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Abstract 
In	 this	 thesis	 I	 explore	 the	 preservation	 problems	 occurring	 in	 English	 square	 pianos	

from	1770.	I	have	investigated	three	aspects:	

1. Which	materials	do	the	instruments	normally	consist	of?	

2. Which	are	the	common	types	of	damage?	

3. 	What	conservation	ethics	are	widely	considered	among	

instrument	conservators	and	restorers?	

With	the	information	from	these	three	questions	have	I	 formulated	treatment	suggest-

ions	and	general	aspects	to	be	aware	of	when	preserving	early	square	pianos.	The	most	

important	suggestion	 is	not	 to	make	any	 treatment	without	reflection.	 It´s	also	 impor-

tant	 to	 be	 aware	 of	 problems	 regarding	 storage,	 humidity,	 emissions,	 materials	 and	

tuning	when	preserving	an	early	square	piano.	 I	consider	 these	aspects	 in	 formulating	

treatment	suggestions	 to	conserve	 instruments	as	historical	documents	and	 to	restore	

them	to	playable	state.	The	treatment	suggestions	can	also	help	and	guide	conservators	

without	 special	 knowledge	 of	 instruments	 toward	 better	 preservation	 of	 early	 square	

pianos.	This	thesis	aims	therefore	to	improve	the	care	of	this	fragile	cultural	heritage.	

 
 



	

	

Förord 
Med	en	kandidat	i	musikvetenskap	och	ett	allmänt	intresse	för	musik	var	det	roligt	att	

som	möbelkonservatorsstudent	få	möjligheten	att	både	restaurera	och	ta	över	ägandet	

av	ett	tidigt	hammarklaver.	Instrumentet	var	byggt	av	Johannes	Pohlman	i	London	1773.	

Jag	 insåg	 snabbt	 de	 särskilda	 svårigheter	 det	 innebar	 att	 restaurera	 ett	 så	 mång-

facetterat	objekt.	 I	samband	med	att	 jag	arbetade	med	instrumentet	under	våren	2017	

fick	jag	kontakt	med	Hans	Erik	Svensson	som	tidigare	varit	 instrumentkonservator	vid	

Scenkonstmuseet	i	Stockholm.	Ett	år	senare	var	dags	för	mig	att	skriva	examensarbete.	

För	val	av	ämne	diskuterade	jag	med	bland	andra	Hans	Erik.	Denna	dialog	initierade	mig	

att	 fördjupa	 mig	 i	 konservering	 och	 restaurering	 av	 hammarklaver	 från	 1770-talet.	 I	

arbetet	 med	 denna	 uppsats	 har	 jag	 dock	 fått	 hjälp	 av	 flera	 andra.	 Inte	 minst	 min	

handledare,	Johan	Knutsson,	som	genom	många	givande	samtal	hjälpt	mig	att	få	ordning	

på	uppsatsen,	i	stort	och	smått.	Det	är	nu	min	förhoppning	att	uppsatsen	ska	inspirera	

till	ett	bättre	omhändertagande	av	detta	sköra	kulturarv.	
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1. Inledning 
Till	skillnad	från	de	flesta	möbler	så	består	tidiga	hammarklaver	inte	bara	av	flera	olika	

träslag,	 utan	 också	 av	 flera	 olika	 material	 och	 en	 avancerad	 mekanik.	 Instrument-

konservatorn	och	författaren	John	R.	Watson	påpekar	att	det	troligtvis	inte	finns	någon	

konservator	med	tillräcklig	kompetens	att	vara	expert	på	alla	de	material	som	ett	klaver	

består	av.	Vid	konservering	av	tidiga	klaverinstrument	kan	det	därför	vara	önskvärt	att	

ta	 hjälp	 av	 konservatorer	med	 kunskap	 om	 olika	material.	 För	 att	 kunna	 utarbeta	 en	

rättvis	 åtgärdsplanering	 för	 ett	 historiskt	 klaver	 räcker	 det	 inte	 med	 specialiserad	

kunskap	om	endast	ett	material	(Watson	2014,	s.	5).		

Enligt	 instrumentkonservatorn	 Edwin	 Beunk	 har	 vi	 runt	 om	 i	 Sverige	 ovanligt	

många	 klaver	 bevarade.	 Troligtvis	 för	 att	 Sverige	 slapp	 undan	 förödelsen	 av	 två	

världskrig	(Säverman	2004).	Vi	förvaltar	därmed	ett	betydande	kulturarv.	Däremot	har	

det	 inte	 funnits	 någon	 garanti	 för	 att	 skydda	 instrumenten	 från	 originalförvanskande	

renoveringar.	 Hans	 Erik	 Svensson,	 som	 arbetat	 som	 konservator	 på	 Scenkonstmuseet	

(tidigare	 Musikmuseet)	 i	 Stockholm,	 berättar	 att	 stora	 delar	 av	 det	 svenska	

klaverbeståndet	renoverats	och	 i	olika	grad	byggts	om,	särskilt	under	mitten	av	1900-

talet.	Denna	 renoveringsetik	 som	 inte	 alltid	 tog	 någon	 vidare	 hänsyn	 till	 reversibilitet	

eller	 ursprunglighet	 var	 enligt	 honom	 även	 utbredd	 bland	 museerna,	 vars	 ambition	

ibland	 var	 att	 förbättra	 instrumenten	 (Säverman	2004).	 Detta	 kan	 ses	 som	 en	 av	 de	

”historiska	olyckor”	som	David	Rowland	menar	har	 inneburit	att	enbart	vissa	typer	av	

klaver	 överlevt.	 Dessa	 har	 i	 sin	 tur	 givit	 upphov	 till	 rekonstruktioner	 i	 så	 hög	 ut-

sträckning	att	de	 tidiga	 instrument	som	används	 idag	 inte	kan	sägas	representera	den	

nyanserade	variation	av	klaverinstrument	som	använts	under	tidigare	sekler1	(Rowland	

2001,	s.	24).	För	att	inte	ytterligare	begränsa	framtida	möjligheter	att	förstå	olikheter	i	

tidiga	 klavers	 ursprungliga	 konstruktion	 så	 är	 det	 viktigt	 att	 sprida	 kunskap	 om	

särskilda	konserveringsetiska	problem	gällande	dessa	instrument.	

																																																								
1	Exempelvis	så	är	många	hammarklaver	idag	rekonstruktioner	av	modeller	från	Wien	
under	början	av	1800-talet	(Rowland	2001,	s.	24).	
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Mål  
Detta	 examensarbete	har	 för	 avsikt	 att	 konkretisera	viktiga	 aspekter	 som	bör	beaktas	

vid	 konservering	 och	 restaurering	 av	 hammarklaver.	 Målet	 är	 att	 identifiera	material	

och	 definiera	 den	 generella	 skadebilden	 hos	 hammarklaver	 från	 1770-talet	 och	

argumentera	för	generella	etiska	förhållningssätt	och	åtgärdsförslag	till	konservering	av	

dessa	objekt.	

	

Syfte 	
Syftet	med	detta	examensarbete	är	att	lägga	grunden	för	ett	bättre	omhändertagande	av	

detta	sköra	kulturarv	vilket	innebär	att	öka	förståelsen	för	betydelsen	av	hammarklaver	

och	 varför	 dessa	 bör	 bevaras	 som	 källa	 för	 framtida	 forskning	 och	 kunskap.	

Examensarbetets	bidrag	ska	kunna	användas	som	rekommendationer	och	riktlinjer	för	

vård,	konservering	och	magasinering	av	hammarklaver.		

Såsom	 Gunnar	 Ternhag	 påpekar	 så	 har	 organologin,	 forskning	 om	 musik-

instrument,	de	senaste	decennierna	trätt	tillbaka	i	samband	med	att	föremålsforskning	i	

allmänhet	 har	 visats	mindre	 intresse	 bland	 forskare	 och	mist	 sin	 centrala	 plats	 inom	

bland	annat	etnologiämnet	(Bohman,	Lundberg	&	Ternhag	2007	s.	10–11).	Ternhag	är	

dock	 inte	 ensam	 om	 att	 ha	 observerat	 denna	 förskjutning,	 hur	 intresset	 hos	 forskar-

samhället	flyttats	från	det	konkreta	och	påtagliga	till	mer	efemära	ting	som	människors	

tankar	och	vanor.	Jag	tolkar	att	den	polariserade	museidebatten	som	rasade	på	Svenska	

dagbladet	 och	 andra	 svenska	 kultursidor	 2017	 (Svenska	 dagbladet	 2017)	 delvis	

handlade	 om	 en	 konsekvens	 av	 denna	 förskjutning,	 hur	 expertkunskap	 om	 föremålen	

intar	 en	 alltmer	 marginaliserad	 del	 av	 museernas	 basverksamhet.	 Historikern	 Stefen	

Conn	 tecknar	 i	 sin	 bok	 en	 generell	 utveckling	 av	 museerna	 där	 det	 faktiskt	 går	 att	

föreställa	 sig	museer	 utan	 föremål	 överhuvudtaget,	 vilket	 inte	 nödvändigtvis	 behöver	

förstås	 som	 något	 negativt.	 Dagens	 museer	 är	 istället	 generellt	 mer	 utåtriktade	 och	

fokuserar	 i	 högre	 utsträckning	 på	 att	 fungera	 som	 utbildningstjänster	 för	 publiken	

(Conn	2010,	s.	22–23).	Swedish	Standard	Institute	konstaterade	i	en	standard	2014	att	

både	 utställningar	 och	 dess	 besökare	 stadigt	 ökar	 på	 ett	 globalt	 plan	 (SIS	 2014,	 s.	 4).	

Detta	 talar	 för	att	museivärlden	 i	vissa	avseenden	för	närvarande	är	välmående,	vilket	
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också	 är	 ett	 av	 huvudargumenten	 i	 Conns	 bok	Do	Museums	Still	Need	Objects?	 	 (Conn	

2010).	 Som	 konservatorsstudent	 kan	 jag	 samtidigt	 inte	 undgå	 att	 reagera	 på	 den	

utveckling	där	föremål	inom	forskar-	och	museivärlden	visas	mindre	intresse.	I	synner-

het	inte	med	tanke	på	museernas	omfångsrika	föremålssamlingar	som	jag	själv	bevittnat	

på	 olika	museimagasin	 i	 Sverige.	 I	 en	 vidare	mening	 så	 är	 därför	 ett	 syfte	med	denna	

uppsats	 att	 försöka	 hävda	 föremålsforskning,	 och	 i	 synnerhet	 organologin,	 som	 ett	

relevant	 forskningsfält,	 även	 om	 den	 så	 enbart	 bedrivs	 av	 nyfikenhet,	 så	 kallad	

grundforskning2.	

 
Målgrupp 
Målgruppen	 för	 detta	 arbete	 är	 i	 första	 hand	 instrumenttekniker,	 konservatorer,	

restauratorer,	ägare	och	alla	som	ansvarar	eller	förvaltar	hammarklaver.	Med	andra	ord	

alla	 dem	 som	 saknar	 expertkunskap	 i	 ämnet	men	 som	 kommer	 i	 kontakt	 med	 tidiga	

klaver	i	ett	sammanhang	där	konservatorsaspekter	bör	beaktas.		

	

Frågeställning och frågor 
Min	frågeställning	lyder:	hur	kan	kunskap	om	materialen,	skadebilden	och	förståelse	för	

den	generella	konservatorsetiken	 ligga	 till	 grund	 för	allmänna	 rekommendationer	och	

åtgärdsförslag?	

	
Frågeställningen	 har	 jag	 delat	 upp	 i	 fyra	 mindre	 frågor	 som	 varit	 vägledande	 i	 min	

undersökning.	De	tre	första	frågorna	är	undersökande,	den	tredje	är	därtill	resonerande.	

Den	 sista	 frågan	 är	 definierande,	 argumenterande	 och	 beroende	 av	 de	 tre	 övriga	

frågorna.	

1. Vilka	material	består	instrumenten	vanligtvis	av?	

2. Hur	ser	den	generella	skadebilden	ut?		

3. Hur	förhåller	sig	konservatorer	etiskt	till	konservering	av	dessa	instrument?	

4. Vilka	åtgärdsförslag	kan	rekommenderas	utifrån	svar	på	de	tre	första	
frågorna?	

																																																								
2	Grundforskning	beskrivs	som	nyfikenhetsbaserad	forskning	i	motsats	till	tillämpad	
forskning	som	har	ett	konkret	mål	(Bohman, Lundberg & 2007	s.	10)	
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Avgränsning  
För	att	hålla	mig	 inom	ramen	 för	examensarbetet	har	 jag	valt	 att	 avgränsa	mig	 till	 att	

undersöka	 tidiga	 engelska	 hammarklaver	 från	 1770-talet.	 Jag	 kommer	 primärt	

undersöka	 instrumentens	 möbelmässiga	 aspekter	 och	 undvika	 frågor	 som	 rör	 dess	

akustiska	 egenskaper.	 Jag	 kommer	 att	 titta	 på	 tre	 instrument	 av	 samma	 instrument-

byggare,	 Johannes	 Pohlman,	 som	 i	 historieskrivningen	 räknas	 in	 i	 den	 grupp	 av	

pionjärer	inom	området	som	kommit	att	kallas	de	tolv	apostlarna	(Colt	1981,	ss.	11–20).	

Den	 mest	 framträdande	 av	 dessa	 instrumentbyggare	 var	 Johannes	 Zumpe.	 Pohlmans	

instrument	 är	 i	 hög	 grad	 rena	 kopior	 av	 Zumpes	 banbrytande	 instrument.	 Den	 enda	

skillnaden	 på	 vissa	 instrument	 är	 enligt	 Cole	 att	 Pohlman	 hade	 inlagt	 rotfaner	 i	

klavlisten	(Cole	1998,	ss.	66–70).	Man	kan	utifrån	en	nutida	tolkning	av	situationen	lätt	

missförstå	det	 som	att	Pohlman	stal	 eller	piratkopierade	Zumpes	 idéer,	men	det	 finns	

faktorer	som	pekar	på	att	situationen	inte	upplevdes	så	för	samtiden	och	att	detta	inte	

var	något	problem	för	Zumpe.	För	det	 första	 tog	 inte	Zumpe	patent	på	sitt	 instrument	

(Cole	1998,	 ss.	66–70).	För	det	andra	så	var	efterfrågan	på	hammarklaver	så	stark	att	

Zumpe	 inte	 behövde	 oroa	 sig	 för	 konkurrens.	 Att	 Pohlman	 mer	 eller	 mindre	 gjorde	

regelrätta	 kopior	 av	 Zumpes	 instrument	 innebär	 att	 de	 därmed	 kan	 anses	 vara	

representativa	 för	 de	 tidiga	 engelska	 hammarklaveren.	 Det	 är	 därför	 rimligt	 att	

begränsa	undersökningen	till	en	analys	av	enbart	Pohlmans	instrument.	Ett	ytterligare	

starkt	skäl	till	denna	avgränsning	är	att	det	åtminstone	finns	tre	stycken	hammarklaver	

från	1770-talet	tillgängliga	i	Stockholm	för	att	studera.	Vad	jag	vet	finns	det	 inte	något	

instrument	av	Zumpe.	När	det	gäller	frågan	om	materialanalys	har	jag	valt	att	avgränsa	

mig	 ytterligare	 till	 att	 primärt	 fokusera	 på	 ett	 instrument	 av	 Pohlman,	 som	 finns	

magasinerat	i	Scenkonstmuseets	samlingar	i	Tumba.	Val	av	just	detta	instrument	har	jag	

motiverat	 utifrån	 dess	 tillstånd,	 vilket	 bedöms	 vara	 i	 ett	 bättre	 ursprungligt	 bevarat	

skick	än	de	två	övriga	instrumenten.	

Källor 
Jag	 har	 tre	 primära	 källkategorier	 för	 att	 besvara	 min	 frågeställning	 och	 mina	 fyra	

frågor:	instrumenten,	konservatorer	och	litteratur.	Här	följer	kortfattad	redogörelse	för	

respektive	källkategori;	
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1. Tre	hammarklaver	från	1770-talet	av	Johannes	Pohlman.		

A. Ett	hammarklaver	på	Scenkonstmuseets	samlingar	i	Tumba.	

Inventarienummer:	N107022.	

B. Ett	hammarklaver	på	Stiftelsen	musikkulturens	främjande	i	Stockholm.	

C. Ett	hammarklaver	ete	

	

Av	dessa	tre	instrument	är	det	föremål	A	som	jag	primärt	kommer	undersöka	

för	makroskopisk	bestämning	av	material.	Materialförteckningen	som	bifogas	

som	bilaga	till	detta	arbete	är	därmed	utformad	utifrån	enbart	detta	

instrument	som	undersökningsobjekt.	

	

	
Foto:	Pohlman,	Johannes,	London	1973,	N107022	(Scenkonstmuseet	u.å.)	
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2. Instrumentkonservatorer	och	andra	sakkunniga	på	området.	För	att	åstadkomma	

en	 vidare	 förståelse	 i	 ämnet	 så	 har	 jag	 gjort	 en	 enkätundersökning	 med	

konservatorer	 och	 andra	 sakkunniga	 som	 är	 verksamma	 i	 Sverige	 och	 i	 andra	

länder	 i	 Europa.	 Urvalet	 av	 representanter	 har	 avgränsats	 genom	 mina	 be-

gränsade	 språkliga	 kunskaper	 och	 det	 geografiska	 område	 där	 hammarklaver	

historiskt	 producerats	 och	 efterfrågats.	 Jag	 har	 tagit	 hjälp	 av	 instrument-

konservatorer	 och	 andra	 sakkunniga	 från	 Sverige,	 England,	 Irland,	 Neder-

länderna,	 Tyskland	 och	Österrike.	 Alla	 enkätsvar	 i	 undersökningen	 är	 bifogade	

som	 bilagor	 i	 examensarbetet	 och	 referenser	 till	 de	 olika	 enkätsvaren	 görs	 i	

avsnitt	3,	4	och	5	med	respondenternas	namn.	

	

3. Litteratur	om:	

A. Tidiga	hammarklaver.	

B. Konservering.	

C. Materialbestämning.	

	
	

Metod  
Gunnar	 Ternhag	 skriver	 att	 kvantitativa	 instrumentstudier	 är	 sällsynta	 och	 därför	

välkomna	 som	 motvikt	 till	 de	 dominerande	 kvalitativa	 undersökningarna som är 

betydligt vanligare (Bohman, Lundberg & Ternhag 2007, s. 12). Trots den generösa till-
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gången till tidiga instrument i scenkonstmuseets samlingar i Tumba, som möjliggör dessa 

typer av undersökningar, så har jag valt att kvalitativt undersöka endast ett instrument.	

Undersökningen	syftar	till	att	kartlägga	vilka	material	som	instrumenten	i	regel	består	

av.	Det	instrument	jag	valt	är	det	bäst	bevarade	hammarklaveret	i	ursprungligt	skick	av	

Pohlman	i	Stockholmsregionen.	Detta	instrument	finns	magasinerat	i	Scenkonstmuseets	

samlingar	 i	Tumba.	För	att	bestämma	metaller	har	 jag	använt	mig	av	olika	spot-tester.	

Hur	dessa	tester	fungerar	kommer	jag	redogöra	i	avsnitt	3;	material.	

Min	primära	metod	för	att	besvara	frågorna	två	och	tre	är	en	enkätundersökning	

om	 materialanvändning,	 konserveringsetiska	 förhållningssätt	 och	 skadebilden	 hos	

hammarklaver	och	närliggande	 instrument.	 Enkäten	har	 jag	 skickat	 till	 konservatorer,	

och	andra	sakkunniga	på	området	i	flera	europeiska	länder.	

Den	 fjärde	 frågan	 är	 beroende	 av	 svaren	 på	 de	 tre	 första	 frågorna.	 Faktorer	 att	

beakta	 vid	 konservering,	 restaurering	 och	 rekonstruktion	 rekommenderas	 utifrån	

informationen	om	material,	skadebild	och	konservatorsetik.	

	

Begrepp 
Här	följer	förklarande	redogörelser	för	viktiga	begrepp	i	uppsatsen	och	en	
begreppsbeskrivande	illustration.	
	

• Hammarklaver	

Det	 råder	 begreppsförvirring	 kring	 hur	 man	 benämner	 olika	 typer	 av	 klaver-

instrument.	Saken	görs	inte	lättare	av	att	begreppen	används	olika	beroende	på	

språk.	 På	 svenska	 är	 hammarklaver	 egentligen	 ett	 samlingsbegrepp	 för	 alla	

hammarinstrument	med	hammarmekanik	(som	har	hammare	eller	klubbor,	vilka	

slår	mot	strängarna)	men	det	används	också	för	att	beteckna	de	tidiga	tafflarna	

som	saknar	ram	av	järn	i	konstruktionen	(Klaverens	hus	2017).	I	detta	examens-

arbete	används	begreppet	hammarklaver	i	ordets	mer	avgränsade	betydelse.	På	

tyska	benämns	instrumentet	”Tafelklavier”	och	”square	piano”	på	engelska.	

	

• Makroskopisk	undersökning	

Makroskopisk	 är	 enligt	Nationalencyklopedin	 sådant	 som	är	 synligt	med	blotta	

ögat	(NE,	makroskopisk),	och	med	makroskopisk	undersökning	menar	jag	likaså	
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att	 använda	 ögonen	 och	 handmikroskop	 (med	 trettio	 gångers	 förstoring)	 som	

instrument	för	bedömning	av	material.	Detta	innebär	givetvis	att	bedömningarna	

som	är	gjorda	genom	makroskopisk	undersökning	i	detta	arbete	inte	gör	anspråk	

på	att	vara	vetenskapligt	säkerställda.	

	

• Respondent	

Den	vanligaste	förståelsen	för	respondent,	vilket	också	är	Nationalencyklopedins	

definition	 av	 begreppet,	 är	 en	 person	 som	 försvarar	 sin	 avhandling	 vid	

disputation	(NE,	respondent).	För	att	undvika	missförstånd	så	vill	jag	tydliggöra	

att	 respondenter	 i	 detta	 arbete	 avser	 de	 personer	 som	 svarat	 på	 enkätunder-

sökningen.	En	annan	möjlig	beteckning	hade	kunnat	vara	informant.	

	

• Åtgärdsförslag	

I	detta	examensarbete	stipulerar	jag	åtgärdsförslag	som	ett	begrepp	i	vid	

bemärkelse.	Jag	avser	inte	konkreta	förslag	som	går	att	följa	enligt	anvisningarna	

på	ett	recept.	En	fortsatt	diskussion	om	detta	finns	i	avsnittet	om	åtgärdsförslag.		
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A: Hammare
B: Dämmare
C: Undertangent 
D: Vågbalksstift 
E: Vågbalk 
F: Blyplomb 
G:Spelare 
H: Tangentfront (profilerad)

I: Bäddremsa
J: Anhängningsstift
K: Styrstift 
L: Pergamentgångjärn
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A: Corpus 
B: Underrede
C: klav
D: Klavlist
E: Corpus-lock 
F: Höger framsarg
G: Vänster framsarg 
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L: Resonanslock
M: Frontlock
N: Resonansbotten
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2. Bakgrund 

Kort om hammarklaver 
Hammarklaveret	 kan	 ses	 som	 en	 nära	 släkting	 till	 både	 cembalon	 och	 klavikordet3	

(Pollens	 1995,	 s.	 4–5).	 En	 viktig	 drivkraft	 bakom	 utvecklingen	 var	 att	 skapa	 ett	

instrument	 för	 publika	 framföranden	 som	 förenade	 cembalons	 ljudstyrka	 med	

klavikordets	 dynamiska	 uttrycksmöjligheter	 (Colt	 1981,	 s.	 9).	 Cembalon	 var	 fram	 till	

1760-talet	det	överallt	dominerande	klaverinstrumentet	 i	Europa.	(Cole	1998,	s	1–22),	

men	att	hammarklaveret	skulle	vara	en	engelsk	uppfinning	som	snabbt	konkurrerade	ut	

cembalon	är	en	förenklad	bild.	Instrumenten	existerade	under	många	decennier	sida	vid	

sida	 och	 dess	 tidigaste	 historia	 var	 både	 långsam	 och	 geografiskt	 brokig.	 Hammar-

mekanik	 på	 klaverinstrument	 tillverkades	 på	 olika	 håll	 i	 Europa,	 om	 än	 i	 annan	 ut-

formning	och	i	en	annan	omfattning	än	de	engelska	instrument	som	producerades	i	stor	

skala	under	1770-talet	(Pollens	1995,	s.	5).	Det	 finns	exempel	på	klaver	med	hammar-

mekanik	som	tillverkades	så	 tidigt	som	 i	 slutet	av	1600-talet	 i	 Italien	(Cole	1998,	s	1–

22).	 Men	 vissa	 forskare	 hävdar	 att	 det	 finns	 belägg	 för	 att	 instrument	 med	 liknande	

mekanik	har	tillverkats	ännu	tidigare.	

Till	 följd	 av	 sjuårskriget	 så	 var	 det	 många	 tyska	 instrumentbyggare	 som	 emi-

grerade	till	England.	Några	av	dessa	framstående	benämns	i	musikhistorien	som	de	tolv	

apostlarna.	 Denna	 emigration	 var	 en	 bidragande	 orsak	 till	 den	 blomstrande	 till-

verkningen	av	hammarklaver	under	1770-talet	 i	London.	I	Frankrike	såg	man	oroande	

på	 hammarklaveren	 som	 engelska	 instrument	 vilka	 hotade	 att	 slå	 ut	 efterfrågan	 på	

franska	 cembalor	 eftersom	 de	 var	 så	 populära.	 I	 slutet	 av	 seklet	 började	 franska	

instrumentbyggare	tillverka	hammarklaver	utifrån	engelska	förlagor	och	instrumenten	

var	oerhört	populära	i	Tyskland	och	Österrike	(Pollens	1995,	s.	4).		

Även	om	den	tyska	instrumentbyggaren	Gottfried	Silbermann	i	flera	sammanhang	

har	kommit	att	anta	rollen	som	hammarmekanikens	fader	så	finns	det	flera	som	pekar	

på	att	 italienaren	Bartolomeo	Cristofori	var	den	egentliga	uppfinnaren	om	än	 inte	 lika	

framträdande	i	historieskrivningen,	exempelvis	Michael	Cole	(Cole	1998,	ss	1–22).	Men	

																																																								
3	Till	skillnad	från	hammarmekanik	som	slår	an	strängarna	med	små	träklubbor,	så	kan	
man	säga	att	cembalons	dockor	knäpper	strängen	medan	klavikordets	stift	berör		
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kanske	 förtjänar	 inte	 heller	 Cristofori	 äran	 för	 uppfinningen.	 Som	 expert	 på	 tidiga	

musikinstrument	 så	 menar	 Stewert	 Pollens	 att	 Cristofori	 snarare	 återupptäckte	

principen	att	strängen	slås	an.	Däremot	ifrågasätter	Pollens	inte	att	denna	återupptäckt	

skulle	 ligga	 till	 grund	 för	 den	 kontinuerliga	 utveckling	 som	 sedermera	 skulle	 leda	 det	

moderna	 pianot	 (Pollens	 1995,	 s.	 5).	 Tidigare	 exempel	 på	 klaver	 med	 mekanik	 där	

strängarna	 slås	 an	 finns	 redan	 under	 1400-,	 1500-	 och	 1600-talet4	(Pollens	 1995,	

s.	5	&	8).	 Exempel	 på	 dessa	 instrument	 är	 bland	 annat	 pantaleonen	 som	Louis	 XIV	 lät	

uppkalla	efter	Pantaleon	Hebenstreit	som	fick	ett	enormt	genomslag	när	han	spelade	på	

detta	 instrument	 i	paris	1705	(Colt,	1981,	 s.	11).	Ett	annat	 instrument	under	slutet	av	

1700-talet	 vars	 mekanik	 har	 likheter	 med	 hammarklaveret	 kallas	 på	 tyska	

”Tangentenflügel”	(Rowland	2001,	s.	35;	Closson	1947,	s78).	

Cristoforis	primära	intention	med	sitt	hammarklaver	var	att	utveckla	cembalon	till	

ett	mer	expressivt	instrument.	 	Cembalon	har	reducerade	möjligheter	till	variation	och	

dynamiska	skillnader	i	anslag	eftersom	det	är	plektra	av	fågelfjäder	som	knäpper	sträng-

arna	(Cole	1998,	s.	25),	möjligheten	att	varierat	spela	starkt	och	svagt	är	därmed	nästan	

obefintlig.	 Cristoforis	 hammarklaver	 har	 sedan	 legat	 till	 grund	 för	 de	 instrument	 som	

Silbermann	 tillverkade	och,	 i	 relativ	 liten	grad,	utvecklade.	Gottfrieds	 syskonson	 förde	

vidare	 utvecklingen	men	 förhöll	 sig	 i	 hög	 grad	 konservativ,	 och	 införde	 inga	 radikala	

förändringar.	

Det	är	inte	bara	vem	som	uppfann	hammarklaveret	som	har	diskuterats.	Likaså	har	

forskare	diskuterat	i	vilket	land	det	skedde.	Detta	har	under	vissa	perioder	varit	en	fråga	

som	använts	i	politiska	syften,	därför	har	det	i	vissa	situationer	rådigt	oenighet.	Är	det	

tyskarna,	engelsmännen	eller	italienarna	som	förtjänar	äran?	Såsom	Cole	framhåller	bör	

vi	vara	försiktiga	att	hävda	något	bestämt.	Jag	funderar	på	om	man	kanske	kan	uppfatta	

uppfinningen	i	likhet	med	utvecklingen	av	fotokameran;	en	lång	utvecklingsprocess	där	

flera	 instrumentbyggare	 i	 olika	 länder	 varit	 inblandade	 för	 att	 svara	mot	musikaliska	

behov	som	tidigare	klaver	inte	kunde	fylla.		

Under	 1700-talet	 utvecklades	 inte	 bara	 förnuft	 och	 rationalitet,	 utan	 även	 en	

djupare	 förståelse	 för	 mänsklig	 psykologi.	 Denna	 parallella	 syn	 framträdande	 hos	

Rousseau	som	präglas	av	ett	 tänkande	där	natur	och	känsla	 inte	är	underkastat	kultur	

																																																								
4	för	exempel	på	en	tidig	sorts	hammarmekanik	från	1400-talet,	se	illustrationer	i:	Arnaut	
de	Zwolle,	Henri	d.	(1932)	Instruments	de	musique	du	XVe	siècle:	les	traités	d’	Henri-	Arnaut	de	Lebande.	
Paris:	Bibliothèque	Nationele.	
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och	framåtskridande	(Russano	Hanning	2010,	s.	311–312).	Uppfattningen	att	 inte	bara	

rationalismen,	utan	också	en	variation	av	känslor	och	dess	svängningar	kom	att	avspegla	

sig	 i	 den	 samtida	musikens	notbild	 är	 vedertaget,	men	kanske	 kan	man	 säga	 att	 även	

hammarklaveret	 speglade	 denna	 utveckling.	 Exempelvis	 avvisar	 Cole	 att	 tysken	 C.	 G.	

Schröter	 skulle	vara	den	 riktiga	uppfinnaren	av	hammarklaveret,	 vilket	Schröter	 själv,	

och	andra	tyska	forskare	med	honom,	har	påstått.	Senare	forskning	har	reviderat	bilden	

av	Schröter	till	alltmer	av	en	bedragare	(Cole	1998,	s.	41–42).	Likaså	förhåller	sig	Cole	

reserverad	till	föreställningen	att	de	engelska	hammarklaveren	skulle	vara	modellerade	

utifrån	tyska	förlagor	(Cole	1998,	s.	56).		

I	 centrum	 för	 utveckling	 av	 de	 engelska	 hammarklaveren	 stod	 den	 tyskfödde	

hantverkaren	 Johannes	 Zumpe	 som	 lärt	 sig	 bygga	 instrument	 hos	 den	 framstående	

cembalobyggaren	Burkat	Shudi	(Cole	2005,	s.1	&	s.	25).	Zumpe	var	mycket	tongivande	

och	utvecklade	sina	hammarklaver	utifrån	egna	idéer	i	 förening	med	element	hämtade	

från	klavikord	och	det	obskyra	instrumentet	pantaleon	(Cole	1998,	s.	60).	Det	finns	flera	

faktorer	 som	bidrog	 till	 att	 han	 inte	 hade	några	 problem	med	 att	 hitta	 kunder.	 Ett	 av	

dessa	var	att	instrumenten	kunde	på	den	tiden	kosta	så	lite	som	£18,	vilket	var	betydligt	

billigare	än	de	cembaloinstrument	som	Shudi	tillverkade	(Cole	2005,	s.	25). 

Zumpes	 uppfinningar	 förvandlade	 hammarklaveret	 från	 ett	 mindre	 känt	 till	 ett	

kulturellt	betydande	instrument	inom	loppet	av	några	år	(Cole	1998,	s.	69).	Bortsett	från	

några	 undantag,	 såsom	möjligtvis	 den	 italienska	 kompositören	 Domenico	 Scarlatti,	 så	

föredrog	 de	 flesta	 klaverspelare	 cembalon	 framför	 hammarklaveret	 ända	 in	 på	 1760-

talet	 då	 trenden	 började	 vända	 tills	 dess	 att	 hammarklaveret	 blev	 dominerande	 på	

1790-talet	(Cole	1998,	s.	1–22).	Detta	var	början	på	utvecklingen	av	det	vi	idag	betraktar	

som	 det	 moderna	 fortepianot,	 en	 utveckling	 Cole	 benämner	 som	 den	 tidiga	 piano-

revolutionen	i	England5	(Cole	1998,	s.	66).		

Johann	Christian	Bach	 (son	 till	 Johann	Sebastian	Bach)	 som	var	 en	dominerande	

kompositör,	 internationellt	 erkänd	 och	 närvarande	 i	 det	 engelska	musiklivet,	 drev	 på	

utvecklingen	 av	 de	 tidiga	 hammarklaveren	 (Cole	 1998,	 s.	 50).	 J.C.	 Bach	 var	 också	 den	

första	 betydande	 kompositören	 att	 skriva	 sonater	 för	 instrumentet.	 Hans	 opus	 5	 från	

1766	innehåller	sex	sonater	där	han	utnyttjar	hammarklaverets	dynamiska	möjligheter	

och	ger	direkta	direktiv	i	notbilden	för	vad	som	ska	spelas	forte	(	F)	respektive	piano	(P)	

(Cole	1998,	ss.	64‑65).	J.	C.	Bach	fungerade	på	så	vis	som	en	ambassadör	och	marknads-
																																																								
5	”the	early	piano	forte	revolution	in	England”	(Cole	1998,	s.	66).	
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förde	 instrumentet	 som	 snabbt	 blev	 populärt	 och	 efterfrågat.	 Utöver	 sitt	 goda	 rykte	

hade	Zumpe	inte	några	andra	marknadsföringskanaler	än	att	han	lät	inskriva	sin	adress	

på	 instrumenten,	 något	 han	 förvisso	 var	 den	 första	 instrumentmakaren	 i	 England	 att	

göra.	 Tydligen	 var	 denna	 strategi	 tillräcklig	 för	 att	 skapa	 en	mycket	 stark	 efterfrågan	

(Cole	 1998,	 s.	 60–61).	 Många	 andra	 instrumentbyggare	 lät	 sig	 inspireras	 av	 denna	

marknadsföringsstrategi	 efter	 att	 det	 framgått	 hur	 populära	 Zumpes	 instrument	 var	

(Cole	 1998,	 s.	 61).	 Men	 den	 tillverkare	 av	 Hammarklaver	 som	 skulle	 bli	 den	 mest	

framgångsrike	i	Europa	var	John	Broadwood	(Cole	20015,	s.	25).	

	

Johannes Pohlman 
Som	jag	tidigare	nämnt	så	var	det	tolv	stycken	instrumentbyggare	under	1760-talet	som	

lämnade	Tyskland	för	att	undkomma	politiskt	förtryck	efter	sjuårskriget,	vilka	kommit	

att	kallas	för	de	tolv	apostlarna6	(Colt	1981,	s.	11–20).	Svensson	ställer	sig	dock	aningen	

skeptisk	 till	 att	 gruppen	 var	 så	 enhetlig	 som	 historieskrivningen	 kan	 ge	 sken	 av,	 och	

betonar	 att	 det	 snarare	 kanske	 rör	 sig	 om	 en	 efterhandskonstruktion7.	 Även	 Cole	

förhåller	sig	kritisk	och	betonar	att	det	inte	finns	några	bevis	på	att	dessa	drevs	på	flykt	

under	den	ekonomiska	depressionen	(Cole	1998,	s.	81).	Men,	de	tolv	apostlarna	lämnade	

Sachsen	i	nuvarande	östra	Tyskland	och	begav	sig	till	London,	dit	de	sägs	ha	emigrerat	

för	 att	 skapa	 bättre	 förutsättningar	 för	 sina	 yrkesutövningar	 (Harding	 1933,	 s.	 55).	

Johannes	 Pohlman	 räknas	 hur	 som	helst	 till	 en	 av	 dessa	 tolv	 instrumentbyggare.	 Han	

kom	till	London	1767	och	var	verksam	på	Compton	street,	Soho,	och	Great	Russel	street,	

Bloomsbury,	 fram	till	1793	(Colt	1981,	s.	11–20).	Utöver	de	otaliga	hammarklaver	han	

producerade,	 och	 gjorde	 sig	 ett	 namn	 på,	 så	 byggde	 Pohlman	 också	 andra	 klaver-

instrument,	till	exempel	cembalor,	men	också	klaviorganum,	en	hybrid	mellan	strängat	

klaverinstrument	och	en	orgel	(Musical	instrument	museums	online	2017).	Tyvärr	finns	

inga	 instrument	 bevarade.	 Utmärkande	 för	 Pohlmans	 hammarklaver	 var	 att	 han	 hade	

två	till	tre	handreglage	på	vänster	sida	av	klaven	för	att	höja	dämmarna	från	kontakten	

med	 strängarna.	 Dämmarna	 kunde	 regleras	 antingen	 för	 bas-	 eller	 diskanttonerna	

genom	handreglagen.	Ibland	lät	han	även	tillverka	en	knäpedal	för	att	lyfta	en	aning	på	

den	högra	delen	av	locket	(Harding,	1933,	s.	55).	Mekaniken	som	Pohlman	använde	var	
																																																								
6	”	the	twelve	apostles”.	
7	Hans-Erik	Svensson,	f.d.	instrumentkonsevator	på	Musikmuseet.	Samtal	den	28	mars	2017	
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relativt	enkel	och	har	kommit	att	kallas	för	”English	single	action”,	men	trots	namnet	så	

är	 denna	 mekanik	 från	 början	 en	 tysk	 uppfinning	 av	 Zumpe	 eller	 J.H.	 Silbermann.	

Däremot	kom	mekaniken	mycket	 riktigt	 att	utvecklas	av	 instrumentbyggare	 i	England	

(Harding	1933,	s.	55).	Pohlmans	instrument	var	också	generellt	sämre	i	ton	än	Zumpes	

men	han	tillverkade	till	skillnad	i	en	mycket	högre	kvantitet	än	sin	kollega	(Cole	1998,	

s.50).	 Zumpes	 instrument	 utvecklades	 med	 kvinnor	 som	 målgrupp	 och	 det	 var	 hans	

banbrytande	instrument	som	låg	till	grund	för	Pohlmans	verksamhet	(Cole	1998,	S.	52).	

Zumpe	 lät	 aldrig	 ta	patent	på	 sitt	 instrument,	 istället	 lär	han	ha	varit	 relativt	 frikostig	

med	 att	 låta	 andra	 kopiera	 hans	 idéer.	 Pohlmans	 tidiga	 instrument	 är	 i	 regel	 exakta	

kopior	av	Zumpes,	den	enda	skillnaden	enligt	Cole	var	att	Pohlman	har	rotfaner	 inlagt	

över	 klaven.	 (cole	 1998,	 s.	 66-70).	 Några	 av	 Pohlmans	 instrument	 var	 också	 försedda	

med	måleri	på	locket	(Cole	1998,	s.	71).	

Zumpes	 instrument	blev	en	essentiell	accessoar	 i	de	hövliga	salongerna	 i	London	

och	Paris,	därifrån	spred	de	sig	till	övriga	Europa	och	Nordamerika	och	förblev	på	modet	

i	 över	 fyrtio	 år	 (Cole	 1998,	 s.	 52).	 Under	 en	 konfiskering	 i	 Paris	 under	 den	 Franska	

revolutionen	 så	 finns	 bland	 annat	 Pohlmans	 instrument	 listade	 (Cole	 1998,	 s.	 72).	

Karaktäristiskt	 för	dessa	 instrument	är	att	de	var	billiga	och	 flyttbara,	detta	medförde	

att	de	tillverkades	relativt	snabbt	utan	onödig	utsmyckning.	Därmed	ansågs	de	praktiska	

(Cole	1998,	s.	52).	

Mellan	 1760	 och	 1785	 så	 utvecklades	 designen	mycket	 lite	 vad	 gäller	 hammar-

klaver.	 Colt	 föreslår	 att	 det	 kan	 bero	 på	 att	 instrumenten	 uppfyllde	 spelarnas	 och	

kompositörernas	behov.	Instrumentens	ton	och	volymen	var	tillräcklig	för	små	rum	och	

mindre	klavermusik	skrevs	då	 instrumenten	 inte	hade	samma	särställning	som	senare	

under	1800-talet	(Colt	1981,	s.	20).	Men	1773	lär	Pohlman	ha	börjat	utöka	sitt	register	

från	 58	 toner	 (vilket	 var	 standard)	 till	 ett	 omfång	 på	 fem	 fulla	 oktaver	 (60	 noter)	 på	

begäran	av	kunderna	(Cole	1998,	s.	72).	Hammarklaveren	var	som	sagt	relativt	billiga.	

J.C.	Bach	köpte	1768	ett	instrument	för	50	pund	av	Zumpe	(Colt	1981,	s.	11–12).	Kanske	

var	Pohlmans	hammarklaver	ännu	billigare	eftersom	hans	 framgång	 inte	riktigt	kunde	

mäta	sig	med	Zumpes.	Enligt	Colt	kunde	hammarklaveren	säljas	för	så	lågt	som	20	pund	

(Colt	1981,	s.	12).	Mozart	lär	ha	föredragit	de	instrument	som	tillverkades	i	Wien	som	i	

kontrast	 till	 de	 engelska	 instrumenten	 var	 ännu	 lättare	 i	 sin	 konstruktion	 och	 med	

delikatare	ton	(Colt	1981,	s.12).	1772	så	tillverkade	Pohlman	ett	hammarklaver	för	den	

framstående	tonsättaren	Christoph	Willibald	Glück	(Harding	1933,	s.	55).	
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3. Materialbestämning 
Ett	hammarklaver	består	av	många	olika	material.	För	att	kunna	utforma	åtgärdsförslag	

är	 det	 nödvändigt	 att	 känna	 till	 vilka	 dessa	 är.	 Även	 om	 man	 inte	 ska	 göra	 en	

komplettering	där	material	tillfogas	objektet	så	kan	det	vara	relevant	att	känna	till	vilka	

material	man	måste	ta	hänsyn	till.	Vid	preventiv	konservering	är	det	exempelvis	viktigt	

att	beakta	den	emissionsproblematik	som	kommer	med	att	flera	olika	material	påverkar	

varandra.	Emitterande	material	innebär	material	som	förändras	kemiskt	och	fysikaliskt	

under	 tid,	 och	 därmed	 utsöndrar	 ämnen	 som	 påverkar	 material	 i	 sin	 omgivning.	 I	

motsats	till	dessa	finns	de	inerta	materialen	som	är	neutrala,	dessa	emitterar	inte	några	

ämnen	 i	 samma	 utsträckning.	 Inerta	 material	 hör	 till	 undantagen,	 men	 hit	 räknas	

exempelvis	glas	och	 rostfritt	 stål	 (Riksantikvarieämbetet	2017a,	 s.	2).	Det	kan	konsta-

teras	att	troligen	alla	material	i	hammarklaveret	är	mer	eller	mindre	emitterande.		

Medan	 man	 i	 museala	 sammanhang	 har	 utfört	 många	 tester	 kring	 materials	

korrosiva	 egenskaper	 så	 vet	man	 avsevärt	mindre	 om	 luftföroreningars	 påverkan	 på,	

och	emissionsproblematik	knutet	till,	 föremål.	Emissionstester	har	 i	högre	grad	utförts	

med	 hygien	 och	 hälsorisker	 som	 utgångspunkt	 (Schieweck	 2016,	 s.	 7).	 Men	man	 kan	

vara	ganska	säker	på	att	de	påverkar	varandra,	även	om	det	kan	vara	svårt	att	beräkna	

hur.	 Ett	 hammarklaver	 har	 en	 viss	 likhet	 med	 en	 utställningsmonter	 eftersom	

instrumentets	 lock	går	att	stänga	så	att	exempelvis	mekaniken	 i	 instrumentet	skyddas	

från	extern	påverkan.	Då	uppstår	ett	slutet	utrymme	där	de	emissioner	som	materialen	

utsöndrar	 koncentreras.	 Luftföroreningsproblematiken	 gällande	 hammarklaver	 kan	

man	därför	dela	in	i	två	kategorier.	

• Interna	luftföroreningar	

• Externa	luftföroreningar	

Med	 interna	 luftföroreningar	 menar	 jag	 inneslutande	 emissioner.	 I	 detta	 fall	 vad	

materialen	 utsöndrar	 när	 locket	 till	 instrumentet	 är	 stängt	 och	 emissionerna	

koncentreras	inne	i	instrumentet.	Även	om	man	talar	om	neutrala	material	så	finns	det	

egentligen	inte	något	helt	emissionsfritt	material.	Därför	är	det	ur	bevarandeperspektiv	

viktigt	 att	 förstå	 och	 reflektera	 över	 hur	 hammarklaverets	 olika	 material	 påverkar	

varandra.	 Externa	 luftföroreningar	 är	 föroreningar	 som	 finns	 i	 den	 omkringliggande	

miljön.	Instrumentets	mekanik	skyddas	av	externa	luftföroreningar	när	locket	är	stängt.	
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Men	 material	 påverkas	 också	 olika	 av	 Luftfuktighet,	 exempelvis	 så	 riskerar	

fogningar	 och	 sammansättningar	 av	 olika	 material	 att	 släppa	 när	 luftfuktigheten	

förändras.	 Detta	 kan	 även	 gälla	 sammansättningar	 av	 samma	 typ	 av	 material	 där	

materialet	 är	 hopfogat	 i	 olika	 riktning.	 Trä	 sväller	 exempelvis	mycket	mer	 tvärs	 över	

fiberriktningen	än	längs	med	den	(Thomson	1986,	s.	66).	

 

Instrumentets material 
En	 förteckning	 över	 instrumentets	 material	 har	 bifogats	 som	 bilaga.	 För	 material-

bedömning	har	enbart	ett	instrument	av	Pohlman	undersökts;	det	instrument	som	finns	

magasinerat	i	Scenkonstmuseets	samlingar	i	Tumba	med	inventarienummer:	N107022.	

Förteckningen	 är	 inte	 fullständig	 men	 innehåller	 de	 flesta	 av	 instrumentets	 samtliga	

material.	 Inga	 bedömningar	 i	 förteckningen	 är	 helt	 vetenskapligt	 säkerställda,	 istället	

handlar	 det	 om	 troliga	 bedömningar	 som	 styrks	 av	 indicier	 som	 talar	 för	 att	 dessa	

stämmer.	Mina	bedömningar	som	jag	redovisar	 i	detta	avsnitt	bygger	alltså	på	indicier	

som	redovisas	 i	 bilagan.	Bedömningarna	har	dock	ytterligare	begränsningar.	Även	om	

en	bedömning	av	ett	 träslag	 i	 teorin	stämmer,	 så	kan	det	 i	praktiken	 finnas	skillnader	

mellan	samma	träslag	beroende	på	faktorer	som	geografisk	växtplats,	ålder	vid	fällning	

och	så	vidare.	Sådana	faktorer	har	mina	bedömningar	inte	tagit	några	hänsyn	till.	

	

Instrumentet	 består	 troligtvis	 av	 åtminstone	 8	 stycken	 olika	 träslag,	 5	 stycken	 olika	

metaller	 och	 därtill	 flera	 övriga	 material	 såsom	 tyg	 och	 ben.	 Här	 följer	 en	 kortfattad	

förteckning:	

	

• Träslag:		

o Lock	och	sargar	och	underrede:	mahogny.	

o Blindträ:	furu.	

o Dekorationsådrar:	citronträ.	

o Namnbricka,	troligtvis	något	ljust	lövträ.	

o Tangenter:	lind.	

o Övertangent:	ebenholts.	

o Vågbalk	och	bakstycke	och	delar	av	ramens	klavkonstruktion:	ek.	
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o Steget:	bok.	

• Metaller:	

o Gångjärn,	fjädrar	och	hasp:	mässing.	

o Skruvar	och	handreglage:	järn.	

o Vågbalks-,	hammar-,	anhängnings-	och	styrstift:	brons.	

o Blyplomber:	bly.	

o Strängar:	nickelbrons	eller	annan	legering	av	koppar	och	någon	magnetisk	

metall.	

• Övriga	material:	

o Tangentplattor:	elfenben	och	något	annat	ben.	

o Bäddremsa:	något	tyg.	

o Beklädnad	på	hammare:	läder.	

	

För	en	mer	detaljerad	förståelse	av	hur	instrumentet	är	uppbyggt	och	vilka	material	som	

varje	 specifik	 del	 består	 av,	 än	 vad	 som	 presenteras	 i	 detta	 avsnitt,	 så	 hänvisas	 till	

bilagan.	

	

Material för konservering och restaurering 
Innehållet	i	detta	avsnitt	bygger	primärt	på	de	svar	jag	fått	in	från	enkätundersökningen.	

Samtliga	 svar	 har	 tagits	 med	 som	 bilagor.	 All	 information	 är	 hämtad	 från	 enkät-

undersökningen.	 Referenser	 görs	 därför	 enbart	 med	 respondenternas	 namn.	 De	

respondenter	 som	 beviljat	 att	 deras	 svar	 kan	 komma	 att	 användas	 i	 examenarbetet	

används	 i	 texten	 för	 att	 underlätta	 identifiering	 av	 vem	 som	 sagt	 vad.	 En	 av	 de	 elva	

respondenterna	har	velat	vara	anonym,	denne	refererar	jag	till	som	anonym	respondent.	

	

Flera	 respondenter	 säger	 sig	 använda	 material	 som	 är	 så	 lika	 de	 ursprungliga	 som	

möjligt	 (Beunk,	 Coad,	 Huber,	 Johansson,	 Marshall,	 Martius	 och	 anonym	 respondent).		

Den	 anonyma	 respondenten	 använder	 helst	 liknande	 material	 som	 vid	 möbelrestau-

rering;	 reversibla	 material	 till	 reversibla	 åtgärder.	 Hen	 menar	 att	 det	 finns	 en	 viss	

skillnad	i	materialanvändning	beroende	på	syfte	med	åtgärderna,	en	skillnad	beroende	

på	konservering	eller	restaurering.	Kompletteringar	av	bortfall	vid	restaureringar	görs	

med	 material	 som	 är	 så	 trogna	 originalet	 som	 möjligt	 medan	 reversibilitet	 är	 en	
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viktigare	 aspekt	 vid	 konservering	 för	 att	 säkerställa	 att	 information	 inte	 går	 förlorad	

eller	 förvanskas.	Konserveringsobjekt	kräver	enligt	den	anonyma	respondenten	i	regel	

aldrig	 kompletteringar,	 men	 desto	 oftare	 enklare	 åtgärder	 som	 rengöring	 och	

nedlimningar.	

Amy	Marshall	redogör	för	hur	moderna	material	ofta	används	vid	renoveringar	av	

tidiga	instrument	av	tekniker	som	saknar	kunskap	om	konservering.	Material	som	ofta	

används	är	moderna	strängar,	modern	 filt	och	 läder,	och	mest	skadligt	är	de	moderna	

limmerna.	 Användning	 av	 dessa	material	 ställer	 hon	 sig	 kritiskt	 till	 i	 likhet	med	 flera	

andra	respondenter.	Problemet	med	många	av	de	moderna	materialen	är	att	de	sällan	är	

reversibla,	 ofta	 för	 starka	 och	 att	 de	 riskerar	 att	 förvanska	 information	 som	

instrumenten	bär	på.	Marshall	menar	att	dessa	tekniker	saknar	kunskap	och	tillgång	till	

lämpliga	historiska	material.	Många	saknar	också	en	syn	på	instrument	som	historiska	

informationsdokument.	

	

Här	följer	en	kortfattad	förteckning	av	de	material	som	respondenterna	använder	i	sitt	
restaurerings-	och	konserveringsarbete:	
	

• Animaliskt	lim	(Beunk,	Hackett,	Huber,	Johansson)	

o Varmlim	(Johansson)	

o Fisklim	(Beunk)	

o Hide	glue	(Hackett)	

• Schellack	(Johansson)	

• Sträng-	och	stiftmaterial	(Beunk,	Hackett,	Johansson,	Svensson)	

o järn8	(Johansson,	Svensson)	

o mässing9	(Johansson,	Svensson)	

o Strängar	tillverkade	av	Malcolm	Rose	i	England	(Beunk)	

• Glesomspunna	strängar	(Johansson)	

• Tyg	(Svensson)	

• Filt	(Johansson,	Svensson)	

o Yllefilt	(Coad,	Hackett),	används	till	mekaniken.	

																																																								
8	Svensson	anger	mjukt	järn.	
9	Johansson	anger	röd	och	gul	mässing.	
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• Skinn	och	läder	(Coad,	Hackett,	Johansson,	Svensson)	

o Naturgarvat	(Johansson)	

Skinn	och	läder	används	till	hammare	och	deras	gångjärn	enligt	Hackett.	

• Träslag	

o Alpgran	(Coad,	Hackett,	Svensson,)	

o Ebenholts	(Svensson)	

o Mahogny	(Coad,	Hackett)		

Används	för	kompletteringar	till	korpus.	

o Oak	(Coad)	

Används	för	kompletteringar	till	bakstycket	

o Lind	(Coad)	

Används	för	kompletteringar	till	tangenterna.	

o Björk	(Coad)	

Används	för	kompletteringar	till	stämstocken	och	anhängningsstock	

(Coad)	

o Lönn	

Utöver	dessa	listade	träslag	så	används	flera	andra	vid	fanerkompletteringar	

(Hackett).		

• Pergament	(Coad,	Svensson)	

o Veläng	(Coad)	

• Ben	

o Elfenben	(Svensson)	

• Stämnaglar	(Hackett)	

• Rengöringsmedel	för	konservering	(Hackett)
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4. Generell skadebild och orsaker 
Innehållet	 i	 detta	 avsnitt	 om	den	generella	 skadebilden	bygger	primärt	på	de	 svar	 jag	

fått	 in	 från	 enkätundersökningen.	 Samtliga	 svar	 har	 tagits	 med	 som	 bilagor.	 All	

information	 är	 hämtad	 från	 enkätundersökningen	 där	 inget	 annat	 anges.	 Referenser	

görs	därför	enbart	med	respondenternas	namn.	De	respondenter	som	beviljat	att	deras	

svar	 kan	 komma	 att	 användas	 i	 examenarbetet	 används	 i	 texten	 för	 att	 underlätta	

identifiering	av	vem	som	sagt	vad.	En	av	de	elva	respondenterna	har	velat	vara	anonym,	

denne	refererar	jag	till	som	anonym	respondent.	

	

Skadebilden	 hos	 hammarklaver	 från	 1770-talet	 kan	 se	 relativt	 olika	 ut.	 Såsom	 David	

Hackett	påpekar	så	finns	det	anledning	att	vara	beredd	på	väldigt	olika	typer	av	skador.	

Trots	det	så	finns	det	vissa	skador	som	återkommer	enligt	den	generella	skadebilden.	I	

detta	avsnitt	redogör	jag	för	skadebilden	ur	två	aspekter.	Först	de	vanligaste	skadorna	

och	sedan	en	redogörelse	för	orsaker	som	ligger	till	grund	för	den	generella	skadebilden.	

Till	de	flesta,	men	inte	alla	skador	följer	en	kort	kommentar,	denna	information	är	också	

hämtad	från	enkätsvaren.	I	de	fall	som	kommentar	saknas	så	har	respondenterna	endast	

angett	att	skadan	är	förekommande	utan	någon	förklarande	kommentar.		

	

De vanligaste skadorna 
Skadorna	 som	 beskrivs	 i	 detta	 avsnitt	 är	 alltså	 en	 förteckning	 av	 alla	 de	 skador	 som	

respondenterna	 nämner	 i	 enkätsvaren.	 De	 är	 listade	 utifrån	 förekomst	 i	 enkätsvaren,	

från	 vanligt	 förekommande	 till	 mindre	 förekommande.	 Siffrorna	 i	 hakparentes	 anger	

antalet	 respondenter	 som	 nämnt	 skadorna	 i	 sina	 svar.	 Jag	 vill	 understryka	 att	 för-

teckningen	 inte	 gör	 anspråk	 på	 att	 vara	 helt	 tillförlitlig	 när	 det	 gäller	 att	 spegla	 de	

skador	som	faktiskt	är	vanligast.	Det	 finns	 flera	 faktorer	som	gör	en	sådan	bedömning	

svår.	 Exempelvis	 kan	 vissa	 skador	 vara	 så	 pass	 allmänna	 att	 vissa	 respondenter	 inte	

bemödar	 sig	 att	 nämna	 dessa.	 Därtill	 ligger	 det	 givetvis	 även	 ett	mått	 av	 värderande	

kring	vad	respondenterna	anser	vara	och	inte	vara	en	skada.	Men	förteckningen	kan	nog	

sägas	 ge	 en	 någorlunda	 rättvis	 bild	 av	 vad	 instrumentkonservatorer	 och	 andra	 sak-
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kunniga	på	området	anser	vara	de	vanligaste	skadorna	i	behov	av	konserverings-	eller	

restaureringsåtgärder.	

	

• Att	korpus	slår	och	vrider	sig	(anonym	respondent,	Beunk,	Coad,	Grahn,	Hackett,	

Huber,	Marshall,	Martius	och	Watson)	[9]	

Att	korpus	slår	sig	beror	bland	annat	på	strängspänningar	(Marshall).	Det	

kan	också	bero	på	att	instrumentet	står	intill	en	varm	källa,	exempelvis	ett	

element	 (Coad),	 i	direkt	 solljus	eller	bevaras	under	dåliga	 luftfuktighets-

förhållanden	(Coad,	Huber).	Det	främre	högra	hörnet	av	korpuset	brukar	i	

regel	 resa	på	 sig	 till	 följd	 av	 instrumentets	bristfälliga	konstruktion	 som	

inte	håller	för	kraften	i	strängarnas	spänning	(Hackett).	Man	kan	tolerera	

att	konstruktionen	slår	sig	till	viss	del,	men	om	det	blir	överdrivet	så	ser	

det	 inte	bara	konstigt	 ut,	 utan	det	 kan	 riskera	 att	mycket	 svåråtgärdade	

skador	 uppstår	 som	 i	 värsta	 fall	 kräver	 en	 total	 rekonstruktion	 om	

instrumentet	ska	göras	spelbart	(Hackett).	Exempel	på	vanliga	skador	som	

kan	uppstå	om	konstruktionen	slagit	sig	 för	mycket	är	att	steget,	som	är	

limmat	 diagonalt	 på	 resonansbotten	 i	motsatt	 fiberriktning,	 släpper	 helt	

från	sin	limning.	Denna	skada	är	ofta	irreversibel	och	därför	den	generellt	

mest	dramatiska.	Detta	eftersom	den	påverkar	hela	konstruktionen,	 inte	

minst	att	fogar	lossnar	(Martius).	

	

• För	hög	strängspänning	(Beunk,	Coad,	Huber,	Martius,	Svensson	och	Watson,)	[6]	

Detta	är	egentligen	 inte	att	betrakta	som	en	skada	 i	 sig,	men	ofta	är	den	

höga	strängspänningen	orsakad	av	moderna	och	 tjockare	strängar	vilket	

de	flesta	respondenter	betraktar	som	en	sorts	undermålig	restaurerings-

åtgärd.	 Den	 anses	 vara	 undermålig	 eftersom	 den	 ofta	 är	 en	 starkt	

bidragande	 orsak	 till	 flera	 allvarliga	 skador	 för	 instrumentet	 och	 dess	

spelbarhet.	 Strängspänning	 under	 lång	 tid	 är	 också	 problematiskt	

(Svensson).	Här	 infogar	 jag	en	källa	utanför	enkätsvaren.	Robert	Barclay	

beskriver	 i	 sin	 bok	 The	 Preservation	 and	 Use	 of	 Historic	 Musical	

Instruments	 ett	 hammarklaver	 av	 Zumpe	 som	 från	 att	 det	 tillverkades	

1766	 tills	 åtminstone	 1919	 var	 i	 ett	 spelbart	 och	 gott	 skick.	 Detta	

bekräftas	av	ett	bevarat	brev	som	beskriver	instrumentet.	Under	1985	då	
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instrumentet	konserverades	kunde	det	dock	konstatera	att	 instrumentet	

slagit	 sig	 på	 grund	 av	 för	 höga	 strängspänningar	 (Barclay	 2004,	 s.	 185–

188).	

	

• Sprickor	i	resonansbotten	och	steg	(anonym	respondent,	Hackett,	Marshall,	

Martius	och	Svensson)	[5]	

Ofta	 försämras	 resonansbotten	 av	 att	 den	 spricker	 och	 delar	 på	 sig.	

Resonansbotten	 kan	 också	 slå	 sig.	 (Hackett).	 Detta	 sker	 i	 samband	 med	

rörelser	och	svällningar	 i	 träet	 till	 följd	av	 luftfuktighetsväxlingar	eller	 för	

hög	strängspänning.	Torrsprickor	är	allvarliga	om	de	innebär	att	limningen	

vid	steg	eller	ribbor	på	undersidan	släppt	(Svensson).	Resonansbotten	kan	

vanligtvis	rekonstrueras	men	då	till	följd	av	att	originalmaterial	går	förlorat	

(Hackett).	

	

• Undermåligt	utförda	restaurerings-	och	renoveringsåtgärder	(Beunk,	Hackett,	

Huber	Marshall	och	Watson,)	[5]	

o Olämplig	instrumentservice	och	olämpliga	åtgärder	är	ofta	orsaken	bakom	

de	 värsta	 skadorna	 som	 förvanskar	 instrumentet	 som	 historiskt	 in-

formationsdokument	 (Marshall,	Watson).	 Avlägsnande	 av	 vissa	 original-

material	 och	 ersättande	 av	olämpliga	moderna	material	 är	 också	 vanligt	

(Beunk,	 Marshall).	 Vanliga	 delar	 att	 ersätta	 med	 moderna	 material	 är	

strängar	 och	 stämnaglar	 (Beunk,	 Hackett,	 Huber).	 Sekundära	 och	

modernare	strängar	är	ofta	 tjockare,	 strängarnas	 tjocklek	 resulterar	 i	 en	

starkare	 spänning	 som	 förvärrar	 risken	 att	 konstruktionen	 slår	 sig	

(Hackett,	Huber).	

	

• Angrepp	från	skadedjur	(anonym	respondent,	Coad,	Hackett,	Marshall	och	

Martius).	[5]	

Dessa	 skador	 kan	 vara	 av	 allt	 från	 insektsangrepp	 (Coad,	 Marshall)	 till	

angrepp	 av	 gnagare	 (Marshall).	 Vanligast	 är	 angrepp	 mal	 och	 strimmig	

trägnagare	(Hackett,	Marshall,	Martius).	
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• Trög	eller	felfungerande	mekanik	och	saknade	delar;	dämmare,	hammare,	och	

handreglage	(Hackett,	Johansson,	Marshall	och	Martius).	[4]	

Det	 är	 inte	 ovanligt	 att	 hammare	 som	 träffar	 fel	 på	 strängarna	 blivit	

undermåligt	 restaurerade	 på	 ett	 sätt	 som	 ytterligare	 förvanskat	 möjlig-

heten	att	få	dem	fungerande	igen.	

	

• Att	åldrat	läder	och	skinn	torkar	ut	på	hammare	och	dess	gångjärn	(Hackett,	

Johansson,	Martius	och	Watson).	[4]	

Att	lädret	på	hammarna	har	åldrats	under	sekler	har	i	regel	gjort	dem	hårda	

(Johansson).	Detta	påverkar	i	sig	klangen	och	möjligheten	att	restaurera	ett	

gammalt	 instrument	 för	 att	 analysera	 det	 som	 klangdokument.	 Läder	 till	

hammare	 och	 gångjärn	 behöver	 nästan	 alltid	 bytas	 ut.	 Ofta	 har	 de	 blivit	

restaurerade	tidigare	och	original	har	blivit	ersatt	med	olämpliga	moderna	

material	(Hackett)	

	

• Skador	på	filt,	bäddremsor	(Hackett,	Johansson,	Martius	och	Watson).	[4]	

Dessa	behöver	nästan	alltid	bytas	ut	då	original	ofta	har	blivit	ersatt	med	

olämpliga	 moderna	 material	 (Hackett).	 Filten	 är	 i	 många	 fall	 insekts-

angripen	(Johansson),	oftast	av	mal	(Martius).	

	

• Att	steget	på	resonansbotten	släpper	från	sin	limning	(Hackett,	Johansson,	

Martius	och	Svensson).	[4]	

Denna	skada	är	ofta	en	konsekvens	av	att	konstruktionen	slagit	sig.	Men	det	

kan	också	bero	på	andra	orsaker.	Om	strängspänningen	är	för	hög	på	grund	

av	hög	tonhöjd	eller	kraftiga	strängar	så	ökar	risken	att	steget	lossnar	från	

sin	 limning	(Johansson).	Att	 strängarna	är	vinklade	och	 inte	går	rakt	över	

steget	 innebär	 att	 påfrestning	 på	 steget	 i	 sidled	 ökar.	 Men	 denna	

påfrestning	kan	också	vara	orsaken	till	att	steget	bryts	i	 flera	delar.	Steget	

består	 av	 massiv	 bok	 och	 har	 i	 regel	 ett	 mycket	 snävt	 avslut	 under	 de	

diskanta	strängarna.	För	mensuren	är	det	viktigt	att	stegets	form	antar	en	

noga	uttänkt	kurva.	Därför	är	steget	i	regel	tillverkad	i	massivt	trä	och	inte	

skiktlimmat	 eller	basad.	Man	kan	 tänka	 sig	 att	det	ur	 tillverkningsteknisk	

synpunkt	 är	 lättare	 att	 såga	 ur	 en	 precis	 form	 från	 ett	massivt	 stycke	 till	
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fördel	för	att	skiktlimma	eller	basa.	Nackdelen	är	att	den	snäva	formen	blir	

svagare	 i	 det	 parti	 där	 träets	 fiberriktning	 inte	 följer	 formens	 kurva	 utan	

går	 diagonalt	mot	 dess	 riktning.	 Detta	 ökar	 risken	markant	 för	 att	 steget	

bryts	 när	 det	 utsätts	 för	 spänningar	 från	 strängarna	 och	 rörelser	 i	

träkonstruktionen	till	följd	av	svängningar	i	luftfuktighet.	Dessa	krafter	kan	

deformera	steget	så	pass	mycket	att	det	kan	vara	svårt	att	få	tillbaks	det	på	

plats	och	limma	det	mot	resonansbotten.	Är	steget	löst	så	försämras	sträng-

arnas	kontakt	med	resonansbotten	och	klangen	påverkas	avsevärt.	

	

• Sprickor	i	stämstocken	(Hackett,	Marshall	och	Martius).	[3]	

För	stora	stämnaglar	som	hamrats	ned	i	stämstocken	orsakar	i	vissa	fall	att	

stämstocken	 spricker	 (Hackett).	 Att	 stämnaglarna	 blir	 lösa	 kan	 vara	 en	

konsekvens	av	att	konstruktionen	har	slagit	sig	(Martius).	

	

• Rostiga	och	brustna	strängar	(Hackett,	Marshall	och	Watson,).	[3]	

Dessa	behöver	ofta	bytas	ut	eftersom	original	ersatts	av	olämpliga	moderna	

material.	

	

• Bortfall	av	elfenben	från	tangenterna	(Hackett	och	Marshall).	[2]	

	

• Att	konstruktionens	fogar	lossnar	(Hackett	och	Martius)	[2]	

Detta	är	en	skada	som	ofta	är	en	följd	av	att	konstruktionen	slår	sig.		

	

• Att	hammarnas	placering	förskjuts	i	förhållande	till	strängarna	(Hackett	och	

Grahn)	[2]	

Detta	är	ytterligare	en	skada	som	är	en	konsekvens	av	att	konstruktionen	

slår	sig	(Hackett,	Grahn).	Det	är	inte	ovanligt	att	detta	problem	förvärras	av	

undermåliga	 restaureringar	 då	 åtgärder	 vidtagits	 i	 försök	 att	 justera	

hammarna	som	träffar	fel	på	strängarna.	

	

• Mögel,	smuts	och	damm	(anonym	respondent	och	Marshall)	[2]	

Vid	 utställningar	 och	 i	 andra	 sammanhang	 där	 hammarklaver	 visas	 så	

presenteras	 de	 ofta	 med	 öppet	 lock.	 Detta	 bidrar	 till	 att	 damm	 samlas	
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(anonym	respondent).	Det	är	också	vanligt	att	hammarklaver	är	i	behov	av	

mycket	rengöring,	i	likhet	med	äldre	möbler	i	allmänhet.	För	att	förebygga	

detta	 så	 presenteras	 alla	 instrument	 i	 Sheremetyev	 musikmuseum	 i	 S:t	

Petersburg	med	öppet	lock,	försedda	med	skyddande	plexiglas	för	klaven.10	

	

• Att	sarger	lossnar	från	botten	(Svensson,	Grahn)	[2]	

Denna	skada	har	 jag	 själv	kunnat	 registrera	på	både	mitt	 egna	hammar-

klaver	och	 instrumentet	 i	Scenkonstmuseets	magasin	 i	Tumba.	Troligtvis	

beror	denna	skada	på	att	korpus	har	slagit	sig.	

	

• Fanerbortfall	och	fanersläpp	(Hackett	och	Marshall)	[2]	

Elfenben,	faner	och	parkettinläggningar	släpper	eller	har	fallit	bort.	

	

• Ytbehandlingsskador,	additionsproblem	och	mekaniska	skador	(Marshall)	[1]	

	

• Vattenskador	(Beunk)	[1]	

	

• Att	gängor	på	korpus	och	ben	inte	längre	är	kompatibla	(Hackett)	[1]	

	

																																																								
10	Detta	iakttog	jag	vid	ett	besök	på	museet	den	1	april	2018.	
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Orsaker bakom den generella skadebilden 

Eftersatt vård och förvaring 
Utifrån	enkätundersökningens	svar	kan	man	sammanfatta	att	vad	respondenterna	kallar	

undermålig	 förvaring11	och	 klimatrelaterade	 betingelser	 ofta	 är	 viktiga	 orsaker	 till	

hammarklaverens	generella	skadebild.	Flera	respondenter	(anonym	respondent,	Beunk,	

Coad,	Huber	och	Marshall)	nämner	försummelse12	av	instrumenten	vilket	ofta	är	direkt	

kopplat	 till	 undermålig	 förvaring.	Marshall	 beskriver	 den	 typiska	 skadebilden	 som	ett	

resultat	av	en	vanlig	utveckling.	När	instrumenten	blivit	omoderna	ersätts	de	med	nya	

modeller.	De	tidiga	instrumenten	försummas	i	samband	med	att	de	inte	längre	brukas,	

vilket	 enligt	 henne	nästan	 alltid	 innebär	 att	 instrumenten	 förvaras	undermåligt	 under	

skadligt	 inverkande	 klimatförhållanden.	 Den	 anonyma	 respondenten	 menar	 att	

presentation	 av	 hammarklaver	 där	 locket	 står	 helt	 öppet	 bidrar	 till	 att	 damm	 samlas	

vilket	ökar	risk	för	mögel	och	nedbrytningsprocesser.		

Det	finns	få	kunniga	och	engagerade	pianotekniker	som	tar	hand	om	instrumenten,	

vilka	därmed	lämnas	till	sitt	öde.	Detta	kan	enligt	Marshall	beskrivas	som	en	ond	cirkel.	

Hammarklaveren	blir	inte	stämda	och	genomgångna	av	pianotekniker	eftersom	de	inte	

används.	De	används	å	andra	sidan	inte	eftersom	de	behöver	åtgärdas.	

	

Skador till följd av tidigare åtgärder 
En	 del	 av	 det	 som	 respondenterna	 betecknar	 som	 skador	 är	 antingen	 direkt	 under-

måliga	åtgärder	som	tidigare	gjorts	av	pianotekniker,	restauratorer	eller	konservatorer,	

eller	 så	 är	det	 skador	 som	uppstått	 till	 följd	 av	undermåliga	åtgärder.	 Flera	av	 skador	

finns	med	i	skadebildsförteckningen	i	förra	avsnittet.		

Flera	 respondenter	 beskriver	 vissa	 strukturella	 skador	 i	 konstruktionen	 som	 ett	

resultat	av	för	hög	strängspänning.	Detta	medför	att	korpus	slår	sig	vilket	i	sin	tur	kan	

vara	orsaken	 till	 nya	problem;	 att	 sprickor	uppkommer	 i	 resonansbotten	och	 steg,	 att	

steget	 på	 resonansbotten	 släpper	 från	 sin	 limning,	 att	 sprickor	 uppkommer	 i	 stäm-

																																																								
11	”…neglecting	them	[the	instruments]	for	a	long	time”,”Structural	dammage	or	
warpage	when	[sic]	Instrument	has	been	left	by	a	heat	source”,	”Klimaschäden”,	
”…losses…	attributable	to	neglect”,	”Schäden	durch	unsachgemäße	
Handhabung/Lagerung”	
12	Med	försummelse	menas	i	sammanhanget	eftersatt	vård.	
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stocken,	 att	 konstruktionens	 fogar	 lossnar,	 att	 hammarnas	 placering	 förskjuts	 i	

förhållande	till	 strängarna	och	att	sargen	 lossnar	 från	botten.	Lucy	Coad	menar	att	 för	

hög	strängspänning	beror	på	att	många	ägare	och	pianotekniker	 inte	är	medvetna	om	

att	tidiga	hammarklaver	behöver	stämmas	i	en	lägre	frekvens	om	de	ska	göras	spelbara,	

detta	 eftersom	 konstruktionen	 är	 för	 klen	 för	 att	 stå	 emot	 strängspänningen	 utan	 att	

vrida	 sig.	 Det	 är	 viktigt	 att	 vara	 medveten	 om	 att	 tidigare	 hammarklaver	 saknar	

moderna	 pianons	 konstruktion	 i	 järn	 vilka	 står	 emot	 starkare	 spänningar	 utan	 att	

riskera	att	deformeras.	En	konstruktion	i	trä	är	betydligt	svagare	och	riskerar	även	att	

slå	sig	om	luftfuktighet	eller	temperatur	förändras.	
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5. Konserveringsetiska bedömningar 
Robert	 Barclay	 beskriver	 i	 sin	 bok	 The	 Preservation	 and	 Use	 of	 Historic	 Musical	

Instruments	en	polarisering	mellan	konservatorer	och	restauratorer	när	det	gäller	synen	

på	att	bevara	instrument	som	historiska	informationsdokument	eller	att	restaurera	dem	

till	 spelbart	 skick.	 Dessa	 två	 olika	 etiska	 förhållningssätt	 har	 i	 flera	 sammanhang	

resulterat	i	att	de	två	skilda	lägren	knappt	har	en	dialog	med	varandra	(Barclay	2004,	s.	

xi).	 Frågan	 huruvida	 instrumenten	 bör	 göras	 spelbara	 eller	 konserveras	 som	 tysta	

dokument	har	enligt	Barclay	plågat	museipersonal,	musiker	och	akademiker	i	över	30	år	

(Barclay	2004,	s.	1).	Han	tror	dock	att	detta	dödläge	kan	övervinnas	(Barclay	2004,	s.	xi).	

Hur	polariserad	situationen	verkligen	är	är	en	intressant	fråga.	I	detta	avsnitt	försöker	

jag	 redogöra	 för	 några	 olika	 synpunkter	 kring	 etiska	 bedömningar.	 Innehållet	 bygger	

primärt	på	de	 svar	 jag	 fått	 in	 från	enkätundersökningen.	 Samtliga	 svar	har	 tagits	med	

som	bilagor.	All	information	är	hämtad	från	enkätundersökningen	där	inget	annat	anges.	

Referenser	 görs	 därför	 enbart	 med	 respondenternas	 namn.	 De	 respondenter	 som	

beviljat	att	deras	svar	kan	komma	att	användas	i	examenarbetet	används	i	texten	för	att	

underlätta	 identifiering	 av	 vem	som	sagt	 vad.	En	 av	de	 elva	 respondenterna	har	 velat	

vara	anonym,	denne	refererar	jag	till	som	anonym	respondent.	

	

Instrument som historiskt dokument 
Alla	respondenter	betonar	på	olika	sätt	vikten	av	att	beakta	 försiktighet	och	 inte	vidta	

några	 drastiska	 och	 ogenomtänkta	 åtgärder.	 Coad	 föredrar	 konservering	 framför	

restaurering	och	Alfons	Huber	framhåller	minsta	möjliga	åtgärd	som	en	viktig	riktlinje.	

Även	 Svensson	 betonar	 detta	 och	 skriver	 ytterligare	 att	 åtgärder	 inte	 får	 innebära	

förlust	av	originalmaterial.	Han	menar	att	ett	instrument	innehåller	mer	information	är	

vad	 många	 är	 medvetna	 om	 och	 att	 drastiska	 restaureringar	 kan	 resultera	 i	 inform-

ationsförluster.	 Hackett	 förespråkar	 ett	 likande	 förhållningssätt	 och	 ifrågasätter	

huruvida	restaureringar	gagnar	den	musikaliska	förståelsen	av	instrumenten.	Den	över-

hängande	 risken	 är	 att	 oåterkallelig	 information	 går	 förlorad	 när	 restaureringar	

genomförs.		
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Marshall	 komplicerar	 det	 etiska	 förhållningssättet	 utan	 att	 förneka	 vikten	 av	

försiktighet	 vid	 åtgärder	 och	 att	 värdesätta	 instrumenten	 som	 historiska	 dokument.	

Detta	gör	hon	genom	att	inkludera	önskemål	hos	föremålets	ägare	som	en	viktig	faktor	

när	 det	 gäller	 val	 av	 åtgärd.	 Ägarens	 vilja	 är	 inte	 enbart	 viktig	 i	 juridisk	 bemärkelse,	

vilket	 innebär	 att	 ägaren	 faktiskt	 bestämmer	 över	 föremålet.	 Utan	 också	 ur	 ett	 etiskt	

perspektiv.	Att	 ta	 hänsyn	 till	 ägarens	 önskemål,	 även	 i	 de	 fall	 som	de	 strider	mot	 ens	

egna	etiska	riktlinjer	och	bedömningar,	kan	i	vissa	situationer	vara	mer	konstruktivt	än	

att	 strikt	 följa	 den	 egna	 policyn	 och	 slå	 vakt	 om	 vad	 man	 själv	 anser	 vara	 det	 rätta	

förhållningssättet.	 Detta	 eftersom	 man	 då	 undviker	 risken	 att	 ägaren	 söker	 upp	 en	

restaurator	eller	pianotekniker	som	har	en	motsatt	etisk	uppfattning	om	vilka	åtgärder	

som	bör	undvikas.	Med	andra	ord	kan	det	vara	mer	konstruktivt	att	balansera	mellan	

egna	preferenser	och	ägarens	önskemål	än	att	negligera	uppfattningar	som	diametralt	

strider	mot	ens	egna.	Vilken	policy	man	bör	anta	 för	att	uppnå	ett	önskat	resultat	kan	

kort	sagt	komma	att	kompliceras	av	aspekter	som	ligger	utanför	de	ramar	som	man	själv	

kan	 kontrollera.	 Denna	 insikt	 ger	 Marshall	 uttryck	 för	 utifrån	 hennes	 erfarenhet	 av	

instrumentkonservering	under	flera	decennier.		

Till	detta	diplomatiska	förhållningssätt	framhåller	Marshall	att	konservatorer	bör	

sträva	 efter	 att	 informera	 ägare	 som	 inte	 värderar	 instrumenten	 som	 historiska	

informationsdokument.	Men	 innebär	 detta	 att	 alla	 tidiga	 klaverinstrument	 bör	 förstås	

som	viktiga	informationsdokument	för	bevaring?	Marshall	ger	inte	uttryck	för	en	sådan	

förenklad	uppfattning	utan	påpekar	istället	att	konservatorns	första	uppgift	i	kontakten	

med	 tidiga	 instrument	 är	 att	 avgöra	 huruvida	 instrumentet	 bör	 förstås	 som	 ett	

historiskt13	föremål	eller	inte.	Detta	implicerar	att	alla	hammarklaver	inte	nödvändigtvis	

bör	 klassas	 som	 viktiga	 historiska	 dokument.	 Vilket	 för	 oss	 in	 på	 frågan	 om	 vilka	

aspekter	som	är	avgörande	 för	att	ett	 instrument	bör	klassas	som	bevarandevärt	eller	

inte.	Såsom	Göran	Grahn	påpekade	så	kan	kvantiteten	av	 liknande	 instrument	vara	en	

sådan	aspekt.	Marshall	lägger	till	ytterligare	ett	exempel.	Ett	instrument	som	är	väldigt	

unikt	eller	en	instrumentgrupp	som	hotas	av	dåliga	överlevnadsutsikter	kan	räknas	dit.	

Likaså	 instrument	 som	 ägts	 av	 viktiga	 kulturpersonligheter,	 eller	 spelats	 på	 under	

betydande	kulturella	eller	historiska	händelser.		

																																																								
13	Marshall	använder	begreppet	significant	på	engelska	vilket	jag	tolkar	som	synonymt	
med	historiskt	eller	särskilt	intressant	i	sammanhanget.	
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Och	här	lämnar	jag	respondenternas	enkätsvar	för	ett	ögonblick.	Svensson	skriver	i	ett	

kapitel	i	boken	Musikinstrument	berättar	att	synen	på	restaurering	av	musikinstrument	

har	 förändrats	de	 senaste	decennierna.	Tidigare	har	utvecklingen	av	musikinstrument	

setts	 i	 ett	 mer	 evolutionistiskt	 perspektiv	 där	 tidiga	 instrument	 behandlats	 som	

primitiva	 urformer,	 tidiga	 experiment	 som	 sedermera	 skull	 leda	 till	 det	 riktiga	

instrumentet:	den	moderna	slutgiltiga	konstruktionen.	Dessa	tidiga	urformer	har	därför	

inte	 ansetts	 lika	 intressanta	 att	 studera.	 Idag	 menar	 han	 att	 ett	 annat	 perspektiv	 är	

rådande	 bland	 konservatorer,	 en	 föreställning	 om	 att	 instrumenten	 bär	 på	 viktig	

information	 som	 kan	 belysa	 och	 beskriva	 det	 samhälle	 och	 det	 musikliv	 där	 de	

användes.	Ett	tidigt	instrument	behandlas	idag	kort	sagt	mer	som	en	informationsbank.	

Svensson	 argumenterar	 för	 att	 dokumentation14	av	 instrument	 kan	 användas	 som	

metod	 för	att	 se	 likheter	och	skillnader	mellan	 instrument.	På	så	vis	kan,	ur	ett	 större	

perspektiv,	 instrumentutvecklingen	beskrivas.	Svensson	 framhåller	dock	ytterligare	en	

aspekt	 varför	 dokumentation	 av	 tidiga	 instrument	 kan	 vara	 särskilt	 intressant.	 Till	

skillnad	från	annan	typ	av	teknikutveckling	så	menar	han	att	viss	instrumenttillverkning	

inte	nödvändigtvis	 kontinuerligt	 har	utvecklats	 till	 det	 bättre.	 Som	exempel	 lyfter	han	

fram	violintillverkningen	under	1600-	och	1700-talet,	vars	 instrument	 fortfarande	hör	

till	 de	 mest	 uppskattade,	 vilket	 delvis	 speglas	 av	 deras	 höga	 ekonomiska	 värde	

(Svensson	 2007	 s.	 197–200).	 Jag	 kommer	 reflektera	 vidare	 kring	 resonemanget	 om	

musikinstrument	ur	ett	evolutionistiskt	perspektiv	i	senare	avsnitt,	i	reflektionsdelen.	

	

Instrument eller möbel? 
Och	nu	återgår	jag	till	att	referera	till	enkätsvaren.	Hammarklaveret	kan	betraktas	som	

både	ett	mekaniskt	instrument	och	en	möbel,	därför	kan	det	uppstå	skilda	meningar	om	

etiska	 förhållningssätt	 vid	 åtgärder	 av	 föremålet.	 Eftersom	 hammarklaver	 är	 så	 pass	

komplicerade	ur	ett	konservatorsperspektiv	finns	det	därför	en	risk	att	man	omedvetet	

prioriterar	mekaniken	på	bekostnad	av	möbeln	eller	tvärtom.	Utifrån	denna	problema-

tik	 är	 det	 intressant	 att	 betona	 att	 de	 flesta	 respondenter	 främst	 formulerar	 etiska	

förhållningssätt	utifrån	instrumenten	som	musikaliska	föremål	och	inte	möbler.	Av	alla	

enkätsvar	gör	enbart	Marshall	en	distinktion	mellan	mekaniken	och	möbeln	och	 fram-

																																																								
14	Svensson	använder	istället	begreppet	mätning,	från	verbet	att	mäta.	
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håller	att	just	instrumentet	som	möbel	tenderar	att	glömmas	bort,	och	då	i	synnerhet	i	

händerna	 på	 piano-	 och	 instrumenttekniker.	 Hon	 är	 av	 den	meningen	 att	 även	 själva	

möbeln	måste	värdesättas	och	att	ett	konservatorsetiskt	förhållningssätt	bör	gälla	även	

här.	 Hon	menar	 att	 även	 ytbehandlingen	måste	 beaktas	 som	 en	 del	 av	 informations-

dokumentet.	Ur	denna	synvinkel	kan	ytbehandlingen	också	kräva	preventiva	åtgärder.	

Därför	 är	 det	 viktigt	 att	 också	 bevara	 ytbehandling	 och	 dylikt	 genom	 konserverande	

åtgärder.	

	

Konservering, restaurering eller rekonstruktion? 
Huruvida	 instrument	 bör	 restaureras	 eller	 konserveras	 ger	 respondenterna	 i	

enkätsvaren	 inget	entydigt	 svar	på.	Men	de	ger	 rekommendationer,	 vilka	kan	 ligga	 till	

grund	 för	 val	 av	 förhållningssätt.	 Vilket	 synsätt	 som	 rekommenderas	 beror	 på	 flera,	 i	

vissa	fall	motstridiga,	faktorer.	

När	det	gäller	instrumentens	skick	så	delar	den	anonyma	respondenten	in	instru-

menten	i	tre	övergripande	kategorier	som	påverkar	valet	av	förhållningssätt.	

1. Icke	spelbara	instrument,	överlag	i	ursprungligt	skick.	

2. Icke	i	nuläget	spelbara	instrument	där	ursprungligt	material	blivit	utbytt,	vilket	

resulterat	i	missvisande	restaureringar.	

3. Spelbara	instrument	som	hållits	spelbara	genom	kontinuerliga	restaureringar.	

Den	 anonyma	 respondenten	 menar	 att	 denna	 grova	 kategorisering	 utifrån	 instru-

mentens	 tillstånd	 kan	 vara	 vägledande	 för	 ett	 lämpligt	 etiskt	 förhållningssätt.	 De	

instrument	 som	 passar	 in	 under	 den	 första	 kategorin	 bör	 man	 så	 långt	 som	 möjligt	

behandla	som	historiska	informationsdokument.	Dessa	instrument	bör	man	konservera	

utifrån	 ett	 preventivt	 förhållningssätt.	 Instrument	 som	 passar	 in	 under	 den	 andra	

kategorin	behöver	man	som	konservator	inte	nödvändigtvis	förhålla	sig	lika	preventivt	

till.	 Först	 bör	 det	 emellertid	 avgöras	 huruvida	 de	 tidigare	 restaureringarna	 i	 sig	 är	

viktiga	delar	av	objektets	historia	eller	inte.	I	de	fall	man	gör	bedömningen	att	tidigare	

åtgärder	 inte	 är	 en	 viktig	 del	 av	 instrumentets	 historia	 kan	 det	 vara	 motiverat	 att	

genomföra	 nya	 restaureringsåtgärder.	 Detta	 innebär	 att	 tidigare	 åtgärder	 som	 ger	 en	

missvisande	 bild	 av	 originalutförande	 avlägsnas	 och	 instrumentet	 restaureras	mot	 ett	

ursprungligt	 skick.	 I	 dessa	 fall	 väger	 den	 missvisande	 bilden	 tyngre	 än	 de	 tidigare	
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restaureringarnas	 historiska	 värde	 i	motiveringen	 att	 återställa	 instrumentet	 till	 dess	

ursprungliga	beskaffenhet.	Coad	menar	också	att	restaureringar	med	samma	syfte	kan	

vara	befogade	i	de	fall	som	instrumentet	tidigare	renoverats	eller	byggts	om	på	ett	dåligt	

sätt	 (hon	 specificerar	 inte	 vad	 dåligt	 i	 detta	 avseende	 innebär).	 När	 det	 gäller	

instrumenten	 i	 den	 tredje	 kategorin	 så	 väger	 däremot	 de	 tidigare	 restaureringarnas	

historiska	värde	tyngre	än	deras	missvisande	bild.	Min	tolkning	av	motiveringen	bakom	

denna	bedömning	grundar	sig	på	att	instrumentens	kontinuerliga	spelbarhet	är	det	man	

vill	 konservera	 och	 föra	 vidare.	 Detta	 görs	 då	 genom	 att	 fortsätta	 hålla	 instrumenten	

spelbara,	 även	 om	 det	 i	 viss	 mån	 kräver	 restaureringsåtgärder	 och	 ingrepp	 på	

bekostnad	av	originalmaterial.	Den	anonyma	respondenten	rekommenderar	i	samman-

hanget	 att	 utbytta	 delar	 och	 avlägsnande	 av	 gamla	 restaureringar	 arkiveras	 eller	

dokumenteras	 i	 en	 rapport.	 Detta	 för	 att	 tydliggöra	 objektets	 historia	 och	 motverka	

risken	för	en	missvisande	bild	gällande	objektets	ursprungliga	beskaffenhet.	Även	Coad	

betonar	att	borttagna	material	bör	sparas	för	att	objektets	historia	ska	vara	transparant	

och	missförstånd	undvikas.	

Alla	 respondenter	 är	 dock	 eniga	 om	 att	 man	 bör	 undvika	 att	 göra	 instrument	 i	

ursprungligt	skick	spelbara	 igen.	 Istället	bör	de	bevaras	enligt	preventiv	konservering.	

Detta	 motiveras	 främst	 genom	 att	 de	 då	 kan	 fungera	 som	 historiska	 informations-

dokument.		

Att	 ta	 sig	 an	 att	 restaurera	 ett	 hammarklaver	 är	 en	 ansvarsfull	 uppgift	 enligt	

Svensson.	Hackett	betonar	också	att	oberoende	av	syfte	så	bör	man	alltid	sträva	efter	ett	

professionellt	förhållningssätt.	Watson	beskriver	på	ett	liknande	sätt	kärnprincipen	som	

densamma	 oberoende	 förhållningssätt.	 Han	 definierar	 den	 som	 att	 sträva	 efter	 att	

bevara	 historisk	 och	 materiell	 information.	 Beunk	 bemöter	 frågan	 utifrån	 en	 annan	

infallsvinkel	 och	 ser	 en	 viss	 skillnad.	 Han	 menar	 att	 man	 i	 museisammanhang	 bör	

förhålla	 sig	mycket	 försiktigt	 och	 främst	 fokusera	 på	 preventiv	 konservering	 och	 god	

bevaring	medan	skickliga	restauratorer	kan	tillåta	sig	att	göra	instrument	spelbara	igen.	

Vad	som	kännetecknar	en	skicklig	restaurator	ger	han	inga	exempel	på,	men	påstår	att	

vi	idag	lider	brist	på	dessa	och	att	en	orsak	till	detta	beror	på	att	det	saknas	utbildningar	

för	 unga	 pianotekniker.	 Även	 Svensson	 gör	 en	 liknande	 distinktion	 gällande	 för-

hållningssätt	beroende	på	om	instrumentet	tillhör	ett	museum	eller	en	privatperson.	En	

restaurering	 i	 det	 senare	 fallet	 kan	 i	 bästa	 fall	 resultera	 i	 en	 intressant	
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klangdokumentation,	 förutsatt	att	åtgärderna	är	reversibla.	Därtill	menar	Svensson	att	

det	oftast	finns	en	skillnad	mellan	konservering	av	instrument	för	utställning	på	museet	

och	 konservering	 för	 förvaring	 i	 magasin.	 Utställningen	 kan	 i	 vissa	 fall	 kräva	

restaureringsåtgärder	(exempelvis	kan	ett	 instrument	 få	strängar	utan	strängspänning	

ditsatta	 provisoriskt	 under	 utställningstiden	 ifall	 dessa	 saknas)	 medan	 förvaring	 i	

magasin	 snarare	 kräver	 preventiva	 och	 mindre	 komplicerade	 konserveringsåtgärder.	

Marshall	ser	också	en	viss	skillnad	i	förhållningssätt	beroende	på	syftet	med	åtgärderna,	

hon	betecknar	den	dock	som	liten.		

Om	det	finns	flera	liknande	instrument	i	museisamlingar	bevarade	i	originalskick	

kan	 man	 möjligen	 tillåta	 sig	 att	 göra	 något	 instrument	 spelbart	 igen	 enligt	 Dan	

Johansson.	 Beunk	 är	 inne	 på	 en	 liknande	 tankegång	 och	 jämför	 ett	 icke	 spelbart	

instrument	 som	 inte	 går	 att	 höra	 med	 en	 tavla	 som	 inte	 går	 att	 se	 eftersom	 färgen	

saknas.	Men	 i	de	 fall	 som	det	 inte	 finns	 flera	 instrument	 i	ursprungligt	 skick	bevarade	

bör	 man	 enligt	 Grahn	 och	 Beunk	 vara	 särskilt	 försiktig	 med	 åtgärder	 och	 istället	

behandla	instrumentet	som	ett	historiskt	informationsdokument.	Dessa	instrument	kan	

sedan	 agera	 förlaga	 för	 nytillverkade	 rekonstruktioner	 menar	 Svensson	 och	 John	 R.	

Watson.	 Klaus	 Martius	 tar	 upp	 en	 synpunkt	 som	 ingen	 av	 de	 övriga	 respondenterna	

nämner,	 han	 menar	 att	 restaurering	 av	 hammarklaver	 till	 spelbart	 skick	 enbart	 är	

berättigat	i	de	fall	då	de	rätta	omständigheterna	erbjuds.	Till	detta	hör	att	krav	ställs	på	

klimatanpassade	miljöer;	kontinuerligt	underhåll	av	instrumentet	(stämning,	justeringar	

och	 byte	 av	 trasiga	 strängar);	 musiker	 som	 har	 förmåga	 att	 spela	 på	 instrumentet;	

transporter	som	organiseras	på	ett	sätt	som	instrumentet	kräver.	När	det	gäller	frågan	

att	 göra	 tidiga	 instrument	 spelbara	 så	 företräder	 den	 anonyma	 respondenten	

uppfattningen	att	ett	åldrat	originalinstrument	 inte	kan	 frambringa	en	autentisk	klang	

genom	restaurering	eftersom	material	och	mekanik	förvanskats	till	följd	av	åldrande	och	

nedbrytning.	 Detta	 medför	 att	 de	 inte	 kan	 anses	 ha	 samma	 egenskaper	 som	 i	

ursprungligt	skick.	Exempel	på	sådana	skador	menar	hen	är	sprickor	och	deformering	

av	resonansbotten.	Vidare	refererar	hen	till	påstådda	undersökningar	av	klangskillnader	

mellan	 tidigare	 och	 nya	 fioler.	 Undersökningarna	 visar	 att	 det	 ofta	 inte	 finns	 någon	

markant	hörbar	skillnad.	Någon	liknande	undersökning	gällande	hammarklaver	känner	

hen	 inte	 till	men	 företräder	 trots	det	uppfattningen	att	en	nytillverkad	rekonstruktion	

kan	vara	ett	bra	alternativ	till	att	göra	tidiga	instrument	spelbara.		
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Restaurerade	 originalinstrument	 utsätts	 också	 av	 omkringliggande	 faktorer	 som	

följer	 med	 det	 faktum	 att	 instrumentet	 blir	 spelbart,	 och	 inte	 bara	 av	 restaurerings-

åtgärderna	i	sig.	Som	exempel	på	detta	nämner	den	anonyma	respondenten	transporter,	

som	ur	flera	synpunkter	är	skadliga	för	instrumentet.	Då	är	det	mindre	problematiskt	att	

utsätta	 en	 rekonstruktion	 för	 risker.	 Hen	 exemplifierar	 med	 att	 en	 påstådd	 rekon-

struerad	cembalo	i	Bayerische	Nationalmuseum	har	visat	sig	vara	ett	projekt	som	lönat	

sig.	 Ett	 ytterligare	 och	 mindre	 krävande	 och	 kostsamt	 alternativ	 kan	 vara	 att	 enbart	

rekonstruera	mekanikinsatsen	som	är	uttagbar	från	korpuset.	I	dessa	fall	kan	originalet	

tas	ut	och	bevaras	i	magasin	medan	den	rekonstruerade	mekaniken	provisoriskt	sätts	in	

i	instrumentet.	
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6. rekommendationer och åtgärdsförslag 
Som	 jag	 tidigare	 varit	 inne	 på	 så	 stipulerar	 jag	 åtgärdsförslag	 som	 ett	 begrepp	 i	 en	

vidare	bemärkelse.	Detta	innebär	att	de	rekommendationer	och	förslag	på	åtgärder	som	

här	 presenteras	 kan	 förstås	 som	 generella	 utgångspunkter	 att	 beakta	 för	 beslut	 om	

konservering	 eller	 restaurering	 av	 hammarklaver.	 De	 är	 viktiga	 i	 förståelsen	 för	 den	

specifika	åtgärdsproblematiken	gällande	dessa	instrument.	

Utifrån	 en	 förståelse	 för	material,	 den	 generella	 skadebilden	 och	 konserverings-

etiska	bedömningar	så	har	jag	formulerat	rekommendationer	att	ta	hänsyn	till,	som	en	

förutsättning,	vid	konservering,	restaurering	och	rekonstruktion	av	hammarklaver.	 Jag	

har	själv	funnit	det	rimligt	att	rekommendera	dessa	på	grundval	av	de	källor	jag	haft	för	

min	undersökning,	det	vill	säga	instrumenten,	enkätsvaren	och	litteratur	i	ämnet.	

	

Det	 första	man	 som	konservator	behöver	 fatta	 beslut	 kring	 i	 kontakt	med	 ett	 föremål	

som	ska	åtgärdas	är	att	göra	en	etisk	bedömning	av	syftet	med	åtgärderna.	Detta	är	inte	

undantaget	hammarklaver	från	1770-talet.	Den	Konserveringsetiska	bedömningen	görs	

utifrån	 fokus	 på	 objektet,	 där	 en	 avvägning	 av	 flera	 faktorer	 får	 avgöra	 vilket	 för-

hållningssätt	man	 kommer	 fram	 till.	 Enligt	min	 undersökning	 om	konserveringsetiska	

bedömningar	 finns	 det	 tre	 övergripande	 förhållningssätt	 när	 det	 gäller	 hammarklaver	

från	1770-talet.		

1. Preventiv	konservering.	

2. Restaurering	till	spelbart	skick.	

3. Rekonstruktion.	

Egentligen	är	det	 första	och	 tredje	 förhållningssättet	 i	 regel	 två	sidor	av	samma	mynt.	

Flera	 respondenter	 som	 argumenterar	 för	 preventiv	 konservering	 ser	 det	 som	 en	

förutsättning	 för	att	kunna	göra	rekonstruktioner	utifrån	välbevarade	 instrument	som	

förlaga.	Därför	är	det	egentligen	ofta	ett	 identiskt	 förhållningssätt	och	samma	faktorer	

som	 ligger	 bakom	 preventiv	 konservering	 och	 rekonstruktion.	 Valet	mellan	 preventiv	

konservering	och	restaurering	till	spelbart	skick	avgörs	däremot	av	andra	faktorer.	Min	

undersökning	 av	 etiska	 bedömningar	 har	 visat	 att	 respondenterna	 motiverar	 instru-

mentens	 skick	 som	 avgörande	 i	 frågan.	 Respondenterna	 är	 överens	 om	 att	 hammar-

klaver	 som	 förskonats	 från	 omfattande	 åtgärder	 bör	 bedömas	 som	 ett	 preventivt	
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konserveringsobjekt,	oavsett	om	de	är	spelbara	eller	 inte.	Dessa	 instrument	bör	under	

omständigheter	 behandlas	 som	 historiska	 informationsdokument.	 Att	 avlägsna	

originalinformation	är	i	regel	också	något	som	ingen	respondent	rekommenderar.	Vilka	

instrument	som	kan	tänkas	bli	restaureringsobjekt	är	det	inte	lika	enkelt	att	avgöra,	för	

dessa	verkar	det	enligt	respondenterna	 inte	 finnas	några	tydligt	 formulerade	kriterier.	

Restaurering	 bör	man	 undvika	 om	man	 inte	 är	 införstådd	med	 åtgärdsproblematiken	

och	 vissa	 medföljande	 risker.	 Det	 finns	 två	 kategorier	 av	 restaureringsobjekt	 som	

åtgärdas	av	olika	anledningar.	Den	ena	kategorin	är	icke	spelbara	hammarklaver	som	i	

olika	grad	blivit	ombyggda.	Det	kan	vara	motiverat	att	restaurera	dessa	ifall	sekundära	

tillägg	tenderar	att	ge	en	missvisande	bild	av	instrumentets	ursprungliga	beskaffenhet.	

Restaureringar	syftar	i	dessa	fall	till	att	avlägsna	oönskade	restaureringar	och	återställa	

instrumentet	 till	 ett	 ursprungligt	 skick.	 Till	 den	 andra	 kategorin	 hör	 än	 idag	 spelbara	

instrument	som	kontinuerligt	blivit	omhändertagna	och	restaurerade	för	att	spelas	på.	

Dessa	 instrument,	 som	dock	hör	 till	undantagen,	kan	 i	 vissa	 fall	 restaureras	 i	 syfte	att	

fortsätta	hålla	dem	spelbara.	Såsom	respondenterna	enligt	min	undersökning	visat,	så	är	

det	eftersträvansvärt	att	tillfoga	så	lite	nytt	material	till	instrumentet	som	möjligt.	Därtill	

bör	åtgärderna	vara	reversibla.	

	

Preventiv konservering av instrumentet som 
historiskt informationsdokument 
Här	följer	några	rekommendationer	som	är	bra	att	känna	till	vid	preventiv	konservering	

av	hammarklaver	när	syftet	är	att	bevara	instrumentet	som	ett	historiskt	informations-

dokument.	

	
• Ta	hänsyn	till	emissionsproblematik:	

Alla	 material	 som	 hammarklaver	 består	 av	 är	 mer	 eller	 mindre	 emitterande.	

Trämaterial	 avger	 exempelvis	 korrosiva	 organiska	 ämnen,	 såsom	 ättiksyra,	

myrsyra	 och	 formaldehyd	 (Riksantikvarieämbetet	 2017a,	 s.	 3).	 Hammarklaver	

innehåller	 flera	 exotiska	 träslag	 vilka	 anses	 vara	 särskilt	 emitterande.	Däremot	

utsöndrar	 träslagen	mindre	ämnen	med	 tiden	 (Riksantikvarieämbetet	2017a,	 s.	

3).	 Ett	 konkret	 exempel	 på	 den	 skadliga	 emissionsproblematiken	 är	 ullens	

påverkan	på	metaller.	Ull	 avger	 svavel	 och	kan	påverka	och	missfärga	metaller	
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(Riksantikvarieämbetet	2017a,	s.	2).	Mekanikens	bäddremsor	i	hammarklaveret	

består	av	ull	och	instrumentet	innehåller	flera	metaller.		

Emissionsproblematik	 är	 alltså	 viktig	 att	 ha	 i	 åtanke	 vid	 konservering	 av	

hammarklaver.	Genom	att	hålla	korpuslocket	stängt	så	skyddar	man	å	ena	sidan	

mekaniken	 från	 oönskat	 damm,	 UV-ljus	 och	 externa	 luftföroreningar.	 Å	 andra	

sidan	så	medför	det	stängda	utrymmet	att	emissioner	koncentreras.	Här	handlar	

det	 alltså	 om	en	problematik	 som	kräver	 avvägningar.	De	 två	 alternativen	 som	

erbjuds,	 stängt	 eller	 öppet	 lock,	 har	 respektive	 för-	 och	 nackdelar.	 Att	 det	 kan	

vara	 svårt	 att	 förutse	 hur	 emitterande	 material	 påverkar	 varandra	 gör	

problematiken	 ännu	 svårare.	 En	 stabil	 relativ	 luftfuktighet	 kan	 bidra	 till	 att	

graden	av	emissioner	minskar.	Mer	om	detta	i	nästa	punkt.	

	

• Ta	hänsyn	till	luftfuktighet:	

Det	är	viktigt	att	motverka	materialens	nedbrytning	genom	en	stabil	relativ	luft-

fuktighet.	 	 De	 olika	 materialens	 nedbrytning	 är	 som	 lägst	 vid	 olika	 relativa	

fuktigheter.	 Den	 relativa	 fuktighet	 som	 är	 lämplig	 för	 träslag	 kan	 exempelvis	

innebära	 en	 förhöjd	 fuktighet	 för	 metaller	 och	 kan	 därmed	 resultera	 i	 att	

korrosion	 uppstår	mellan	metaller.	Metallerna	 kan	 även	 påverka	 och	 påverkas	

genom	 emissioner	 av	 andra	 typer	 av	 material,	 vilket	 kan	 intensifieras	 vid	

direktkontakt	(Riksantikvarieämbetet	2017a,	s.	2).	

	

• Undvika	ogenomtänkta	och	omotiverade	åtgärder:	

Många	 av	 de	 skador	 som	 respondenterna	 räknar	 upp	 är	 kopplade	 till	 tidigare	

restaureringar.	 Antingen	 är	 skadorna	 i	 sig	 undermåliga	 åtgärder	 som	 tidigare	

gjorts	av	pianotekniker,	restauratorer	eller	konservatorer.	Eller	så	är	det	skador	

som	 uppstått	 till	 följd	 av	 undermåliga	 åtgärder.	 Det	 viktigaste	 exemplet	 på	 en	

sådan	åtgärd	är	för	hög	strängspänning.	Detta	kan	enligt	flera	respondenter	vara	

orsak	 till	 att	 korpus	 slår	 sig.	 Denna	 skada	 kan	 i	 sin	 tur	 orsaka	 flera	 allvarliga	

strukturella	skador	som	är	svåra	att	åtgärda.	Exempelvis	på	sådana	skador	kan	

vara:	

o att	sprickor	uppkommer	i	resonansbotten	och	steg.	

o att	steget	på	resonansbotten	släpper	från	sin	limning.	

o att	sprickor	uppkommer	i	stämstocken.	
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o 	att	konstruktionens	fogar	lossnar.	

o att	hammarnas	placering	förskjuts	i	förhållande	till	strängarna.	

o att	sargen	lossnar	från	botten.	

Andra	exempel	på	åtgärder	som	bör	undvikas	är	 irreversibla	åtgärder	 i	allmän-

het.	Särskilt	åtgärder	på	instrumentets	mekanik,	såsom	hammare	och	dämmare.	

	

• Förvara	instrumentet	på	lämpligt	ställe:	

Att	 instrumenten	 är	 så	 pass	 komplicerade	 när	 det	 gäller	material	 och	 funktion	

kräver	ytterligare	försiktighet	vid	förvaring.	Att	undvika	miljöer	med	för	hög	luft-

fuktighet	 som	påverkar	 emissionsproblematik	 bör	 eftersträvas.	 Likaså	 plötsliga	

temperaturväxlingar	 som	 påverkar	 träets	 rörelser	 på	 ett	 negativt	 sätt.	 Hög	

temperatur	och	luftfuktighet	ökar	också	generellt	risken	för	kemiska	reaktioner	

(Riksantikvarieämbetet	2017b,	s.	3),	detta	är	i	regel	aldrig	eftersträvansvärt.	Till	

detta	hör	att	instrumenten	inte	bör	placeras	i	direkt	solljus,	för	nära	värmekällor	

eller	 för	 tunna	 ytterväggar	 som	 inte	 är	 tillräcklig	 buffrande15	mot	 utomhus-

klimatets	temperatur	och	luftfuktighet.	

Det	 är	 också	 viktigt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 skadedjursproblematik	 vid	 förvaring	 av	

hammarklaver.	De	 vanligaste	 skadedjuren	 att	 gardera	 instrumentet	mot	 är	mal	

och	strimmig	trägnagare.	Men	instrumentet	kan	även	locka	till	sig	möss.	

	

Restaurering till spelbart skick 
Här	 följer	 några	 rekommendationer	 som	 är	 bra	 att	 känna	 till	 vid	 restaurering	 av	

hammarklaver	där	syftet	är	att	få	instrumentet	till	spelbart	skick.	

Flera	 av	 de	 instrumenttekniska	 begreppen	 som	 används	 i	 detta	 avsnitt	 är	 inte	

vanligt	förekommande	inom	möbelkonservering.	Jag	har	ändå	valt	att	ha	med	dem	utan	

vidare	begreppsförklaringar	eftersom	jag	bedömer	att	den	relevanta	kärnan	 i	varje	åt-

gärdsförslag	är	förståelig.	

																																																								
15	Riksantikvarieämbetet	rekommenderar	i	många	förvaringssammanhang	buffrande	
material.	Med	buffrande	menas	att	materialet	fungerar	som	ett	skydd	mot	hastiga	
temperatur	och	luftfuktighetsförändringar.	
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• Var	försiktig	med	att	stämma	instrumentet:	

Att	 stämma	 ett	 hammarklaver	 är	 en	 central	 åtgärd	 för	 att	 få	 instrumentet	 i	

spelbart	 skick.	 Valet	 av	 tonhöjd	 styrs	 av	 de	 klingande	 stränglängderna,	

strängmaterialet	 och	 den	 önskade	 tonhöjden. 16 	Denna	 åtgärd	 kräver	 stor	

försiktighet	eftersom	den	kraft	som	uppstår	vid	att	strängarna	spänns	kan	orsaka	

att	 korpus	 ytterligare	 slår	 sig.	 En	 rekommendation	 som	 flera	 av	 enkätens	

respondenter	 föreslår	 är	 att	 stämma	 instrumentet	 i	 en	 lägre	 tonhöjd.	 Detta	

innebär	dock	att	instrumentet	inte	kommer	att	klinga	som	det	var	tänkt.17	Huber	

föreslår	 att	 man	 stämmer	 instrumentet	 en	 liten	 ters	 lägre	 än	 konventionellt.	

Moderna	 klaver	 stämmer	 i	 regel	 a1	 (ettstrukna	 a)	 i	 440	 herz.	 Att	 stämma	 ett	

gammalt	 hammarklaver	 i	 samma	 frekvens	 kan	 innebära	 alltför	 höga	 sträng-

spänningar.	 Då	 är	 risken	 stor	 att	 korpuset	 vrider	 sig	 ytterligare	 och	 att	 gamla	

strängar	 går	 av.	 I	 de	 fall	 då	 man	 vill	 stämma	 strängarna	 men	 samtidigt	 vara	

väldigt	försiktig	så	rekommenderar	Johansson	att	man	utgår	från	den	ungefärliga	

tonhöjd	 som	 instrumentets	 mittparti	 ligger	 på	 och	 sedan	 stämma	 resterande	

strängar	utifrån	denna	ungefärliga	frekvens.	Denna	metod	har	jag	själv	prövat	på	

mitt	egna	hammarklaver.	Jag	stämde	då	strängarna	utifrån	a1	som	befann	sig	på	

345	 herz	 och	 det	 fungerade	 utan	 uppkomst	 av	 skada	 till	 följd	 av	 sträng-

spänningen.	 Johansson	 betonar	 ytterligare	 att	 det	 kan	 vara	 skonsammare	 att	

stämma	 upp	 strängarna	 en	 aning	 än	 att	 stämma	 ner	 dem	 eftersom	 det	 senare	

enligt	honom	kan	medföra	en	större	risk	att	strängarna	går	av.18	Detta	eftersom	

delar	 av	 den	 oxiderade	 strängen	 som	 legat	 tätt	 virade	 runt	 stämnageln	 då	

plötsligt	frigörs	från	sin	tidigare	position	och	utsätts	för	hög	spänning.	

Utöver	problematiken	med	att	korpus	slår	sig	så	kan	det	var	bra	att	känna	

till	de	klangliga	aspekterna	av	tonhöjdsval.	Byggaren	av	instrumentet	har	troligt-

vis	 från	 början	 varit	 noga	 med	 de	 klingande	 stränglängderna	 och	 sträng-

materialet	 som	 påverkar	 den	 klingande	 tonen.	 Eftersträvansvärt	 har	 varit	 ett	

lagom	avstånd	 till	 strängarnas	brottgränser.	Om	man	av	 försiktighetsskäl	väljer	

en	låg	tonhöjd	ska	man	vara	medveten	om	konsekvenserna	för	klangen.19	

																																																								
16	Hans	Erik	Svensson,	instrumenttekniker/	klaverrestaurator.	samtal	onsdagen	den	23	maj	2017.	
17	Hans	Erik	Svensson,	instrumenttekniker/	klaverrestaurator.	samtal	onsdagen	den	23	maj	2017.	
18	Dan	Johansson,	instrumenttekniker/	klaverrestaurator.	samtal	onsdagen	den	19	april	2017.	
19	Hans	Erik	Svensson,	instrumenttekniker/	klaverrestaurator.	samtal	onsdagen	den	23	maj	2017.	
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• Välj	rätt	material:	

Flera	respondenter	säger	sig	vara	noga	med	att	använda	material	som	ligger	så	

nära	 de	 ursprungliga	 som	 möjligt.	 Respondenterna	 kan	 därmed	 sägas	 rekom-

mendera	 användandet	 av	 originalmaterial	 vid	 restaureringar.	 Respondenterna	

redogör	också	för	den	negativa	påverkan	som	användandet	av	moderna	material	

har	 på	 skadebilden.	 Moderna	 strängar	 som	 är	 för	 tjocka	 och	moderna	 limmer	

nämns	 som	 särskilt	 riskfyllda.	 Det	 som	 lyfts	 fram	 som	 negativt	 med	 moderna	

material	 i	 sammanhanget	 är	 att	 de	 som	 används	 sällan	 är	 reversibla.	 För	 att	

kunna	använda	material	som	ligger	så	nära	de	ursprungliga	som	möjligt	krävs	det	

kännedom	 om	 vilka	 dessa	 är.	 En	 bidragande	 orsak	 till	 att	 olämpliga	 moderna	

material	 används	 är	 enligt	 respondenterna	 att	 de	 ursprungliga	 är	 mindre	

tillgängliga	 att	 införskaffa,	 därtill	 saknas	 kännedom	 om	 dessa.	 För	 en	 allmän	

förståelse	 av	 vilka	 material	 instrumenten	 består	 av	 så	 rekommenderas	

uppsatsens	materialförteckning.	 Jag	 vill	 vara	mycket	 noga	med	 att	 understryka	

att	 inga	 av	 dessa	 materialbedömningar	 är	 vetenskapligt	 säkerställda.	 Bedöm-

ningarna	 är	 gjorda	 utifrån	 indicier	 som	 är	 mer	 eller	 mindre	 styrkande.	 Dessa	

indicier	 bör	 beaktas	 vid	 bedömningar	 av	 materialval.	 Därtill	 är	 det	 viktigt	 att	

förstå	 att	 bedömningarna	 är	 generella.	 Även	 om	 en	 bedömning	 av	 ett	 träslag	 i	

teorin	 stämmer,	 så	 kan	 det	 i	 praktiken	 finnas	 skillnader	mellan	 samma	 träslag	

beroende	 på	 faktorer	 som	 geografisk	 växtplats	 och	 ålder	 vid	 fällning.	 Sådana	

faktorer	har	jag	inte	tagit	hänsyn	till	vid	bedömningen	av	något	material.	

	

Rekonstruktion 
Här	 följer	 en	 rekommendation	 som	 är	 bra	 att	 känna	 till	 när	 syftet	 med	 att	 bevara	

instrumentet	 som	 ett	 historiskt	 informationsdokument	 är	 att	 göra	 en	 rekonstruktion	

utifrån	 instrumentet	 som	 förlaga.	 Vid	 rekonstruktion	 av	 hammarklaver	 finns	 flera	

möjligheter.		

	

• Välj	lämpligt	rekonstruktionsalternativ:	

Vad	 respondenterna	 i	 enkätundersökningen	 tar	 upp	 är	 två	 i	 princip	 liknande	

alternativ.	 Skillnaden	 mellan	 dessa	 ligger	 i	 rekonstruktionens	 omfattning.	 Det	
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första	 självklara	 alternativet	 som	 de	 flesta	 respondenter	 ser	 som	 ett	 ur	 flera	

avseenden	 bra	 alternativ	 till	 att	 restaurera	 tidiga	 hammarklaver	 är	 att	 rekon-

struera	 hela	 instrumentet	 utifrån	 noggranna	 mätningar	 av	 originalinstrument.	

Det	andra	alternativet	är	att	enbart	rekonstruera	mekanikinsatsen	som	i	regel	är	

löstagbar	och	i	princip	enkel	att	ta	ur.	Detta	alternativ	förutsätter	att	möjlighet	till	

förvaring	 av	 originalmekaniken	 finns.	 Rekonstruktion	 av	 mekanikinsatsen	

hindrar	 dock	 inte	 instrumentet	 från	 de	 ökade	 risker	 som	 gäller	 för	 spelbara	

instrument.	Mekanikinsatsen	må	 vara	 en	 central	 del	 av	 instrumentet,	men	 den	

syns	desto	mindre.	Därför	kan	detta	alternativ	vara	lämpligt	i	de	fall		man	vill	få	

instrumentet	spelbart	men	bevara	dess	autentiskt	utseende	som	möbel.	



	

	 43	

7. Avslutning 
I	 detta	 avsnitt	 diskuterar	 jag	 kring	 examensarbetets	 resultat	 i	 relation	 till	 fråge-

ställningen	 och	 avslutar	 med	 några	 vidare	 reflektioner	 och	 förslag	 på	 nya	 ansatser	 i	

ämnet.	

	

I	detta	examensarbete	har	 jag	undersökt	 flera	centrala	aspekter	av	att	konservera	och	

restaurera	hammarklaver	från	1770-talet.	Jag	har	undersökt:		

• vilka	material	instrumenten	består	av.	

• hur	den	generella	skadebilden	ser	ut.	

• hur	den	generella	konservatorsetiken	ser	ut.	

Utifrån	 denna	 information	 har	 jag	 formulerat	 åtgärdsförslag,	 eller	 viktiga	 faktorer	 att	

beakta,	vid	konservering	och	restaurering	av	instrumenten.	Jag	menar	att	en	förståelse	

för	dessa	faktorer	samt	kännedom	om	material,	skadebild	och	konserveringsetik	under-

lättar	möjligheten	 för	 konservatorer	 utan	 specialkunskap	 om	 hammarklaver	 att	 vidta	

rimliga	åtgärder.	Uppsatsens	resultat	kan	därmed	fungera	som	en	utgångspunkt	för	ett	

bättre	omhändertagande	av	detta	kulturarv.	

	

Diskussion 
Med	 detta	 examensarbete	 har	 jag	 velat	 förbättra	 förutsättningarna	 för	 att	 en	 konser-

vator	med	begränsad	kännedom	om	hammarklaver	 ska	kunna	utföra	 rimliga	 åtgärder	

som	inte	resulterar	i	oönskade	konsekvenser.	De	åtgärdsförslag	jag	rekommenderat	är,	

vilket	jag	tidigare	varit	 inne	på,	mycket	generella	och	inga	konkreta	receptanvisningar.	

Detta	 är	 jag	 fullt	 medveten	 om	 och	 vill	 härmed	 motivera	 varför	 jag	 formulerat	 vida	

åtgärdsförslag	istället	för	konkreta	och	diskutera	både	för-	och	nackdelarna	med	detta.	

Anledningen	till	att	jag	kommit	att	formulera	åtgärdsförslag	i	en	så	vid	bemärkelse	

är	 att	 jag	 tidigt	 under	 arbetets	 gång	 insåg	 ämnets	bristande	 avgränsning.	Det	 var	helt	

enkelt	 en	 för	omfattande	och	mångfacetterad	 fråga	att	besvara	 inom	ramen	 för	denna	

kandidatuppsats.	 Men	 det	 beror	 likväl	 på	 farhågan	 att	 konkreta	 åtgärdsförslag	 skulle	

kunna	motverka	examensarbetets	syfte.	Med	alltför	specifika	 förslag	på	åtgärder	 följer	

också	risken	att	konservatorer	med	liten	kännedom	om	hammarklaver	skulle	lita	mer	på	
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det	 välformulerade	 åtgärdsförslaget	 än	 på	 sin	 egen	 förmåga	 att	 göra	 kritiska	 be-

dömningar	 av	 lämpliga	 åtgärder	 utifrån	 förslagen.	 Enligt	 min	 erfarenhet	 av	 möbel-

konservering	så	kan	liknande	skador	ibland	kräva	relativt	olika	lösningar.	Inte	sällan	får	

man	 som	 konservator	 skräddarsy	 en	 åtgärd	 för	 att	 passa	 den	 specifika	 skadan.	 Små	

variationer	mellan	skador	av	samma	typ	kan	kräva	att	konservatorn	åtgärdar	dessa	på	

olika	 sätt.	 Detta	 förhållande	 komplicerar	 ofta	 möjligheten	 att	 utarbeta	 generella	

åtgärdsförslag.	 Hammarklaveren	 från	 1770-talet	 må	 vara	 likartade,	 men	 det	 kan	

exempelvis	 finnas	 betydande	 skillnader	 i	 formgivningen,	 mekaniken,	 träslagen	 eller	

omfattning	 på	 skadorna.	 Alla	 dessa	 aspekter	 påverkar	 val	 av	 åtgärd	 och	 hur	 den	 bör	

utformas.		

	

Reflektion och nya ansatser i ämnet 
I	 detta	 avsnitt	 vill	 jag	 dela	med	mig	 av	 tre	 reflektioner	 som	 alla	 är	 avsedda	 att	 argu-

mentera	för	behovet	av	en	bredare	förståelse	för	skadebilden	hos	hammarklaver	och	att	

konserveringsetiska	 bedömningar	 beaktas	 vid	 konservering	 av	 instrumenten.	 Av-

slutningsvis	kommer	jag	att	ge	några	idéer	på	hur	ämnet	kan	utvecklas.	

Jag	 har	 i	 tidigare	 avsnitt	 beskrivit	 hammarklaveret	 som	 både	 ett	 musikaliskt	

instrument	 och	 en	 möbel	 och	 att	 det	 därför	 kan	 finnas	 olika	 etiska	 synsätt	 vid	

konservering	 eller	 restaurering	 av	 instrumenten.	 Hammarklaver	 är	 som	 sagt	 relativt	

komplicerade	 föremål	 när	 det	 kommer	 till	 åtgärdsproblematik.	 Till	 detta	 kommer	 en	

risk	 att	 mekaniken	 prioriteras	 på	 bekostnad	 av	 möbeln	 eller	 tvärtom.	 Intressant	 i	

sammanhanget	 är	 att	 de	 flesta	 respondenter	 i	 första	 hand	 formulerar	 etiska	 för-

hållningssätt	till	 instrumenten	som	musikföremål	i	stället	för	möbler.	Med	detta	påstår	

jag	inte	att	respondenterna	visar	brist	på	förståelse	för	instrumenten	som	möbler,	 inte	

heller	 för	hur	de	olika	synsätten	påverkar	varandra.	Som	student	 i	möbelkonservering	

ligger	det	istället	nära	till	hands	att	värna	hammarklaveren	som	möbler.	Därmed	vill	jag	

understryka	 att	 konservatorsetiken	 inte	 nödvändigtvis	 behöver	 ställas	 inför	 ett	

dilemma,	snarare	tvärtom.	Hammarklaveren	som	möbel	och	instrument	är	ofta	två	sidor	

av	samma	mynt.	Det	är	inte	givet	att	den	ena	prioriteringen	behöver	ske	på	bekostnad	

av	den	andra.	Mitt	examensarbete,	och	de	svar	jag	fått	från	respondenterna,	har	tydligt	

kunnat	 visa	 vikten	 av	 att	 beakta	 både	möbeln	 och	 instrumentet.	 Som	exempel	 kan	 en	
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ensidig	instrumentteknisk	åtgärd,	vilken	syftar	till	att	göra	instrumentet	spelbart	genom	

stämning	av	strängarna,	i	många	fall	resultera	i	irreversibla	möbelmässiga	skador.	Dessa	

kan	 påverka	 instrumentets	 spelbarhet	 för	 all	 framtid.	 Jag	 vill	 använda	 dessa	 av-

skräckande	 exempel	 som	argument	 för	 betydelsen	 av	 en	bredare	 förståelse	 av	 instru-

mentens	skadebild	och	konserveringsetiska	åtgärdsförslag;	en	förståelse	som	tar	hänsyn	

till	föremålet	som	både	instrument	och	möbel.	

Alla	gamla	instrument	har	på	sitt	sätt	ett	historiskt	värde.	Här	delar	jag	med	mig	av	

en	reflektion	kring	vad	som	utmärker	just	tidiga	hammarklaver	och	deras	betydelse	ur	

historisk	 synpunkt.	 Det	 tidiga	 engelska	 hammarklaveret	 kan	 kanske	 inom	 musik-

historien	sägas	vara	det	instrument	som	symboliserar	brytpunkten	mellan	barocken	och	

klassicismen	och	därmed	själva	upplysningstiden.	Uppfattningen	att	 inte	bara	rational-

ismen,	utan	också	en	variation	av	känslor	och	dess	svängningar	kom	att	avspegla	sig	 i	

den	 samtida	 musikens	 notbild	 är	 vedertaget.	 Att	 hammarklaveret	 kan	 ses	 som	 en	

uppfinning	som	också	speglar	denna	utveckling	genom	att	möjliggöra	ett	mer	varierat	

och	 dynamiskt	 spelsätt	 är	 det	 nog	 färre	 som	 tänker	 på.	 Det	 är	 därför	 intressant	 att	

uppmärksamma	 en	 förståelse	 för	 hammarklaverets	 kontext;	 att	 instrumenten	 faktiskt	

kan	 vara	 en	 pusselbit	 i	 förståelsen	 för	 europeiska	 idéströmningar	 under	 1700-talet.	

Därför	 menar	 jag	 att	 det	 i	 förlängningen	 finns	 anledning	 att	 säkerställa	 omhänder-

tagandet	 av	detta	 kulturarv	och	 se	 till	 att	 instrumenten	bevaras	på	 ett	 bra	 sätt;	 så	 att	

denna	typ	av	kunskapskälla	kan	föras	vidare	till	framtida	generationer.	

I	följande	reflektion	vill	jag	knyta	an	till	resonemanget	om	musikinstrument	ur	ett	

evolutionistiskt	perspektiv	som	Svensson	utvecklar	 i	 avsnittet	om	konserveringsetiska	

bedömningar.	 Den	 anonyma	 respondenten	 refererar	 i	 sitt	 enkätsvar	 till	 påstådda	

undersökningar	 som	 visar	 att	 gamla	 dyra	 fioler	 inte	 nödvändigtvis	 låter	 bättre	 än	

välbyggda	 nya.	 Jag	 vill	 hävda	 att	 denna	 information	 inte	 nödvändigtvis	 talar	 emot	

Svenssons	resonemang,	utan	bekräftar	att	det	snarare	är	den	gamla	fiolens	konstruktion	

som	gör	att	den	låter	bra,	och	inte	det	faktum	att	instrumentet	är	byggt	för	länge	sedan.	

Detta	 resonemang	 motiverar	 spridandet	 av	 konserveringsetiska	 förhållningssätt	 och	

preventiva	 åtgärdsförslag	 i	 syftet	 att	 bevara	 dessa	 historiska	 informationsdokument.	

Från	 1700-talet	 finns	 av	 uppenbara	 skäl	 inga	 inspelningar,	 och	 förståelsen	 av	 hur	

musiken	 lät	 är	 många	 gånger	 begränsad	 till	 notbilder	 och	 skriftliga	 beskrivningar	 av	

musiken.	 I	brist	på	tidiga	 ljudupptagningar	så	vill	 jag	föreslå	att	 tidiga	 instrument	 i	sig	
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kan	förstås	som	en	sorts	motsvarighet	till	grammofonen.	Hammarklaver	kan	med	andra	

ord	vara	en	bidragande	källa	för	en	bättre	förståelse	av	hur	klavermusiken	under	1770-

talet	 lät.	Därför	är	det	viktigt	 att	vi	 genom	konservatorsetiska	bedömningar	och	kloka	

åtgärdskoncept	bevarar	den	information	som	gör	en	sådan	förståelse	möjlig.	

En	vidareutveckling	av	uppsatsens	ansats	är	att	konkretisera	åtgärdsförslagen	och	

formulera	 förslag	på	 åtgärder	 för	 alla	 de	 vanliga	 skadorna	 i	 skadebilden.	 Eftersom	att	

mycket	 av	 grundarbetet	 i	 detta	 redan	 är	 gjort	 skulle	 omfattningen	 inte	 behöva	bli	 för	

stor	för	ett	sådant	arbete.	

En	 annan	 ansats	 är	 att	 utföra	 kvantitativa	 materialstudier	 på	 hammarklaver	

istället	 för	 att,	 som	 i	 uppsatsens	undersökning,	 enbart	 fokusera	på	 ett	 instrument.	 Jag	

har	 tidigare	 i	 examensarbetet	 uppmärksammat	 Gunnar	 Ternhag	 som	 menar	 att	

kvantitativa	 instrumentstudier	 är	 sällsynta	 och	 därför	 välkomna	 som	 motvikt	 till	 de	

dominerande	kvalitativa	undersökningarna som är vanligare. Den generösa tillgången till 

tidiga instrument i scenkonstmuseets samlingar möjliggör också denna typ av undersökningar. 
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9. Bilaga: Materialbestämning 

Objekt	
Hammarklaver	av	Johannes	Pohlman	1773,	inventarienummer:	N107022.	

Instrumentet	ägs	av	Scenkonstmuseet	och	finns	magasinerat	deras	samlingar	i	Tumba	

utanför	Stockholm.	Analys	av	material	skedde	under	de	10:e,	20:e	och	25:	april	2018	

	

Metoder för materialbestämning 
Inga	 av	mina	 bedömningar	 är	 helt	 vetenskapligt	 säkerställda,	 istället	 handlar	 det	 om	

bedömningar	 som	 styrks	 av	 olika	 indicier.	 Indicierna	 gör	 inte	 anspråk	 på	 att	 bevisa	

något,	 men	 de	 talar	 för	 att	 bedömningarna	 är	 riktiga.	 Bedömningarna	 har	 dock	

ytterligare	begränsningar.	Även	om	en	bedömning	av	ett	träslag	i	teorin	stämmer,	så	kan	

det	 i	 praktiken	 finnas	 skillnader	 mellan	 samma	 träslag	 beroende	 på	 faktorer	 som	

geografisk	 växtplats,	 ålder	 vid	 fällning	 och	 så	 vidare.	 Sådana	 faktorer	 har	 mina	

bedömningar	inte	tagit	några	hänsyn	till.	

	
Trä 
För	 att	 avgöra	 träslag	 har	 jag	 makroskopiskt	 undersökt	 instrumentet	 med	 hjälp	 av	

handmikroskåp	(30	gånger	uppförstoring).	Jag	har	sedan	använt	litteratur	om	träslags-

bestämning	för	att	stödja	mina	bedömningar.		

	

Metall 
För	att	 avgöra	vilka	metaller	 som	 finns	 representerade	 i	 instrumentet	kommer	 jag	att	

utföra	spot-tester.		

	

Spot-test för bly, Plumbtesmo 
Testet	är	egentligen	utvecklat	för	att	upptäcka	bly	i	avgassystem	hos	motorfordon.	

Det	 används	 också	 inom	 kriminalutredningar	 för	 att	 hitta	 spår	 av	 blykulor	 från	

vapen.	Testet	består	av	att	man	 fuktar	ett	 testpapper	med	destillerat	vatten,	och	

sedan	trycker	det	 fuktiga	pappret	mot	ytan	som	man	vill	 testa.	Efter	 två	minuter	



	

	

tar	man	bort	pappret	och	avgör	om	någon	färg	uppstått.	En	rosa	till	mörklila	färg	

indikerar	att	det	testade	materialet	innehåller	bly	(Plumbtesmo,	NM).	

	

Spot-test för koppar, Cuprotesmo 
Testet	används	 för	att	upptäcka	kopparföreningar	på	ytor,	 i	aska	och	 i	 lösningar.	

Det	 används	 också	 i	 kriminalutredningar	 och	 för	 att	 analysera	 om	 frukt	 och	

grönsaker	innehåller	rester	av	koppar	från	bekämpningsmedel	(Cuprotesmo,	NM).	

Testet	 består	 av	 att	man	 fuktar	 ett	 testpapper	med	 destillerat	 vatten,	 och	 sedan	

trycker	det	fuktiga	pappret	mot	ytan	som	man	vill	testa.	Efter	30	sekunder	tar	man	

bort	pappret	och	avgör	om	någon	färg	uppstått.	En	ljus	gul	eller	rosa	till	mörkröd	

färg	indikerar	att	det	testade	materialet	innehåller	koppar	(Cuprotesmo,	NM).	



	

	

Instrumentet som möbel 

1. Korpus 
1.1. Bakstycke:  

Troligtvis	ek.	

Indicier:	

• Enligt	 en	 makroskopisk	 analys	 så	 överensstämmer	 instrumentets	 material	

med	de	 egenskaper	 som	är	 kännetecknande	 för	 ek,	 tydliga	porer	 och	 stora	

märgstrålar.20	

• Enligt	Lucy	Coad21	så	består	bakstycket	ofta	av	ek.	

1.2. Sarger och lock 
massivt	trä,	troligtvis	mahogny.	

Indicier:		

• Cole	hävdar	att	de	flesta	Londontillverkade	hammarklaver	från	senare	delen	

av	 1700-talet	 är	 tillverkade	 i	 mahogny	 då	 stora	 kvantiteter	 av	 fint	

mahognyvirke	importerades	från	brittiska	kolonier;	Västindien	och	Kuba.	22	

• Enligt	 en	makroskopisk	 analys	 så	 överensstämmer	 instrumentets	material	

med	de	egenskaper	som	är	kännetecknande	för	mahogny.23	

Reflektion:	Under	ett	besök	på	museet	Stiftelsen	Musikkulturens	Främjande	så	

menade	Ulf	Brunne	att	träslaget	på	hammarklaveret	av	Pohlman	makroskopiskt	

inte	likande	mahogny.	Han	föreslog	att	det	möjligtvis		vara	Partridge	wood,	eller	

något	dylikt.	Författaren	Martha	Novak	Clinkscale	hävdar	dock	i	sin	omfattande	

förteckning	 över	 tidiga	 hammarklaver	 att	 instrumentet	 i	 fråga	 har	 sargar	 och	

lock	bestående	av	mahogny.24	

																																																								
20	Allwardt,	H.	J.	(1968).	Dmb-Hölzer-Skala.		Stuttgart:	Deutsche	Verlags-Anstalt	GmbH.	
21	Lucy	Coad,	instrumentkonservator,	England.	Enkätundersökning,	april	2018.	
22	Cole, M. (2005). Broadwood:	Square	Pianos:	their	historical	context,	and	technical	development.	
Cheltenham:	Tatchley	Books,	s.	55. 
23	Allwardt,	H.	J.	(1968).	Dmb-Hölzer-Skala.		Stuttgart:	Deutsche	Verlags-Anstalt	GmbH.	
24	Clinkscale, M. N. (1993). Makers of the piano 1700-1820. New York: Taylor & Francis group, s. 219. 

	



	

	

1.3. Blindträ 
Troligtvis	furu.	

Indicier:	

• Enligt	 en	 makroskopisk	 analys	 så	 överensstämmer	 instrumentets	 material	

med	de	egenskaper	som	är	kännetecknande	för	furu	(se	bild	1).	

	
Bild	1.	En	bortfallen	list	på	korpus	blottar	blindträet	som	troligtvis	är	furu.	

	

1.4. Dekorationsådrar 
Troligtvis	Sidenträ,	citron.		

indicier:		

• Möbelhistorikern	Heidrun	 Zinnkann	 skriver	 att	 citron	 utmärker	 sig	 genom	

sin	 ljust	 gula	 lyster.	 Träslaget	 har	 en	 jämn	 glänsande	 struktur,	 detta	 gäller	

både	splint-	och	kärnved.25	Dessa	utmärkande	egenskaper	har	dekorations-

ådrorna	på	Pohlman	N107022	(se	bild	2).	

• Den	 ljusa	 citronen	 användes	 också	 vanligtvis	 under	1700-talet	 och	då	 som	

																																																								
25	Zinnkann, H. (1991). Studiensammlung Möbelhölzer. Frankfurt: Museum für Kunsthantwerk, s. 70.	

	



	

	

kontrast	till	mörkare	träslag	som	mahogny.26	Detta	styrker	ytterligare	att	det	

rör	sig	om	citron.		

• Citron	kan	lätt	förväxlas	med	satin,	man	bör	därför	undvika	att	fastslå	något	

med	säkerhet.27		

• Cole	 påpekar	 att	 citron	 var	 ett	 högt	 skattat	 träslag	 som	 vanligtvis	 impor-

terades	 i	 England.	 Han	 hävdar	 också	 att	 den	 ljust	 skimrande	 citronen	

användes	 i	 instrumentens	 ådror	 och	 att	 de	 därmed	 skapade	 en	 vacker	

kontrast	till	den	i	övrigt	mörkröda	mahognyn	(Cole	1998,	s.	80).	

	
Bild	2.	Den	ljust	skimrande	dekorationsådern	horisontellt	längs	klavlisten	är	troligtvis	
Sidenträ,	citron.	
	

	

2. Underrede		
Benen	består	troligtvis	av	massiv	mahogny	och	centrumtapp	av	något	ljust	lövträ.	

Indicier:	

• Enligt	en	makroskopisk	analys	så	överensstämmer	underredets	material	med	de	

egenskaper	 som	 är	 kännetecknande	 för	 mahogny	 enligt.28	Det	 framgår	 med	

tydlighet	 att	 de	 runda	 tapparna	 som	 fäster	 benen	 i	 korpuset	 är	 ett	 annat	 än	

benens	 träslag.	Det	 går	 att	 se	mellanrum	mellan	det	 borrade	hålet	 i	 benen	och	

tapparna.	Tapparna	har	också	en	 ljusare	och	homogenare	struktur	med	mindre	

porer	(Se	bild	3).	

																																																								
26	Zinnkann, Heidrun. (1991). Studiensammlung Möbelhölzer. Frankfurt: Museum für Kunsthantwerk, s. 70.	
27	Zinnkann, Heidrun. (1991). Studiensammlung Möbelhölzer. Frankfurt: Museum für Kunsthantwerk, s. 70	
28	Allwardt,	H.	J.	(1968).	Dmb-Hölzer-Skala.		Stuttgart:	Deutsche	Verlags-Anstalt	GmbH.	



	

	

	
Bild	3.	Benens	tappar	är	troligtvis	något	ljust	lövträ.	

	

3. Klavlist  

3.1. blindträ  
Troligtvis	av	furu.		

Indicier:	

• Enligt	 en	 makroskopisk	 analys	 så	 överensstämmer	 blindträet	 i	 klavlisten	

med	de	egenskaper	som	är	kännetecknande	för	furu.	

3.2. Faner 
Troligtvis	fanerad	med	mahogny.	

Indicier:	

• Enligt	en	makroskopisk	analys	så	överensstämmer	fanerets	material	med	de	

egenskaper	som	är	kännetecknande	för	mahogny.29	

• Klavlisten	 ger	 intrycket	 av	 att	 vara	 en	 sammanhängande	 del	 av	 korpuset,	

utifrån	 en	 sådan	 tolkning	 vore	 det	 logiskt	 att	 använda	 samma	 träslag.	 An-

ledningen	 till	 att	 klavlisten	 är	 fanerad	och	 inte	 består	 av	massivt	 trä	 beror	

troligtvis	på	att	det	förekommer	flera	olika	träslag	i	klavlisten	för	gestaltning	

av	 inskriptionsskylten,	 detta	 är	 lättare	 att	 åstadkomma	 genom	 parkett-

läggning.	

																																																								
29	Allwardt,	H.	J.	(1968).	Dmb-Hölzer-Skala.		Stuttgart:	Deutsche	Verlags-Anstalt	GmbH.	
	



	

	

3.3. Inskriptionsskylt 
Troligtvis	något	ljust	lövträ.	

Indicier:	

• Enligt	en	makroskopisk	analys	så	överensstämmer	skyltens	material	med	de	

egenskaper	som	är	kännetecknande	för	ljust	lövträ	(Se	bild	4).		

	
Bild	4.	Den	ljusa	inskriptionsskylten	är	troligtvis	något	ljust	lövträ.	
	

	

4. Skruvar och beslag 

4.1. Gångjärn 
Troligtvis	mässing	(legering	av	koppar	och	zink).	

Indicier:	

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

• Mässingens	karaktäristiska	färg	och	gröna	beläggning	av	ärg30	(se	bild	5).	

	
Bild	5.	Gångjärnen	är	troligtvis	mässing	

4.2. Skruvar 
Troligtvis	järn.		

																																																								
30	NE,	mässing.	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mässing	[22-05-2018].	



	

	

Indicier:	

• Samtliga	skruvar	reagerar	med	magnet.	

• Skruvarna	 har	 järnföremålens	 karaktäristiska	 rostfärg	 efter	 korrosion31	

(se	bild	6).		

	
Bild	6.	Skruvens	rost	indikerar	järn	
	

4.3. Korpushasp 
Troligtvis	mässing	(legering	av	koppar	och	zink).	

Indicier:	

• Har	mässingens	karaktäristiska	färg32	(se	bild	7).	

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.		

	
Bild	7.	Korpushasparna	är	troligtvis	mässing.	

																																																								
31	NE,	korrosion.	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rost	[22-05-2018]	
32	NE,	mässing.	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mässing	[22-05-2018]	



	

	

Mekaniken 
5. Klaven 

5.1. Undertangenter	
• Blindträet	

Troligtvis	lind.	

Indicier:	

o Enligt	instrumentkonservatorn	Lucy	Coad33	så	brukar	tangenterna	i	

gjorda	i	lind.	

o Enligt	en	makroskopisk	analys	så	överensstämmer	tangenternas	

material	med	de	egenskaper	som	är	kännetecknande	för	lind.	

• Tangentbeläggning		

Troligtvis	elfenben	och	någon	annan	form	av	ben.	

Indicier:		

o Makroskopiskt	ser	det	ut	att	vara	av	olika	typer	av	ben.	Framplattan	har	

elfenbenets	karaktäristiska	trästruktur,	medan	bakplattan	ser	

annorlunda	ut	både	i	färgton	och	struktur	(se	bild	8).	

	
Bild	8.	Benbeläggningen	på	undertangentens	fram-	och	bakplatta	floureserar	olika	vid	
stark	belysning.	

																																																								
33	Lucy	Coad,	instrumentkonservator,	England.	Enkätundersökning,	april	2018.	



	

	

5.2. Övertangent	
Troligtvis	svartbetsat	lövträ	fanerat	med	ebenholts.	

Indicier:	

• Fanerbortfall	 från	övertangenten	visar	 två	saker.	För	det	 första	att	 fanerets	

valör	ät	mycket	 jämn	och	mörk	 rakt	 igenom	(se	bild	9),	detta	 indikerar	att	

det	rör	sig	om	ebenholts.	För	det	andra	att	träslaget	under	faneret	endast	är	

betsat	(se	bild	9),	detta	indikerar	att	det	rör	sig	om	något	ljust	och	jämnt	löv-

träslag	som	används	av	ekonomiska	skäl.	

	
Bild	9.	Övertangenten	är	troligtvis	betsat	lövträ	fanerad	med	ebenholts.



	

	

5.3. Vågbalk 
	Troligtvis	ek.	

Indicier:	

• En	makroskopisk	analys	av	ändträet	visar	ekens	karakteristiska	och	tydliga	

märgstrålar	och	ringporighet34	(se	bild	10).	

	
Bild	10.	Vågbalken	i	mitten	av	bilden	visar	ekens	karaktäristiska	märgstrålar	och	ringporer.	

	

5.4. Vågbalksstift	
Troligtvis	brons.	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

	

5.5. Blyplomber 
Troligtvis	bly	

Indicier:		

• spot-test,	Plumbtesmo,	visar	positivt	resultat.		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

																																																								
34	Allwardt,	H.	J.	(1968).	Dmb-Hölzer-Skala.		Stuttgart:	Deutsche	Verlags-Anstalt	GmbH.	
	



	

	

• Har	en	tydligt	vit	oxideringsbeläggning,	uppstår	troligtvis	från	blyacetat	(se	

bild	11).	

	
Bild	11.	Bly	med	dess	karaktäristiska	oxideringsbeläggning.	
	

5.6. Spelare 
Inte	analyserad.	
	

5.7. Bäddremsa 
Inte	analyserad.	

	

5.8. Styrstift 
Troligtvis	brons	(en	legering	som	innehåller	koppar	och	tenn).	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

	

5.9. Tangentfront (profilerad):  
Troligtvis	något	ljust	lövträ.	

6. Dämmar 

6.1. Gångjärn	

Troligtvis	veläng,	tunt	pergament.	

Indicier:	

• Enligt	Lucy	Coad	brukar	gångjärnen	bestå	av	tunt	pergament.	35	

																																																								
35	Lucy	Coad,	instrumentkonservator,	England.	Enkätundersökning,	april	2018.	



	

	

6.2. Metallsprint 
Troligtvis	mässing	(legering	av	koppar	och	zink),	(se	bild	12).	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

	
Bild	12.	De	ljusa	metallsprintarna	som	går	horisontellt	genom	dämmarna	på	bilden	är	
troligtvis	mässing.	

	

6.3. Fjäder 
Troligtvis	mässing	(legering	av	koppar	och	zink).	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Reagerar	positivt	med	Cuprotesmo.	

• Har	mässingens	karaktäristiska	färg36	(se	bild	13).	

	
Bild	13.	Fjädrarna	är	troligtvis	mässing.	

																																																								
36	NE,	mässing.	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mässing	[22-05-2018].	



	

	

7. Hammare 

7.1. Gångjärn 

7.2. Hammarstift  
Troligtvis	brons.	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

8. Strängar 

8.1. Anhägningsstift 
Troligtvis	brons.	

Indicier:		

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

	

8.2. Strängar 
Troligtvis	någon	legering	som	innehåller	koppar,	möjligtvis	nickelbrons.		

Indicier:		

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat	på	samtliga	strängar.	

Bassträngarna	visar	ett	ännu	starkare	resultat,	vilket	kan	förklaras	av	att	

dessa	är	tvinnade	(se	bild	14).	

• Samtliga	strängar	reagerar	med	magnet.	Nickel	är	en	ferromagnetisk	metall	

med	magnetiska	effekter	(NE,	ferromagnetism),	till	skillnad	från	koppar.	

Detta	talar	för	att	strängarna	består	av	en	legering	som	innehåller	nickel.	

• Nickeltillsatsen	i	nickelbrons	höjer	hållfasthet	och	korrisionshärdighet.37	

Dessa	är	egenskaper	som	generellt	kan	ses	som	bra	för	strängar.		

																																																								
• 37	NE,	Nickelbrons.	https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/nickelbrons		

[26/4-2018].	



	

	

• Nickel	i	legeringen	förändrar	färgen	från	rödaktig	till	mer	silvrig	(NE,	

nickelbrons),	färgen	på	instrumentets	strängar	saknar	helt	röda	toner.		

Reflektion:	Hans	Erik	Svensson	ställer	sig	kritisk	till	att	strängarna	är	gjorda	i	

nickelbrons.	Detta	eftersom	han	tidigare	inte	stött	på	något	exempel	på	strängar	

av	nickelbrons.		

	
Bild	14.	Tvinnade	bas-	och	otvinnade	diskantsträngar.	

9. övrigt 

9.1. Resonansbotten 
Troligtvis	alpgran.		

Indicier:	

• Makroskopiskt	ser	det	ut	att	vara	gran.	

• Enligt	Lucy	Coad38	så	består	resonansbotten	i	regel	av	gran.

																																																								
38	Lucy	Coad,	instrumentkonservator,	England.	Enkätundersökning,	april	2018.	



	

	

9.2. Steget 
Troligtvis	bok	(inte	basad).		

Indicier:		

• Makroskopiskt	så	har	träslaget	bokens	karaktäristiska	porer	(se	bild	15).	

• Enligt	Lucy	Coad	består	steget	i	regel	av	bok.39		

	

	
Bild	15.	Steget	har	bokens	karaktäristiska	porer.	
	

9.3. Handreglage	

9.3.1. Skaften 
Troligtvis	järn.	

Indicier:	

• Reagerar	kraftigt	med	metall.	

• Spot-tester,	Cuprotesmo	och	plumbtesmo,	ger	inga	resultat.	

• Makroskopiskt	ser	metallen	ut	som	järn40	(se	bild	16)

																																																								
39	Lucy	Coad,	instrumentkonservator,	England.	Enkätundersökning,	april	2018.	
40	NE,	järn.	https://www-ne-se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/järn	[23-05-2018]	



	

	

	

9.3.2. Knopparna 

Troligtvis	mässing	(legering	av	koppar	och	zink).	

Indicier:	

• Spot-test,	Cuprotesmo,	visar	positivt	resultat.	

• Reagerar	inte	med	magnet.	

• Makroskopiskt	ser	metallen	ut	som	mässing41	(se	bild	16).	

	
Bild	16.	De	tre	handreglagen	och	deras	knoppar.	

																																																								
41	NE,	mässing.	https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/mässing	[22-05-2018]	



	

	

10. Bilaga: Enkätundersökning och svar  
 

 
Enkät på svenska 

	
	

Enkätundersökning 
konservering av hammarklaver från 1770-talet. 

	
Jag	 studerar	 möbelkonservering	 på	 Linköpings	 universitet	 och	 arbetar	 med	 ett	
examensarbete	 om	 konservering	 av	 hammarklavar	 från	 1770-talet.	Min	 primära	 källa	
att	undersöka	är	tre	instrument	av	Johannes	Pohlman	som	finns	tillgängliga	i	Stockholm.	

Mål	och	syfte	med	undersökningen	är	att	öka	förståelsen	om	hur	och	varför	tidiga	
hammarklaver	 bör	 bevaras.	 Examensarbetet	 är	 således	 helt	 teoretiskt	 och	 inte	 en	
utgångspunkt	för	aktiv	konservering	av	instrumenten.		

Enkätundersökningen	 är	 en	 av	mina	metoder	 för	 att	 besvara	min	 frågeställning:	
Hur	kan	kunskap	om	skadebilden	och	förståelse	för	den	generella	konservatorsetiken	ligga	
till	grund	för	formulerandet	av	generella	åtgärdsförslag?	Enkäten	som	skickas	ut	i	svensk	
och	 engelsk	 version	 vänder	 sig	 till	 konservatorer	 och	 andra	 sakkunniga	 i	 Sverige,	
Europa	och	USA	som	på	olika	sätt	har	kunskap	om,	eller	är	 inblandade	i,	konservering	
eller	restaurering	av	tidiga	klaver.	



	

	

Dan Johansson  
	
1. Hur brukar den generella skadebilden hos tidiga klaver från senare delen av 1700-

talet se ut? Vilka är de vanligaste skadorna som åtgärdas? 

Svar: För	 en	bra	klang	 är	det	 viktigt	 att	 strängarnas	 vinkel	 över	 steget	 inte	 är	 för	
liten.	Detta	belastar	dock	steget	i	sidled	och	det	är	därför	vanligt	att	steget	lossnar	
från	 resonansbotten.	 I	 en	 del	 fall	 har	 steget	 också	 brutits	 av	 i	 flera	 delar.	 Att	
återställa	 detta	 kan	 vara	 problematiskt	 då	 steget	 ibland	 också	 deformerats	 så	
kraftigt	 att	 det	 inte	 utan	 vidare	 kan	 limmas	 tillbaka.	 Vill	 man	 återställa	 till	 ett	
spelbart	 skick	är	 annars	 slitage	 i	mekaniken	det	 vanligaste	problemet.	 Filt	 som	är	
sliten	och/eller	uppäten	av	skadeinsekter,	skinn	på	hammare	och	dämmare	som	är	
slitna/hårda.	
	

2. Vilka material brukar du använda vid konservering av tidiga klaver? 

Svar:	 I	möjligaste	mån	 använder	 jag	material	 som	 är	 så	 lika	 de	 ursprungliga	 som	
möjligt.	 Det	 innefattar	 animaliskt	 varmlim,	 schellack,	 strängar	 av	mjukt	 järn	 eller	
röd	och	gul	mässing,	glesomspunna	strängar,	specialtillverkad	filt,	naturgarvat	skinn	
mm.	
	

3. Hur förhåller du dig etiskt till konservering/restaurering av tidiga klaver? 

Svar:	Min	utgångspunkt	är	att	göra	så	få	ingrepp	som	möjligt	för	att	uppfylla	målet	
med	konserveringen/restaureringen.	Finns	det	t	ex	många	liknande	instrument	av	
samma	tillverkare	och	modell	bevarade	i	museisamlingarna	och	man	vet	att	dessa	är	
i	relativt	”ursprungligt”	skick,	bör	man	kunna	tillåta	sig	att	restaurera	ett	lämpligt	
instrument	till	ett	representativt	klingande	skick.	Att	det	finns	sådana	exemplar	tror	
jag	är	väldigt	viktigt	för	att	försöka	väcka	intresse	för	dessa	instrument.	Ofta	har	
instrumenten	genomgått	många	restaureringar	genom	åren	och	inte	sällan	har	då	
material	använts	som	är	direkt	olämpliga.	Strängar	av	modernt	stål	och/eller	med	
alltför	kraftiga	dimensioner	är	vanligt.	Förutom	att	klangen	påverkas	gör	den	ökade	
strängbelastningen	att	hela	konstruktionen	riskerar	skador	såsom	deformering,	
sprickor	mm.		
	

4. Det kan finnas olika syften med att konservera/ restaurera tidiga klaver (att få 
instrumentet spelbart; att konservera det för en utställning; att göra iordning det för 
magasinering). Skiljer sig det etiska förhållningssättet gällande åtgärder beroende 
på syftet med konserveringen/restaureringen?  

Svar:	Handlar	det	om	en	utställning	är	förstås	det	visuella	viktigast	och	då	räcker	det	
kanske	med	varsam	rengöring	och	komplettering	av	saknade	strängar	mm.	Även	här	
skulle	jag	göra	så	få	ingrepp	som	situationen	kräver	för	att	det	skall	uppfylla	kravet	
för	att	kunna	visas	upp	i	en	utställning	eller	att	få	det	spelbart.	



	

	

5. Enkäten kan besvaras anonymt. Att inte vara anonym innebär att det kan komma att 
framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas och att du 
finns namngiven i referenslistan.  

 
a. Accepterar du att jag tar med ditt namn i referenslistan? 

Ja     
Nej    
 

b. Accepterar du att jag kan komma att referera till ditt svar i textens 
undersökning? 
 Ja    
Nej    



	

	

Hans Erik Svensson 
	
1. Hur brukar den generella skadebilden hos tidiga klaver från senare delen av 1700-

talet se ut? Vilka är de vanligaste skadorna som åtgärdas? 

Svar: Strängspänning	under	 lång	 tid	är	en	stor	påfrestning.	Sarger	kan	 lossna	 från	
botten,	 anhängningslister	 för	 strängarna	 kan	 brista	 eller	 lossna,	 resonansbotten-
steget	kan	spricka,	lossna	helt	eller	delvis,	eller	brista,	så	att	bitar	lossnar	helt.	Tork-
sprickor	är	vanliga	på	resonansbotten.	De	är	allvarliga	om	det	inneburit	att	limnin-
gen	vid	steg	eller	ribbor	på	undersidan	släppt.	
 

2. Vilka material brukar du använda vid konservering av tidiga klaver? 

Svar: Vanliga	 träslag,	 alpgran,	 ebenholts,	 skinn,	pergament,	ben,	 elfenben,	 filt	 eller	
tyg,	sträng-	och	stiftmaterial	(järn,	mässing)	
	

3. Hur förhåller du dig etiskt till konservering/restaurering av tidiga klaver? 

Svar: Restaurering	 bör	 bara	 göras	 om	 det	 inte	 innebär	 förlust	 av	 viktigt	 original-
material.	 I	 ett	 instrument	 finns	alltid	mer	 information	än	man	kan	vara	medveten	
om,	 så	 försiktigheten	 måste	 vara	 stor.	 Många	 restaureringar	 har	 inneburit	 doku-
mentationsförluster	och	ett	resultat	som	kan	vara	långt	från	instrumentets	original-
version.	Att	godta	att	restaurera	ett	 instrument	är	ansvarsfullt.	För	ett	museum	är	
bevarandet	den	 främsta	prioriteten.	För	en	privatperson,	ofta	en	musiker,	är	 spel-
barheten	viktig.	Åtgärder	 som	 inte	 skulle	vara	 tillåtna	på	ett	museiföremål	kan	då	
vara	tänkbara.	Om	en	restaurering	till	spelbart	skick	kan	göras	utan	stora	 insatser	
kan	det	innebära	en	intressant	klangdokumentation.	Ett	privatägt	instrument	i	gott	
skick	har	också	större	chans	att	överleva.	
 

4. Det kan finnas olika syften med att konservera/ restaurera tidiga klaver (att få 
instrumentet spelbart; att konservera det för en utställning; att göra iordning det för 
magasinering). Skiljer sig det etiska förhållningssättet gällande åtgärder beroende 
på syftet med konserveringen/restaureringen?  

Svar: Att	konservera	 för	magasinering	 	är	oftast	okomplicerat,	 eftersom	åtgärderna		
bara	syftar	till	bättre	överlevnad.	Att	göra	ett	instrument	”finare”	för	utställning	kan	
vara	 mer	 komplicerat.	 Rengöring	 är	 rimligt,	 men	 knappast	 bättring.	 Ett	
stränginstrument	 där	 strängar	 saknas	 kan	 möjligen	 under	 utställningstiden	 få	
strängar	för	utseendets	skull,	utan	egentlig	strängspänning.	



	

	

 
5. Enkäten kan besvaras anonymt. Att inte vara anonym innebär att det kan komma 

att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas och att 
du finns namngiven i referenslistan.  
 

a. Accepterar du att jag tar med ditt namn i referenslistan? 
Ja     
Nej    
 

b. Accepterar du att jag kan komma att referera till ditt svar i textens 
undersökning? 
 Ja    
Nej    



	

	

Göran Grahn 
	

1. Hur brukar den generella skadebilden hos tidiga klaver från senare delen av 1700-
talet se ut? Vilka är de vanligaste skadorna som åtgärdas? 

Svar: Att	 instrumentet	har	vridit	 sig,	 ibland	så	 illa	att	hamrarna	slår	på	 fel	 sträng.	
Ibland	har	bottenplattan	lossnat	från	sargen.  
 

2. Vilka material brukar du använda vid konservering av tidiga klaver? 
Svar:  
 

3. Hur förhåller du dig etiskt till konservering/restaurering av tidiga klaver? 

Svar: I	de	fall	där	det	finns	många	liknande	exemplar	kan	man	kanske	tillåta	sig	det.	
Dock	kanske	resultatet	 inte	motsvarar	den	 i	många	 fall	omfattande	arbetsinsatsen	
för	att	få	instrumentet	spelbart.	
	

4. Det kan finnas olika syften med att konservera/ restaurera tidiga klaver (att få 
instrumentet spelbart; att konservera det för en utställning; att göra iordning det för 
magasinering). Skiljer sig det etiska förhållningssättet gällande åtgärder beroende 
på syftet med konserveringen/restaureringen?  
Svar: 
  

5. Enkäten kan besvaras anonymt. Att inte vara anonym innebär att det kan komma att 
framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas och att du 
finns namngiven i referenslistan.  

 
a. Accepterar du att jag tar med ditt namn i referenslistan? 

Ja     
Nej    
 

b. Accepterar du att jag kan komma att referera till ditt svar i textens 
undersökning? 

 Ja    
Nej    



	

	

Enkät på tyska 

	
Umfrage über die Restaurierung von 

Tafelklavieren aus den 1770er Jahren. 
	
Ich	studiere	Möbelrestaurierung	an	der	Universität	Linköping	in	Schweden	und	schreibe	
im	Moment	meine	 Examensarbeit	 über	 die	 Restaurierung	 von	 Tafelklavieren	 aus	 den	
1770er	 Jahren.	 Meine	 primäre	 Quelle	 ist	 die	 Untersuchung	 von	 drei	 Klavieren	 von	
Johannes	Pohlmann,	welche	in	Stockholm	zugänglich	sind.	

Ziel	 und	 Zweck	meiner	 Untersuchung	 ist	 es,	 zu	 verstehen	wie	 und	warum	 frühe	
Tafelklaviere	 restauriert	 werden	 sollen.	 Das	 Examen	 ist	 deswegen	 eine	 theoretische	
Arbeit	und	nicht	ein	Anlass	für	die	wirkliche	Restaurierung	der	Instrumente.	

Die	 Umfrage	 ist	 eine	 von	 meinen	 Methoden	 um	 meiner	 Fragestellung	
nachzugehen:	 Wie	 kann	 die	 Kenntnis	 über	 häufige	 Schäden	 und	 das	 Verständnis	 der	
allgemeinen	 Restauratorenethik	 eine	 Basis	 dafür	 sein,	 ein	 Restaurierungskonzept	 zu	
formulieren?	 Die	 Umfrage	 ist	 an	 Renstauratoren	 und	 andere	 Sachkundige	 gerichtet.



	

	

Alfons Huber 
	
1. Welche sind die häufigsten Schäden an Tafelklavieren? 

Antwort:  

1. Klimaschäden,		
2. mechanische	Schäden	durch	Saitenzug	aufgrund	klimabedingter	Schwächung	

der	Konstruktion	
3. Schäden	durch	zu	dicke	Besaitung	späterer	Reparaturen	

	
2. Welche Materialien verwenden Sie bei der Restaurierung der alten Tafelklaviere am 

häufigsten? 

Antwort: Glutinleim,	traditionelle,	bei	Ergänzungen	möglichst	dem	Original	ähnliche	
Materialen	
	

3. Wie verhalten Sie sich ethisch zur Restaurierung der alten Tafelklaviere? 
Antwort:  
- möglichst	minimalinvasive	Eingriffe	
-	Intervention	soll	weitgehend	unsichtbar	bleiben:	Instrument	soll	so	aussehen,	als	
ob	es	bei	guter	Pflege	so	überdauert	hätte. 
 

4. Es kann verschiedene Ursachen für eine Restaurierung geben (das Instrument 
wieder spielbar zu machen; die Instrumente für eine Ausstellung zu restaurieren; die 
Instrumente für die Lagerung zu restaurieren). Verändert sich das Verhalten des 
Restaurators in Bezug auf das Ziel der Restaurierung? 

Antwort: Erstes	Ziel	ist	Konservierung	des	Ist-Zustandes.	Restaurierung	in	spielbaren	
Zustand	erfordert	andere	Prioritätensetzung	als	reine	Konservierung.	Bei	
Spielbarmachung	steht	Statik	und	Schwundkompensation	zur	Herstellung	der	
ursprünglichen	Kräfteableitung	(Kraftschlüssigkeit)	sowie	Sicherung	von	
Saitenanhang	und	Stimmstock	an	oberster	Stelle.	Instrumente	mit	originalen	Saiten	
werden	in	der	Wiener	Sammlung	nicht	konzertfähig	spielbar	gemacht.	Bei	gesunder	
Struktur	wird	eine	kleine	Terz	tiefer	eingestimmt.	Spielbar	gemachte	Instrumente	
werden	aus	klanglichen	wie	auch	konservatorischen	Gründen	prinzipiell	dünner	
besaitet.	
Die	Komplexität	des	individuell	notwendigen	„Entscheidungsbaumes“	jeder	
einzelnen	Restaurierung	übersteigt	den	Rahmen	einer	solchen	Umfrage.	



	

	

5. Die Umfrage kann anonym beantwortet werden. Ist dies nicht der Fall, können die 
Antworten der Umfrage in den Text der Examensarbeit aufgenommen werden und 
Sie werden im Quellenverzeichnis namentlich genannt. 

 
a. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Quellenverzeichnis beziehe? 

Ja    
Nein  

 
b. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Text beziehe? 

Ja   
Nein  



	

	

William Öhman 
Furniture conservation 

19/4-2018 

Klaus Martius 
	
1. Welche sind die häufigsten Schäden an Tafelklavieren? 

Antwort: Der	dramatischste	Schaden	ist	der	Verzug	bzw.	Verwindung	(meist	
diagonal	und	und	häufig	irreversibel)	des	Corpus	durch	die	Saitenspannung	mit	
Folgen	für	die	gesamte	Konstruktion:	Risse,	geöffnete	Fugen.	Alle	weiteren	Schäden	
(gerissener	Resonanzboden,	gelöste	Stege	und	Anhang,	lockere	Stimmwirbel,	
verhärtete	Hammerleder,	Mottenfraß	der	textilen	Garnierungen,	Holzschädlinge,	
falsche	Besaitung	...	sind	bei	allen	besaiteten	Tasteninstrumenten	zu	finden.	Bei	
frühen	Tafelklavieren	kommt	oft	noch	die	wenig	effektive	Dämpfung	hinzu... 

 

2. Welche Materialien verwenden Sie bei der Restaurierung der alten Tafelklaviere am 
häufigsten? 

Antwort:		alle,	die	sinnvoll	sind:	materialgetreu	und	moderne	Materialien!? 
	

3. Wie verhalten Sie sich ethisch zur Restaurierung der alten Tafelklaviere? 

Antwort: gemäß	der	veröffentlichten	Codes	of	Ethics,	bzw.	Charta	von	Venedig	.. 
 

4. Es kann verschiedene Ursachen für eine Restaurierung geben (das Instrument 
wieder spielbar zu machen; die Instrumente für eine Ausstellung zu restaurieren; die 
Instrumente für die Lagerung zu restaurieren). Verändert sich das Verhalten des 
Restaurators in Bezug auf das Ziel der Restaurierung? 

Antwort: Änderung	des	Verhaltens	je	nach	Restaurierungsziel:	Ja!	
Soweit	kurz	und	schmerzlos.	Gerade	bei	Musikinstrumenten	und	deren	möglicher	
Nutzung	aber	scheint	mir	besonders	wichtig,	dass	Spielbarkeit	(abgesehen	vom	
Zustand	eines	Instruments)	nur	ein	sinnvolles	Ziel	sein	kann,	wenn	das	Umfeld	die	
dafür	nötigen	Voraussetzungen	bietet:	Klima;	Unterhalt	des	spielbaren	Instruments	
(Stimmen,	Regulieren,	Ersetzen	von	gerissenen	Saiten,	geeignete	Musiker	...);	
eventuelle	Transporte	zu	Aufführungsorten	
	
Eine	bessere	Basis	als	ein	Fragebogen	scheint	mir	für	die	Bearbeitung	des	Themas	
aber	die	Konsultierung	der		vorhandenen	Literatur	auf	der	breiten	Basis	des	
gesamten	Spektrums	zur	Konservierung/	Restaurierung	von	Musikinstrumenten,	
z.B.		
Robert	Barclay:	The	Preservation	and	Use	of	Historic	Musical	Instruments:	Display	
Case	or	Concert	Hall?	(Englisch)	Taschenbuch	–	1.	November	2004	
	
Robert	Barclay	(ed.):	The	Care	of	Musical	Instruments.	London	Museums	&	Galleries	



	

	

William Öhman 
Furniture conservation 

19/4-2018 

Commission	;	Ottowa	:	Canadian	Conservation	Institute	;	Edinburgh	:	Printed	in	
Scotland,	c1997. 

 

5. Die Umfrage kann anonym beantwortet werden. Ist dies nicht der Fall, können die 
Antworten der Umfrage in den Text der Examensarbeit aufgenommen werden und 
Sie werden im Quellenverzeichnis namentlich genannt. 

 

a. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Quellenverzeichnis beziehe? 

Ja  

Nein  

 

b. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Text beziehe? 

Ja  

Nein  

	



	

	

William Öhman 
Furniture conservation 

19/4-2018 

Anonym respondent 
	
1. Welche sind die häufigsten Schäden an Tafelklavieren? 

Antwort:  
1. Klimaschäden:	Schwundrisse,	Schimmelbefall.		
2. Ausstellungsbedingte	Schäden:	Verziehen	der	Korpusseiten	und	Verstauben	

des	Resonanzbodens	durch	dauerhafte	Präsentation	mit	geöffnetem	Deckel.	
3. Schäden	durch	unsachgemäße	Handhabung/Lagerung:	Bestoßungen,	

Staubablagerungen/Verschmutzungen	wie	bei	Möbelstücken	allgemein,	
Schädlingsbefall	(Anobien	und	Motten).	

 
2. Welche Materialien verwenden Sie bei der Restaurierung der alten Tafelklaviere am 

häufigsten? 

Antwort: Für	die	Korpusteile	ähnlich	wie	bei	der	Möbelrestaurierung,	d.h.	generell	
reversible	Maßnahmen	mit	reversiblen	Materialien.	Bei	spielbaren	Instrumenten	
werden	abgenutzte/verlorene	Teil	möglichst	materialgetreu	ergänzt,	beschädigte	
Teile	reversibel	restauriert	(z.B.	Kleben	eines	gerissenen	Rückholbändchens	mit	
reversiblem	Klebemittel).	Nicht	spielbare	Instrumente	benötigen	keine	
funktionstüchtige	Mechanik,	so	dass	hier	generell	ggf.	gefestigt	und	gereinigt,	aber	
nicht	ergänzt	wird.		

3. Wie verhalten Sie sich ethisch zur Restaurierung der alten Tafelklaviere? 

Antwort: Die	wichtigste	Frage	im	ethischen	Kontext	ist	die	nach	der	von	Musikern	oft	
eingeforderten	Spielbarkeit	historischer	Instrumente.	Man	kann	3	Gruppen	von	
Objekten	unterscheiden:	1.	Nicht	spielbare	Instrumente,	die	sich	im	weitestgehend	
originalen	Zustand	befinden.	2.	Instrumente,	die	aktuell	nicht	spielbar	sind,	aber	
bereits	weitgehende	Veränderungen	erfahren	haben.	3	Instrumente,	die	über	die	
Jahrhunderte	hinweg	spielbar	gehalten	wurden	und	in	diesem	Zusammenhang	
bereits	Veränderungen	–	überwiegend	an	Verschleißteilen	-	erfahren	haben.	

Die	Objekte	der	Gruppe	1	sollten	möglichst	unverändert	bleiben	und	wie	ein	
historisches	Dokument	des	früheren	Instrumentenbaus	konserviert	und	
präsentiert/archiviert	werden.	

Instrumente	der	Gruppe	2	können	zum	besseren	Verständnis	rückrestauriert	
werden,	wenn	die	früheren	Maßnahmen	ein	mißverständliches	Erscheinungsbild	
hervorgerufen	haben.	Allerdings	muß	vorher	geklärt	werden,	daß	die	Veränderung	
selbst	nicht	ein	wichtiger	Teil	der	Objektgeschichte	ist.	Objekte	der	Gruppe	3	können	
weiterhin	spielbar	gehalten	werden.	Dabei	empfiehlt	es	sich,	abgenutzte	
Verschleißteile	als	Teil	der	Objektgeschichte	zu	archivieren	und	/oder	zu	
dokumentieren,	bevor	man	sie	austauscht.	



	

	

William Öhman 
Furniture conservation 

19/4-2018 

4. Es kann verschiedene Ursachen für eine Restaurierung geben (das Instrument 
wieder spielbar zu machen; die Instrumente für eine Ausstellung zu restaurieren; die 
Instrumente für die Lagerung zu restaurieren). Verändert sich das Verhalten des 
Restaurators in Bezug auf das Ziel der Restaurierung? 

Antwort:	Selbstverständlich	beeinflusst	das	Restaurierungsziel	maßgeblich	die	
Vorgehensweise	bei	der	Restaurierung	eines	Musikinstrumentes	–	wie	auch	bei	
anderen	Objekten.	Im	Vordergrund	steht	immer	der	Erhalt	der	Originalsubstanz,	
aber	während	andere	historische	Objekte	in	Museen	nicht	praktisch	verwendet	
werden,	sollen	besonders	Tastensaiteninstrumente	oft	als	Werkzeuge	der	
Klangerzeugung/Kunstproduktion	durch	Musiker	benutzt	werden.	Es	gibt	also	2	
extreme	Ansätze:	Auf	der	einen	Seite	ist	z.B.	für	die	Deponierung	lediglich	eine	
Festigung/Reinigung	sowie	ein	geeigneter	Staubschutz	und	die	Einhaltung	eines	
geeigneten	Klimakorridors	vorzusehen.	Das	andere	Extrem	ist	das	
Wiederspielbarmachen	eines	nicht	mehr	funktionstüchtigen	Instrumentes.	Diesem	
liegt	meist	der	Wunsch	von	Instrumentalisten	zugrunde,	auf	einem	
Originalinstrument	den	originalen	Klang	der	Entstehungszeit	des	Instrumentes/der	
Komposition	zu	reproduzieren.	Ich	vertrete	die	Auffassung,	dass	das	gealterte,	meist	
klimageschädigte	Originalinstrument	keinen	authentischen	Klang	erzeugt,	selbst	
wenn	es	heute	wieder	spielbar	gemacht	wird.	Dies	gilt	insbesondere,	wenn	den	
Klang	massiv	beeinflussende	Schäden	vorliegen,	z.B.	Risse	und	Deformationen	im	
Resonanzboden.	

Für	Geigen	hat	eine	vergleichende	Untersuchung	ergeben,	dass	extrem	teure	
Originalinstrumente	häufig	nicht	hörbar	besser	klingen,	als	gute	neue	Geigen.	Mir	ist	
für	Tastensaiteninstrumente	zwar	keine	solche	Untersuchung	bekannt,	ich	vertrete	
aber	die	Auffassung,	dass	ein	guter	Nachbau	eines	Tafelklaviers	unter	
Berücksichtigung	aller	technischen	Vorgaben	des	Originals	eine	gute	Alternative	zum	
Spielbarmachen	des	Originals	ist.	Für	ein	süddeutsches	Cembalo	wurde	dies	im	
Bayerischen	Nationalmuseum	bereits	praktiziert.	Das	nachgebaute	Instrument	hat	
sich	im	Konzertbetrieb	sehr	bewährt.	

In	den	meisten	Fällen	sollte	das	Original	nicht	den	Belastungen	des	Spielbetriebs	
ausgesetzt	werden,	der	oftmals	auch	mit	Transporten	verbunden	ist.	Eine	fachkundig	
gebaute	Klangkopie	des	Originals	die	auf	der	kompetenten	Umsetzung	der	
technischen	Daten,	die	durch	die	exakte	Dokumentation	des	Instrumentes	vorliegen,	
dürfte	in	aller	Regel	zu	einem	klanglich	qualitätvollen	Ergebnis	führen.	

Eine	weitere	Alternative	wäre	der	Nachbau	nur	der	Klaviermechanik,	die	dann	in	
den	Originalkorpus	eigesetzt	wird.	Dies	wird	nach	meiner	Kenntnis	im	Musée	de	la	
Musique	in	Paris	praktiziert.	Hier	werden	die	sich	abnutzenden	Originalteile	
deponiert	und	die	nachgebauten	für	den	Spielbetrieb	eingesetzt.	
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5. Die Umfrage kann anonym beantwortet werden. Ist dies nicht der Fall, können die 
Antworten der Umfrage in den Text der Examensarbeit aufgenommen werden und 
Sie werden im Quellenverzeichnis namentlich genannt. 

 

1. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Quellenverzeichnis beziehe? 

Ja  

Nein  

 

2. Stimmen Sie zu, dass ich mich auf Sie im Text beziehe? 

Ja  

Nein  
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Enkät på engelska

	

Questionnaire  
Conservation of square pianos from 1770 

	
I’m	studying	furniture	conservation	at	Malmstens,	Linköpings	University	 in	Sweden,	 in	
my	thesis	I	 investigate	conservation	problems	occurring	in	English	square	pianos	from	
1770.	My	 primary	 sources	 are	 three	 pianos	made	 by	 Johannes	 Pohlman	 in	 London	 in	
1773-74.	These	instruments	are	accessible	in	Stockholm	and	will	be	examined	to	answer	
my	question	formulation.	

The	 objective	 and	 aim	 is	 to	 increase	 the	 understanding	 of	 how	 and	 why	 the	
preservation	of	them	should	be	improved.	The	thesis	is	therefor	a	theoretical	work	and	
shall	not	be	considered	a	basis	for	practical	conservation	of	the	instruments.		

This	questionnaire	is	one	of	my	methods	to	answer	my	question	formulation:	How	
can	knowledge	about	 common	damage	and	 risks	 and	 the	understanding	of	 the	 ethics	 of	
general	 conservation	 be	 a	 basis	 for	 formulation	 of	 treatment	 suggestions?	 The	
questionnaire	is	directed	to	conservators,	and	other	special	advisers,	which	on	different	
basis	 have	 knowledge	 about,	 or	 are	 involved	 in,	 conservation/	 restoration	 of	 square	
pianos.	
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Edwin Beunk 
	
1. Which are the most common damages to square pianos? 

Answer:	warping	of	the	case	and	the	neglecting	them	for	a	long	time.	Water	damage,	
wrong	repairs	by	ignorent	"modern"	tuners.	Modern	tuning	pins,	strings	etc.	
	

2. Which materials are most commonly used to preserve and restore square pianos? 

Answer: using	 fish	 and	 bone	 glue,	 strings	 that	were	made	 by	 f.i.	Malcolm	Rose	 in	
England	and	further	using	as	much	original	material	as	possible.	
	

3. How do you think ethically about conservation/ restoration concerning square 
pianos? 

Answer: Maybe	the	unique	ones	should	be	kept	as	they	are,	just	conservation	but	all	
the	others	should	be	able	to	play	I	think.	What's	the	purpose	of	a	musical	instrument	
that	one	can't	hear?	That's	like	a	wonderful	painting	which	is	not	visible	because	the	
paint	is	gone.	
	

4. There may be different purposes for conserving/restoring a square piano (to restore 
the instruments to playing state; to preserve and prepare it for an exhibition; to 
preserve it for storage). Does the ethical approach change depending on the 
purpose with the conservation/ restoration? 

Answer:	It	depends	on	the	owner,	museums	should	be	very	conservative	and	good	
restorers	can	make	instrument	playable.	Thé	problem	is	the	lack	of	good	restorers	
and	a	training	program	for	young	piano	technicians.	
 

5. The questionnaire may be answered anonymously. If not the result of the enquiry 
may declare what you have answered and you will be titled in the reference list. 
 

a. Do you accept that I refer to you in the reference list? 
 

Yes  
No  

 
b. Do you accept that I may refer to your answer and quote you in my text? 

Yes  
No 
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Lucy Coad 
	
1. Which are the most common damages to square pianos? 

Answer: 

1. Structural	damage	due	to	increase	of	tension	when	tuners/owners	dont	
realise	the	lower	pitch	required	on	early	instruments.	

2. Structural	damage	or	warpage	elsewhere	when	Instrument	has	been	left	by	a	
heat	source	such	as	a	radiator,	direct	light	or	kept	in	poor	humidity	levels.	

3. Insect	damage,	mostly	moth	or	woodworm.	
	

2. Which materials are most commonly used to preserve and restore square pianos? 

Answer: The	same	materials	that	the	repair	problem	occured	in.	Mahogany	if	it	is	a	
case	repair,	oak	for	the	spine,	lime	if	working	on	the	keyboard,	spruce	if	within	the	
soundboard	and	beech	or	some	other	hardwoods	if	the	structural	componants	such	
as	wrest	plank	or	hitch	plank	need	repair.	Appropriate	leather,	vellum	and	woollen	
cloth	is	used	within	the	action.	
	

3. How do you think ethically about conservation/ restoration concerning square 
pianos? 

Answer: I	prefer	conserving	where	possible	if	the	instrument	is	in	very	original	
condition.	However,	if	the	instrument	has	been	changed	over	the	years	and	repaired	
poorly,	then	repairing	it	properly	with	knowledge	of	what	should	have	been	there	
on	that	particular	make	and	date,	is	going	to	improve	the	instrument	and	make	it	a	
good	candidate	for	restoration.	These	should	be	the	instruments	that	are	returned	
to	playing	condition	if	possible	and	those	that	are	wholly	original	be	conserved	and	
not	repaired,	so	that	we	have	a	record	of	the	original	methods. 
 

4. There may be different purposes for conserving/restoring a square piano (to restore 
the instruments to playing state; to preserve and prepare it for an exhibition; to 
preserve it for storage). Does the ethical approach change depending on the 
purpose with the conservation/ restoration? 

Answer: The	approach	is	similar	as	we	would	be	replacing	like	for	like	with	the	
materials	in	a	restoration	and	then	returning	the	original	materials	alongside	the	
piano.	To	prepare	it	for	storage	or	exhibition	then	we	would	be	keeping	the	original	
materials	on	the	piano.	
	
	

5. The questionnaire may be answered anonymously. If not the result of the enquiry 
may declare what you have answered and you will be titled in the reference list. 
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a. Do you accept that I refer to you in the reference list? 
 

Yes  
No  

 
b. Do you accept that I may refer to your answer and quote you in my text? 

 
Yes  

No 
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Amy Marshall 
	
1. Which are the most common damages to square pianos? 

Answer: In	 my	 experiance,	 the	 most	 common	 losses	 to	 the	 square	 pianos	 that	 I	
encounter	are	universally	attributable	to	neglect.	This	neglect	seems	to	be	a	product	
of	 disuse,	 and	 ultimately	 almost	 always	 leads	 to	 improper	 storage	 in	 unsuitable	
environs.	 It	 is	 my	 belief	 that	 this	 must	 occur	 when	 the	 instrument	 has	 been	
superceded	 or	 replaced	 by	 a	 more	 contemporary	 piano.	 It	 falls	 into	 disuse	 also	
because	 it	 is	more	difficult	 to	service	 than	a	modern	piano,	 fewer	 technicians	have	
the	 skills	 and	 interest	 to	 do	 service,especially	 on	 a	 piano	 of	 advancing	 age.	 This	
creates	a	downward	cycle	of	neglect;	the	piano	is	not	tuned	and	repaired	because	it	
is	 not	 in	use,	 it	 is	 not	used	because	 it	 is	 out	 of	 tune	 and	needs	 repair.	 It	 then	gets	
pushed	aside	into	storage	areas	that	are	not	ideal.	The	subsequent	losses	which	are	
most	common	are	as	 follows,	roughly	 in	order	of	 frequent	occurance:	cracks	 in	 the	
soundboard	 and	 bridges;	 checks	 in	 the	 wrestplank;	 rusted/broken	 strings;	
worn/lost/malfunctioning	action,	key	and	damper	parts;	missing	ivory;	warping	and	
mould;	infestation	of	insects	and	rodents;	veneer	loss	and	finish	failure,	fading,	and	
attrition;	 poorly	 performed	 earlier	 service	 and	 repairs,	 inappropriate	 service	 and	
repairs;	removal	of	original	parts	and	replacement	with	modern	material.	
	

2. Which materials are most commonly used to preserve and restore square pianos? 

Answer: Any	repairs	that	I	have	seen	done	by	piano	technicians,outside	of	the	world	
of	 conservation,	 by	 default	 seem	 to	 emply	modern	 wire,	 modern	 felt,	 leather	 and	
importantly,	 glues.	 The	 average	 piano	 technician	 who	 is	 not	 connected	 with	 a	
conservator	 neither	 has	 knowledge	 nor	 access	 to	 proper	materials	 for	 historically	
proper	 conservation.	 It	 is	not	 commonly	understood	among	piano	 technicians	 that	
pianos	 of	 antiquity	 should	 be	 regarded	 as	 documents.	 However,	 sometimes	 these	
losses	to	the	document	are	not	by	default	losses	to	the	instrument.	At	times,	it	is	the	
owner's	 mission	 to	 simply	 get	 the	 piano	 in	 service	 without	 the	 costs	 involved	 in	
conservation.	
 

3. How do you think ethically about conservation/ restoration concerning square 
pianos? 

Answer: To	me	it	seems	ethical	to	consider	the	piano's	provenance	as	well	as	the	
owner's	mission	statement.	The	first	determination	that	needs	to	be	made	is	whether	
the	instrument	as	a	document	is	intact,	then	is	it	a	significant	document	that	should	
or	must	be	preserved	as	the	primary	value;	then	determine	if	the	owner	is	aware	of	
the	instrument's	significance	and	inform	them.	Only	then	can	a	treatment	plan	be	
ethically	devised.		Let	us	say	for	example	that	an	instrument	is	one	of	a	kind	or	is	of	a	
kind	that	has	a	very	low	survival	rate;	or	perhaps	it	was	owned/played	by	someone	
of	note,	such	as	Stephen	Foster,	or	at	an	important	event.	If	the	owner	does	not	
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appreciate	the	significance	of	an	instrument	and	is	unwilling	to	engage	a	conservator	
the	dilemma	for	me	becomes	a	choice	between	stepping	away	from	inappropriate	
repairs	and	risking	someone	doing	something	worse	to	the	piano,	or	trying	to	meet	
the	client's	needs	in	the	least	invasive	way	possible.	Through	the	decades,	it	has	
become	my	policy	to	simply	refuse	to	do	inappropriate	treatments.	My	opinion	about	
the	cabinet	and	furniture	portion	of	the	piano	is	also	very	strict.	Every	effort	should	
be	made	to	preserve	or	conserve	the	finish	and	outer	elements	as	part	of	the	
document.	Many	piano	technicians,	while	placing	some	ethical	constraints	on	
treatments	to	the	piano	tend	to	disregard	the	import	of	the	cabinet.  
 

4. There may be different purposes for conserving/restoring a square piano (to restore 
the instruments to playing state; to preserve and prepare it for an exhibition; to 
preserve it for storage). Does the ethical approach change depending on the purpose 
with the conservation/ restoration? 

Answer: To	a	limited	degree,	I	would	yes	it	does	change.	On	an	instrument	that	is	not	
a	 rare	 document,	 especially	 if	 there	 are	 other	 samples	 correctly	 restored	 in	
circulation,	I	believe	that	there	is	some	latitude	if	the	end	goal	is	to	put	it	in	playing	
state	and	that	may	be	achieved	by	the	use	of	some	modern	materials.	(for	example	
string	replacement).	However,	in	any	and	every	case,	if	there	is	parts	replacement,	I	
vacuum	seal	and	attach	the	original	parts	which	have	been	removed,	plainly	labelled	
so	that	if	separated	from	the	piano	they	may	be	indentified.	If	early	treatments	have	
seriously	violated	the	authenticity	of	the	instrument,	or	totally	obliterated	it,	as	long	
as	 the	owner	understands,	 it	does	not	seem	unethical	 to	use	current	 technology	 to	
make	it	playable.	
 

5. The questionnaire may be answered anonymously. If not the result of the enquiry 
may declare what you have answered and you will be titled in the reference list. 

c. Do you accept that I refer to you in the reference list? 
Yes  

No  
 

d. Do you accept that I may refer to your answer and quote you in my text? 

Yes  
No  
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John R. Watson 
	
1. Which are the most common damages to square pianos? 

Answer: Deterioration	 of	 leather	 and	 skin	 including	 hammer	 hinges	 and	 hammer	
covers,	 strings,	 cloth.	 Also	 distortions	 from	 string	 tension	 and	 wood	 shrinkage.	
Heavy-handed	restoration	often	causes	the	worst	damage	to	historical	integrity.  
 

6. Which materials are most commonly used to preserve and restore square pianos? 
Answer:  
 

7. How do you think ethically about conservation/ restoration concerning square 
pianos? 

Answer: This	is	the	subject	of	my	book	_Artifacts	in	Use:	The	Paradox	of	Restoration	
and	the	Conservation	of	Organs_	2010	published	by	the	Organ	Historical	Society.	
http://aiu.preservationtheory.org/	Although	the	book	uses	pipe	organs	as	the	case	
study,	all	principles	are	equally	relevant	to	square	pianos.  
 

8. There may be different purposes for conserving/restoring a square piano (to restore 
the instruments to playing state; to preserve and prepare it for an exhibition; to 
preserve it for storage). Does the ethical approach change depending on the purpose 
with the conservation/ restoration? 

Answer: No,	 the	core	principle	 remains	 the	same:	 to	make	every	effort	 to	preserve	
the	 historical/material	 evidence	 in	 the	 instrument.	 Numerous,	 sometimes	
unconventional	 methods	 can	 be	 used	 to	 preserve	 evidence	 during	 treatment.	 The	
ultimate	 solution	 is	 (when	 possible)	 to	 leave	 the	 original	 instrument	 unaltered	 by	
restoration,	using	it	instead	for	designing	a	reproduction.	
 

9. The questionnaire may be answered anonymously. If not the result of the enquiry 
may declare what you have answered and you will be titled in the reference list. 

e. Do you accept that I refer to you in the reference list? 
Yes  

No  
 

f. Do you accept that I may refer to your answer and quote you in my text? 

Yes  
No  
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David Hackett 
	
1. Which are the most common damages to square pianos? 

Answer: There	are	many;	we	have	to	be	prepared	for	anything!	 	A	few	of	the	most	
common	problems	are:	
	-	leather	hammer-hinges,	action-cloths	and	strings	nearly	always	need	to	replaced.		
Often	this	has	been	done	badly	with	inappropriate	materials.	
	-	oversize	wrestpins	hammered	into	the	pin-block,	causing	serious	splits.			
	-	 failure	 of	 the	 soundboard,	 due	 to	 splitting,	 warping,	 and	 distortion.	 	 These	 can	
usually	be	rebuilt.	
	-	twisting	of	the	structure	(front	right	corner	cocks	high)	due	to	the	inherent	flawed	
design	of		the	early	square	piano.	A	small	degree	of	twist	can	be	tolerated,	but	if	
excessive	it	looks	unsightly,	and	can	cause	loss	of	down-bearing	on	the	bridge.		
Correction	of	this	problem	requires	a	ful	structural	rebuild.			
-	replacement	strings	that	are	too	heavy,	resulting	in	excess	tension	and	consequent	
damage	to	the	soundboard	and	structure.	Such	strings	will	also	exacerbate	the	twist	
referred	to	above.	The	fitting	of	such	strings	is	often	combined	with	drilling	of	the	
wrestpins,	which	would	have	been	undrilled	before	about	1830.	On	old	instruments	
(starting	with	harpsichords	in	the	fifteenth	century)	the	wrestpins	were	plain,	
probably	made	from	nails,	and	the	strings	(which	were	made	from	quite	soft	iron	or	
brass)	were	fixed	in	a	kind	of	hitch.	The	first	picture	is	of	plain	pins,	modern	replicas	
copied	from	originals.	The	second	picture	is	a	string	and	pin	from	a	piano	c.	1772.	It	
was	very	difficult	indeed	to	drill	a	small	hole	through	an	iron	rod	(the	wrestpin)	
with	the	tools	available	then.	A	big	harpsichord	would	have	180	pins,	and	you	didn't	
want	to	do	it	180	times!		Wrestpins	were	like	this	until	nearly	1830.	By	then,	the	
wire	was	harder	and	thicker,	and	it	is	almost	impossible	to	do	a	hitch	by	hand,	
because	the	wire	is	too	springy	and	tough.	So	little	holes	were	drilled	through	the	
wrestpins	with	the	more	modern	tools	that	were	available	by	then	(third	picture,	c.	
1830).		Piano	wrestpins	are	still	like	this.	In	the	early	days	of	restoration	(let's	say	
1950,	but	it	applies	to	repairs	before	then,	even	going	back	to	1850	or	earlier)	two	
things	had	happened:		One	is	that	the	old-style	soft	iron	was	no	longer	available,	and	
in	any	case	people	had	lost	the	art	of	hitching	strings	to	plain	pins.	So	they	drilled	
the	pins,	or	replaced	them	with	new	ones.	Much	of	what	we	do	today	is	going	back	
to	how	things	were	done	originally.	
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	-	 separation	of	 the	 structure	caused	by	 failure	of	 the	glue	 joints	at	 the	 right-hand	
end.	
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	-	failure	of	the	glue-joint	holding	the	hitchplank	(wrestplank	in	Broadwoods)	to	the	
back	of	the	piano.		
	-	mis-alignment	of	the	hammers	to	the	strings,	caused	by	shrinkage	of	the	structure.	
	-	 damage	 to	 the	 hammers	 caused	 by	 previous	 poor	 attempts	 at	 restoration,	 or	
attempts	to	re-align	to	cure	the	above	problem.	
	-	missing	hammers,	dampers,	handstops	and	pedals	
	-	failure	of	screw-threads	on	turned	legs.		
	-	damage	due	to	woodworm.		If	not	serious,	can	be	cosmetically	repaired,	otherwise	
new	members	are	needed.	
	-	damage	to	ivories,	inlays	and	veneers	
	

2. Which materials are most commonly used to preserve and restore square pianos? 

Answer: Woollen	 cloth,	 wire	 of	 correct	 material	 and	 gauges,	 overspun	 (covered)	
strings,	 leather	 (hinges	 and	 hammers)	 wood	 (mahogany,	 spruce,	 maple,	 various	
inlays	 and	 veneers,	 etc.)	 hide	 glue,	 possibly	 wrestpins	 and	 brasswork.	 	 And	
conservation-grade	cleaning	materials,	of	course. 
 

3. How do you think ethically about conservation/ restoration concerning square 
pianos? 

Answer: A	very	few	pianos	are	of	such	historical	importance,	and	value	as	reference	
documents,	that	they	should	be	conserved	in	un-restored	condition.		Very	little	
would	be	gained	in	terms	of	musical	knowledge	if	they	were	to	be	restored.		This	
assumes	that	an	accredited	museum	will	accept	them	and	look	after	them	properly	-	
not	easy	to	arrrange.		Very	few	private	collectors	will	do	this.		However,	for	the	vast	
majority	of	square	pianos,	their	best	chance	of	survival	is	for	them	to	be	carefully	
restored,	and	used	to	make	music.	
	

4. There may be different purposes for conserving/restoring a square piano (to restore 
the instruments to playing state; to preserve and prepare it for an exhibition; to 
preserve it for storage). Does the ethical approach change depending on the 
purpose with the conservation/ restoration? 

Answer: All	restoration	work	should	be	done	to	the	highest	standards.	which	nearly	
always	means	 using	 original	materials,	 specifications,	 and	 techniques.	 	 The	 actual	
work	 done	 may	 depend	 on	 the	 purpose,	 but	 this	 would	 usually	 mean	 that	 for	
purposes	 of	 conservation	 or	 exhibition,	 work	 would	 NOT	 be	 done	 -	 e.g.	 a	 weak	
structure	would	not	be	repaired.	
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5. The questionnaire may be answered anonymously. If not the result of the enquiry 
may declare what you have answered and you will be titled in the reference list. 
 

a. Do you accept that I refer to you in the reference list? 

Yes  

No  

 

b. Do you accept that I may refer to your answer and quote you in my text? 

Yes  

No 	


