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Forord

Den foreliggende bog om danske instrumentbyggere er resul
tat af en treårig ansættelse på 4/7-dels tid under fællesprojek
tet »Musik og musikalsk virksomhed i Danmark 1770-1850«
iværksat i 1977 af Statens Humanistiske Forskningsråd. Man
ønskede »en kommenteret fortegnelse over de danske instru
mentbyggere med en historisk indledning.« Forskningsrådet
bringes hermed min hjerteligste tak for økonomisk støtte
både under projektforløbet og til udgivelsen. Projektets sty
ringsgruppe takkes ligeledes, især professor dr. phil. Søren
Sørensen og professor dr. phil. Henrik Glahn for positiv kritik
og engageret interesse.
Under arbejdet har andres hjælp og støtte været af uvurder
lig betydning, og mange skyldes meget. Jeg er glad for i denne
anledning at kunne takke Musikhistorisk Museum og Carl
Claudius’ Samlings samlede personale for faglig hjælp, husly
under projektets forløb, samt ikke mindst opmuntring og
interesse. Fællesprojektets uundværlige sekretær, Edel An
dersen, takkes ligeledes på det varmeste for tålmodig ren
skrivning og ordning af de mængder af indsamlet materiale,
der blev dynget op på hendes skrivebord. Sybille Reventlow også tilknyttet fællesprojektet - er jeg megen tak skyldig for
både forskelligt materiale og mange fagligt udbytterige dis
kussioner.
Rigsarkivet, Landsarkiverne i København, Odense og Vi
borg, Københavns Stadsarkiv samt Erhvervsarkivet i Århus
har måttet holde for med uendelige rækker af pakker og bind,
og de nævnte institutioners personale takkes på det hjertelig
ste for alt »slæbet«. Musikmuseet i Stockholm, »Den gamle
By« i Århus, violinbyggerne Arne og Mads Hjorth, lærer Bent
Nielsen på Tåsinge, foruden en lang række mindre museer og
privatpersoner har gæstfrit åbnet deres døre og tillidsfuldt
ladet mig undersøge deres instrumenter. Jeg er meget rørt
over al den venlighed og interesse, der hermed er vist mig, og
kan kun sende dem en alt for ringe tak. Jeg står derudover i
stor gæld til arkivar Mogens Thøgersen, Hjørring, for gen
nemlæsning og kritik af manuskriptet og til grafiker Karin A.
Lesniak for hjælp og vejledning ved fotoarbejdet.

Sidst, men ikke mindst, skylder jeg min mand, Anders
Monrad Møller, megen tak for tålmodigt at have lyttet til
beretninger om ham ukendte personer såsom Gerhard Diderich, Nicolaj Jacob, Arnold Theophilus, etc., og for inspire
rende diskussioner til langt ud på natten.
Dorthe Falcon Møller

Indledning

g

I 1770 byggede tre af otte instrumentbyggere i København
tasteinstrumenter. I 1850 fandtes 21 klaverbyggere blandt
hovedstadens 33 instrumentbyggere. I 1770 byggede Moritz
Georg Moshack et stort cembalo samt et clavichord, begge
bevaret den dag i dag. Endnu en del instrumenter kan han og
hans to daværende kolleger Hartvig Jochum Müller og Chri
stian Ferdinand Speer have frembragt, men den årlige pro
duktion af tasteinstrumenter i København har næppe overste
get den første snes. 11845 kunne der fra seks etablissementer i
hovedstaden indberettes om en årsproduktion på sammen
lagt 335 pianoforter. Igennem de 75 år var der sket en radikal
omlægning af den del af den danske instrumentbygning.
Mens man i 1770 leverede fornemt bemalede bestillingsarbej
der til hof og adel, kendere og liebhavere, fabrikeredes i 1845
mahognifmerede taffelklaverer til lager og derefter til salg til
et meget bredere publikum. Hvordan udviklingen formede
sig fra særbestilling til standardvare, og hvem der havde aktive
roller i denne proces, vil det følgende bl.a. give et indtryk af.
Men denne bog beskæftiger sig ikke kun med klaviaturinstrumentbyggere. Følgende instrumentkategorier er ligele
des medtaget: Messingblæseinstrumenter, træblæseinstru
menter og strengeinstrumenter. Orgelbygning som sådan er
ikke omtalt, men enkelte orgelbyggere er inddraget, hvis det
er konstateret, at de også var beskæftiget med fremstilling af
andre instrumenter end orgler. Den danske orgelregistrant på
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling tager
specielt sigte på denne gruppe instrumentbyggere. Forfærdi
gere af trommer og andre janitsharinstrumenter er udeladt,
da disse instrumenttyper oftest blev fremstillet af pergament
magere og kirurgiske instrumentmagere.
Som nævnt i forordet er det foreliggende arbejde et resultat
af et treårigt forskningsprojekt. Derfor har stofindsamlingen
af indlysende årsager været underkastet en række begræns
ninger. Først og fremmest er det valgt geografisk at dække
København, som var centrum for musikinstrumentbygningen
og dermed også bedst egnet til mere generelle analyser af
erhvervets udvikling. Dernæst er medtaget oplysninger om
kongerigets instrumentbygning iøvrigt, som det uden syste

matisk gennemgang af kildemateriale har været muligt at
opspore, enten udfra bevarede instrumenter, forekomst i det
københavnske kildemateriale eller på anden måde. Fra kon
gens øvrige riger og lande - Norge og Hertugdømmerne - er
der ikke foretaget stofindsamling.
Denne bog er disponeret i to dele. Første del er primært en
fremstilling af de københavnske instrumentbyggeres rekrut
tering, uddannelse, etablering, produktion etc. Den dækker
tidsrummet 1770-1850. Anden del indeholder instrumentbyggerbiografier og firmadannelser alfabetisk ordnet. Den
omfatter personer, der fungerede i egen virksomhed i den
valgte periode. Men den tidsmæssige afgrænsning er ikke i
alle tilfælde strengt overholdt, idet instrumentbyggere, der
døde eller ophørte i årene kort efter 1770, er søgt belyst bagud
i tid, ligesom de instrumentbyggere, der etablerede sig umid
delbart før 1850, såvidt muligt er fulgt op i tiden derefter.
Den foreliggende litteratur om danske instrumentbyggere
er sparsom og ufuldstændig, fortrinsvis knyttet til enkelte
betydelige navne. Det har derfor været et hovedanliggende al
komme bag om den eksisterende litteratur og gennemarbejde
det primære kildemateriale. En udførlig redegørelse for det
indsamlede og i biografierne benyttede grundmateriale trykt såvel som utrykt - er givet som introduktion til den
biografiske del s. 95 ff,. ligesom en oversigt over litteraturen
er anbragt her.
Biografiernes anlæg og omfang har i første række til formål
at danne grundlag for videre studier af dansk instrumentbyg
nings historie og samtidig tjene som opslagsværk for interes
serede. Men udover den musikhistoriske dokumentation og
de instrumenttekniske perspektiver, der kan uddrages af
materialet, har forfatteren navnlig fundet det nærliggende at
udnytte det indsamlede stof til en skildring af instrumentbyg
ningen ud fra en erhvemshistorisk synsvinkel. Det bemærkes, at
denne undersøgelse og de hertil knyttede tabeller næsten
udelukkende er baseret på det i anden del fremlagte biografi
ske stof. Derfor gives der kun undtagelsesvis henvisninger fra
første til anden del, hvorimod den erhvervshistoriske gen
nemgang selvsagt rummer henvisninger til kilder og littera
tur, som specielt er aktuelle i denne sammenhæng.

Den generelle udvikling og
instrumentbygningen i hovedstaden

I den biografiske del vil man finde ialt 120 navne på personer,
hvis virksomhed faldt indenfor perioden 1770-1850. De 31
virkede i provinsen og de 98 i København - ialt 129, men ni er
gengangere, medtalt begge steder. Hovedstaden med landets
største og mest intensive musikaktivitet tiltrak dette fags
udøvere perioden igennem. Nedenstående tabel illustrerer
hvor mange instrumentbyggere, der i et givet år var beskæfti
get med faget som hovederhverv i København.

1770
8

1786
13

1802
17

1818
23

1834
26

1850
33

Tabellen medtager ikke kun de personer, der byggede nye
instrumenter, men også dem, man kun kender fra reparations
arbejde. Den omfatter udelukkende instrumentbyggere, der
er registrerede som selvstændige, enten med enkeltmands
virksomheder eller som arbejdsgivere. Det er derfor en noget
uensartet gruppe tabellen gengiver, og man kan ikke her
aflæse det samlede antal personer, der levede af erhvervet, da
ansatte ikke er medtalt. Men tallene kan alligevel fortælle
noget om den generelle udvikling.
Det har vist sig formålstjenligt at dele hele perioden
1770-1850 op i tre afsnit, 1770-1800,1800-1820 og 1820-1850,
hvor der i visse centrale år kom en kraftig tilvækst til faget.
Dette skete i 1780-erne, i årene kort før 1815 og mere jævnt
fordelt mellem 1835 og 1850; dog her alligevel med et enkelt
markant år.
I det første tidsafsnit 1770-1800 var 1784 et decideret
kerneår, hvor hele fire instrumentbyggere etablerede sig,
nemlig/. A'. Scheer og O.J. Tieffenbrunn, begge tasteinstrumentbyggere, samt G. Edler og F. Coppy, der begge fabrikerede
træblæsere. Herefter op mod år 1800 ses næsten hvert år en
enkelt nytilkommen indenfor fagets forskellige grene.
I det andet tidsafsnit 1800-1820 kan man konstatere et
centralfelt over en mindre årrække fra 1809-13. De år var de

mest afgørende for dansk klaverbygnings første egentlige
fase, idet både P. C. Uldahl, A. Marschall og Richter 8c Bechmann
etablerede sig, alle vigtige centrale personer i klaverets dan
ske historie. Andre klaverbyggere som J. N. Gade, S. X. Gade og
Claus Petersen kom også frem i disse år, men var på dette
område af mindre betydning. De byggede desuden andre
strengeinstrumenter, især harper og guitarer, hvor navnlig
brødrene Gade stod stærkt for sidstnævnte instrumenttypes
vedkommende. Andre strengeinstrumentbyggere kom til; PI.
A. Petersen, hvis virksomhed kun er sparsomt belyst, samt X.J.
Marstrand, på det tidspunkt skelsættende med sine pedalhar
per, men senere ligeledes kendt for sine strygeinstrumenter.
Nye træblæserfabrikanter var i disse år PI. L. Rødel og 5. Wiborg.
Efter disse gennembrudsår skete ingen større udsving i den
følgende tid, men en ganske jævn og naturlig udskiftning af
fagets udøvere. Der var ikke på noget tidspunkt tale om en
tilsvarende markant afgang fra erhvervet.
I det tredie tidsafsnit 1820-1850 var årene 1835-1850 gene
relt præget af stor tilgang til faget. Det kan bl.a. aflæses af
Industriforeningens forskellige udstillinger, hvor flere nye
instrumentbyggere optrådte for første gang. (Se senere afsnit
s. 73 ff). Men der var især ét år, 1847, hvor tilgangen var stor.
Da etablerede hele fem instrumentbyggere sig. Det var for
klaverers vedkommende G.Acharius og Chr. Knudsen, for mes
singinstrumenters C. C. Wilde og/ C. Fasting, samt for stren
geinstrumenters T.Jacobsen - alle markante skikkelser i instru
mentbygningens danske historie.
Flere forhold gør sig gældende, når man skal forsøge at
finde årsager til en stigning af instrumentbyggernes antal
perioden igennem. For det første forskellige politisk-økonomiske faktorer, som i det følgende skal gennemgåes nærmere.
For det andet den musikkulturelle udvikling især i første del af
perioden med stærkt blomstrende klubliv med koncertvirk
somhed og stigning i antallet af habile amatører (1). Og
endelig for det tredie efterspørgsel af bestemte instrumentty
per, som afspejling af et ændret brugsmønster. Var det
specielle instrumenttypers popularitet, som kunne være ho
vedansvarlig for stigningen i instrumentbyggernes tal? Det
aspekt skal nærmere belyses sidst i dette kapitel.
Tiden indtil Danmark endeligt blev inddraget i Napoleons
krigene var præget afen almindelig økonomisk opgang. Der
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1. Schiørring bd.2, 1750-1870, Kbh. 1978. Sc afsnittet om musikal
ske selskaber 1750-1820, s. 50 ff., især klubkoncerterne s. 60 ff.

Amatørmusik dyrkedes i vide kredse. På denne silhouet fra ca.
ses
købmand og brændevinsbrænder Erik Jensen Møller med familie. Sønnen
/Indreas Laurents Møller står med et instrument - efter alt at dømme en
tenorblokfløjte. Storebroderen til højre - Jens Møller - blev senere en habil
amatørviolinist. P) ix>ateje.

var dermed ressourcer til stede, der gav eksistensmulighed for
flere af dette fags udøvere. Som tabellen viser, var der fra 1770
til 1802 en fordobling i antallet af personer, der havde
instrumentbygning som hovederhverv. Men de danske instrumentbyggere kunne ikke dække landets samlede behov for
instrumenter i bemeldte tidsrum. En del måtte importeres.
Statens almindelige politik angående indførsel af udenland
ske varer var, at man udstedte et importforbud så snart landet
var selvforsynende med pågældende vare (2). Men det var ikke
på noget tidspunkt aktuelt for musikinstrumenters vedkom
mende. I 1787 anmodede D. Wroblewsky Københavns magi
strat om, at man ville stoppe indførslen af alle fremmede
instrumenter i kongens riger og lande. Men svaret i 1788 lød,
at man var betænkelig ved et sådant forbud, sålænge der ikke
var sikkerhed for, »at alle saadanne Instrumenter kan i Landet
selv erholdes forsvarligen forfærdigede af de her værende
Orgelbyggere«. Aret efter indsendte Wroblewsky atter en
bønskrivelse om importforbud, idet han understregede, at
ved indførsel af udenlandske instrumenter var han truet på sit
levebrød. Han hævdede, at der ikke var for få instrumentbyggere, tvært imod for mange, således at importen generelt var
til gene for erhvervet. Denne skrivelse resulterede heller ikke i
nogen ændring af forholdene (3).

>3

2. Fode s. 97, note 2 til første afsnit.
3. SA: Kbh.s Magistrats res.prol., 1787-88, s. 301 og 455; 1788-89,
s. 357 + bilag. RA: KKDSJ 1787 nr. 845, bilag bevaret.

Der var som sagt intet importforbud for musikinstrumen
ter, men der var derimod tale om en vis toldbeskyttelse. I
toldtariffen af 1762 var det bestemt, at man skulle erlægge
12% i told og ^2% i accise af »Instrumenter, som Fioler eller
andre deslige« ved indførsel. Det drejede sig således om en
værditold, som fastholdtes næsten uændret under den nye
toldlov af 1797 (nu forhøjet til 12% %), en toldlov, der bragte
orden i et hidtil ret indviklet system (4). Når Wroblewsky
beklagede sig over instrumentbyggernes vilkår og ønskede
importforbud, siger det måske mere om ham end om erhver
vet som sådan, for selv nød han dog til en vis grad godt af en
toldmæssig beskyttelse. Generelt var forholdene næppe så
dårlige, for antallet af fungerende instrumentbyggere i Kø
benhavn var stigende.
Det andet tidsafsnit 1800-1820 havde, som tidligere bemær
ket, en markant tilgang til erhvervet især i årene 1809-1813.
Det kunne skyldes, at amatørmusikken, som nævnt, havde
vundet mere og mere frem i en bredere del af befolkningen.
Men måske var det i lige så høj grad politisk-økonomiske
forhold, der betingede væksten. Som følge af Napoleonskri
gene, fastlandsspærringen i 1806 og Københavns bombarde
ment 1807, kom 30. oktober samme år en plakat, der forbød
handel med Storbritanniens undersåtter. Efter den relativt
liberale toldlov i 1797 var landet i tiden indtil 1807 blevet
oversvømmet med engelske varer. Efter 1807 var det forelø
big slut med import herfra, og 14. oktober 1808 skærpedes
forbudet til at omfatte alle udenlandske manufaktur-, fabrikog håndværksvarer. Dette skete først og fremmest for at støtte
en opvoksende dansk industri, men var naturligvis også et
udslag af den patriotiske bølge, der slog ind over landet i disse
år. »Selskabet for indenlandsk Kunstflid« blev dannet, og 30. juni
1810 skrev overkrigskommissær Søren Wedel i selskabets
»Efterretninger« en programartikel: »Tanker om Nødvendig
heden af Fortepiano-Fabricationen i Kjøbenhavn og nogle
Forslag, hvorledes samme kunne ophjælpes«. Der er således
en række ydre omstændigheder, der forklarer, at det netop var
i årene 1809-1813, at de førnævnte klaverbyggere etablerede
sigDen 2. april 1814 blev det almindelige indførselsforbud
hævet, hvorefter man igen blev udsat for udenlandsk konkur
rence, idet toldtariffen blev den samme som før - 12%%.
Totaltallet for instrumentbyggere forblev uændret i den
14

4. Axel Nielsen s. 150.

kommende tid fra 1815-1835, men er ikke, som tidligere
bemærket, udtryk for hvor mange, der rent faktisk ernærede
sig af erhvervet. (Se senere afsnit s. 40 med beregninger over
ansatte).
11823 anførte H.A.Skousboe, at hans produktion af træblæ
sere var gået tilbage på grund af udenlandsk import, og både i
1822/23 °g ^31 klagede såvel Richter 8c Bechmann somJ.F.
Melbye over de billige importerede instrumenter (5). De
ankede bl.a. over tolden på de materialer, de skulle bruge, og
de foreslog, at man enten satte en fast told på de udenlandske
produkter eller helt forbød dem. Forholdet var nemlig det, at
billige engelske og tyske instrumenter i kraft af procenttold
beregnet efter værdien igen let kunne importeres. En plakat af
6. november 1821 havde ganske vist sat afgiften for klaverer op
til 24% i stedet for de 12% %, men det var ifølge de ovenan
førte klager ikke tilstrækkeligt. Man gjorde imidlertid på
anden vis, hvad man kunne, for at reklamere for danskbyg
gede klaverer. I en anmeldelse af industriudstillingen i 1836
forlød det, at ganske vist indførte man fortrinlige instrumen
ter bl.a. fra Wien og billige fra Lübeck og Hamborg, men man
havde indset, at de indenlandske var lige så gode, endog
bedre, og at priserne på de udenlandske ved »lige godhed« var
de samme som på de danske (6).
I 1838 kom imidlertid en ny toldlov, der især blev til glæde
for klaverbyggerne. Tariffen ændredes til en fast afgift pr.stk.,
32 rd. for hvert pianoforte, og det holdt de billige klaverer
væk. Det er rimeligt at tænke sig, at det var en medvirkende
årsag til, at så mange klaverbyggere etablerede sig i årene
herefter, hvor det helt store gennembrud for dansk klaverbygning fandt sted. For de andre instrumenttypers vedkom
mende var toldtariffen ikke helt så fordelagtig. For harper
betalte man 12 rd. pr.stk., for violiner, bratscher, fløjter og
posthorn var satsen umådelig lav- 1 rd. 48 sk. for dusinet! Alle
øvrige 64 sk. pr.stk.
Disse toldsatser afspejler noget centralt i det offentliges syn
på instrumentbygningen. Klaveret skulle beskyttes, det be
tragtedes som en ikke uvæsentlig dansk industriartikel. Anden
instrumentfabrikation fik ikke støtte i tilsvarende grad. Der
var ingen større økonomiske interesser forbundet med den.
Denne holdning findes klart udtrykt på embedsmandsplan
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5. RA: KKTI Kbh. 1822, 23 og 31.
6. Udsigt over Udstillingen af indenlandske Industrie-Producter i
Aug. og Sept. 1836, Kbh. 1837, s. 84.

hos industrihistorikeren O. J. Rawert, fabrikdirektør i Kommercekollegiet. Øfr. hans bedømmelser i 1840-erne af instrumentbyggernes ansøgninger om rejsestipendier s. 31 f.)
Det foregående har illustreret de politisk-økonomiske fak
torers rolle for stigningen i instrumentbyggernes antal. Men
var der en speciel stor efterspørgsel efter bestemte instru
menttyper, og er det muligt at aflæse dette udfra antallet af
instrumentbyggere? Når man deler instrumentbyggerne i
København op på kategorier, viser tallene ret markante
udsving.
1770 1786 1802 1818 1834 • 850
—
1
1
2
1
Messingblæsere
1
Træblæsere
4
3
4
5
3
8
8
Strengeinstrumenter
6
9
4
4
Klaviaturinstrumenter
6
11
6
21
*5
3
Ovenstående tabel giver større totaler end tabellen på s. 11, idet en
person kan være anført i to grupper samme år - både som klaverbygger og strengeinstrumentbygger.
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Messingblæseinstrumenterne blev i størstedelen af perioden
fabrikeret af ét eneste firma, nemlig dynastiet Fasting i tre
generationer. Forøgelsen i 1850 skyldtes, at en tidligere ansat
i firmaet, C. C. Wilde, i 1847 blev selvstændig.
I antallet af træblæsefabrikanter kom i 1780-erne et op
sving, men derfra og perioden ud, holdt det sig nogenlunde
konstant. Denne gren af instrumentbygningen var under
stærkt pres fra importerede udenlandske produkter. Jfr. kla
gen fraH.A.Skousboei 1823 sogdelave toldsatser. Derer
bevaret mange anonyme instrumenter, som udmærket kan
være importeret, men det er i reglen vanskeligt at afgøre. De
kunne ligesåvel være af dansk oprindelse, fabrikeret af diverse
drejere, der ikke lagde navn til. De få personer, der signerede
deres arbejder, var alle helprofessionelle, og havde kun
undtagelsesvis andet arbejde. At have træblæseinstrumentfabrikation som eneste indtægtskilde kunne med en enkelt
undtagelse (H. C. Hansen i Odense) kun lade sig gøre i
København.
Tallene for strengeinstrumentbyggere beskriver en jævnt
stigende kurve. Men i realiteten fandt der en opgang sted
blandt disse folk allerede fra 1808, da der var fem ialt. Hvert år
herefter kom et eller to nye navne til, således at tallet i løbet af
fem år steg fra fem til ti personer. Denne stigning havde
utvivlsomt sammenhæng med indførselsforbudet fra 1808.
Harpen var på det tidspunkt et yndet modeinstrument, men

der fandtes ingen større harpefabrikation herhjemme. Da
importen standsede, trådte N.J. Marstrand til med oprettelse
af en harpefabrik i København i 1809. På samme tidspunkt var
guitaren ligeledes kommet på mode og havde gode år i en tid,
da den prismæssigt let kunne klare konkurrencen med det
fremadstormende klaver. Men ti strengeinstrumentbyggere
var for mange for København i årene herefter. (Jfr. den lille
afgift på importvioliner og andre strengeinstrumenter).
Rubrikken »klaviaturinstrumenter« dækker både cembali,
clavichorder og fortepianoer. De tre tidlige tal omfatter
personer, der også næsten alle samtidig var orgelbyggere,
mens de tre sidste kun tæller egentlige klaverbyggere. Klaverfabrikker i industriel forstand kom først til med P.C.Uldahl i
1810, altså efter importforbudet. Og sammen med klaverets
voksende popularitet gav det stødet til oprettelsen af flere
fabrikker. Denne tendens blev ved perioden igennem, især
med forøget styrke i 1840-erne, og hang sammen med tekni
ske forbedringer og nyskabelser for instrumentet. Det er
således klaverbygningens fremvækst, der er hovedansvarlig
for det stigende totale antal instrumentbyggere i København.
Pianofortefabrikationen var den mest industrialiserede gren
af musikinstrumentbygningen, og antallet af beskæftigede i
denne branche voksede ligeledes kraftigt perioden igennem
(jfr. kapitlet om ansatte s. 37 ff.).
Gennemgangen af instrumentbyggernes antal og virkefelt i
København i perioden 1770-1850 har vist de generelle udvik
lingslinier, herunder de ydre økonomiske rammer, der gav
mulighed for erhvervets ekspansion, samt enkelte instru
menttypers stigende popularitet, der var med til at begrunde
væksten. Men mange spørgsmål står tilbage og vil blive taget
op i det følgende. Inden da vil en kort omtale af provinsens
instrumentbygning være på sin plads.

Instrumentbyggeren udenfor
København

Det materiale, der ligger til grund for en skildring af instru
mentbyggeren i provinsen, er, som nævnt i indledningen,
indsamlet på anden vis end det københavnske. For Køben
havns vedkommende er stoffet fundet ved systematiske gen
nemsyn af større kildegrupper (7), for provinsens hovedsage
lig ved mere sporadisk eftersøgning af personer, man ad
forskellige kanaler har kendskab til. De kan være nævnt i
københavnsk materiale, memoirer eller i lokalhistorisk littera
tur. Desuden kan der eksistere signerede instrumenter, og her
er det fortrinsvis købstads-instrumentbyggere, der meddeler
hjemby. Der kan også meget vel være instrumenter med
signatur, som man ikke engang kan være sikker på er dansk
byggede. En stofindsamling, der som denne nødvendigvis må
foregå så spredt og mere eller mindre tilfældigt, kan vanske
ligt benyttes til at give en generel karakteristik af instrument
byggeren i provinsen. Men det kildemateriale, der her er
samlet, giver trods alt stof til nogle summariske betragtninger.
Af denne fortegnelses 120 personer, kan som tidligere
nævnt, 31 instrumentbyggere knyttes til provinsen på forskel
lig vis, men fire af disse må udskydes som problematiske (8).
Tilbage står 27 personer, som fordeler sig i landet som følger:
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7. Jfr. introduktionen til biografierne s. 98, hvor fremgangsmåden
ved indsamlingen fra de forskellige kildefonds er beskrevet.
8. Det er A; Kjær, hvis opholdssted er ukendt. Dernæst mekanikus
P. Riffelsen, der flyttede fra København til Odense, hvor hans
virksomhed blev af ringe omfang om overhovedet nogen.
Kunstdrejer H. L. Rødel drog fra København til Tersløse sogn i
Holbæk amt og beskæftigede sig dér tilsyneladende ikke med
andet end almindeligt drejerarbejde. Endelig/ T. T.Jantzen, der
flyttede fra København til Helsingør, hvor han kaldte sig meka
nikus og sandsynligvis gav sig af med at fabrikere »Dampbadesenge«, som han havde privilegium på.

Sjælland og
Bornholm
På landet
i
I købstæderne
7

Fyn
3
13

Jylland
2
5

Det samlede tal giver en højere total, da fire personer er talt to gange,
da de flyttede fra den ene købstad til den anden.

*9

Tallene er så små, at en beskrivelse af, hvem de repræsenterer,
er mere rimelig end beregninger og analyser. Først landsog
nene: På Sjælland kendes kun én instrumentbygger. Det var
den dygtige klaverbygger J. C. Schnabel, der i 1813 flyttede fra
København til en nykøbt gård i Soderup sogn, Holbæk amt.
Man kan undre sig over, hvad en klaverbyggervirksomhed
havde at gøre på landet, når man tager transportvanskelighe
derne i betragtning. Og man får næppe nogensinde hans
grunde at vide, for gården nedbrændte i 1815, Schnabel blev
ruineret og gik herefter tilsyneladende over i andet erhverv. I
Jylland kendes to instrumentbyggere fra landsognene. Det var
husmand Mads Brems i Herslev sogn, Vejle amt, der fra ca. 1831
var kendt både som landsbymusikant og instrumentbygger af
fløjter og klarinetter, samt husmand Lars Christensen fra Ve
sterby, Øland sogn, Hjørring amt, som fra 1817 byggede
strengeinstrumenter. På Fyn derimod kendes udenfor køb
stæderne kun instrumentbyggere i forbindelse med herre
gårdsmilieu. F. Coppy, kendt fra København som træblæseinstrumentbygger, var fra 1801 til sin død i 1821 ansat på
Fraugdegård som kunstdrejer. Drejer Jens Simonsen byggede
forskellige instrumenter i tiden omk. 1814, mens han var ansat
hos P.C.Schumacher på Bejerholm i Ollerup sogn. Og endelig
fungerede Henrik Adolph Weesch både som musiker, kunstdre
jer og instrumentmager på Tranekær fra ca. 1815 til 1828.
Ser man på købstæderne, er der oplysninger om instrumentbyggervirksomhed før år 1800. I Jyllandsområdet var
Gorm Rasmussen, musikantersvend og instrumentmager, aktiv i
Horsens 1786-1801, foruden orgelbygger og instrumentma
ger J. H. E. Peerstrup, der i 1795 boede i Horsens og i 1801 i
Mariager. I Fynsområdet virkede H. F. Oppenhagen i Rudkøbing
1789-1818 som organist, orgel- og klaverbygger; i Svendborg
urmager og organist D. Friis, som mellem 1790-1807 var aktiv
på klaverbygningens område, samt trompeter P. Noersieen, der
i 1794 reparerede et strygeinstrument; endelig var der i
Odense J. L. Petersen, der i 1772 byggede pantalons, en tidlig
fortepiano-type; desuden snedker og instrumentmager J.J.
Jørgensen, som byggede clavichorder mellem 1777 og 1801,
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samt trompeter og instrumentmager J. D.Jastrau, der repare
rede forskellige instrumenter mellem 1793-1815. Det bemær
kelsesværdige ved de her nævnte personer er, at kun orgel
byggeren fra Jylland kan betragtes som helprofessionel.
Efter århundredskiftet er billedet et andet. Man finder nu
flere helprofessionelle instrumentbyggere, så at sige alle
etableret i årene omkring 1830.1 Jylland virkede i Århus A. T.
Müllertz, der byggede klaverer, guitarer og orgelpositiver. I sin
bevillingsansøgning fremhævede han, at der ikke tidligere
havde været en instrumentmager dér i byen. I Randers boede
drejer P. M. Thrue, der netop i årene omkring 1830 forsøgte at
slå sig op som professionel instrumentmager, men han fik i
1831 en over næsen af magistraten, der anbefalede ham at
gøre mere ved almindeligt drejerarbejde end at »tilsidesætte
dette i den Indbildning at han er bestemt for noget høiere«.
På Fyn havde Odense, som var landets næststørste by med
kgl. guvernør, embedsmandsstand og et blomstrende klubliv,
en bred baggrund og mulighed for musikalsk aktivitet. Næst
efter København var det den by, hvor man perioden igennem
finder flest professionelle instrumentbyggere. I 1825 vendte
A'. P. Petersen hjem til Odense fra København, hvor han havde
lært på A. Marschalls pianofortefabrik. Med ham fik byen sin
første egentlige klaverbygger. Ret længe fik han dog ikke lov
til at være alene i denne funktion, for allerede i 1830 påbe
gyndte J. Boesen og i 1834 C. T. Hartvig pianofortefabrikation
sammesteds. Men markedet var trods alt for lille til tre
klaverbyggere. 11836 rejstej.Boesen til Hillerød og i 1840 gik
N.P. Petersen over til brændevinsbrænderi, således at kun C.
T. Hartvig var tilbage som eneste klaverbygger i byen, indtil
hans yngre bror I. F. Hartvig i 1848 blev selvstændig.
Ud over de her nævnte klaverbyggere havde Odense også
professionelle indenfor andet instrumentbyggeri. Fra om
kring 1835 virkede den fremragende violinbygger L. C. H.
Larsen, og fra 1830 forfærdigede kunstdrejer H. C. Hansen
udmærkede træblæseinstrumenter i stort antal. Fra de fynske
købstæder iøvrigt kendes kun drejer P. Groth i Fåborg, der fra
omkring 1830 fabrikerede klarinetter. Alt i alt er det alene
udfra det her fremlagte materiale tydeligt, at det er et ret så
broget billede, der tegner sig for det fynske område, med et
efter forholdene ikke ringe antal dygtige instrumentbyggere
koncentreret i Odense.
På Sjælland derimod kendes der kun ganske få instrumentbyggervirksomheder af professionelt tilsnit i købstæderne
udenfor København. Den senere så velkendte klaverbygger C.

C. Hornung etablerede sig i Skelskør i 1827, men flyttede
allerede i 1834 til Slagelse, hvor hans klaverproduktion øge
des. Begge steder havde han flere ansatte, som lavede almin
deligt snedkerarbejde, og i Slagelse oprettede han ligefrem et
møbelmagasin parallelt med sin klaverproduktion. Men da
sidstnævnte nødvendiggjorde mange bekostelige rejser til
København, hvor han både købte materialer og solgte af sine
instrumenter, tog han i 1842 konsekvensen og flyttede til
hovedstaden. Udover C. C. Hornung virkede på Sjælland
klaverfabrikantJ.Boesen, der-som nævnt ovenfor-var flyttet
fra Odense til Hillerød i 1836, og som ligeledes kan betragtes
som helprofessionel. Han flyttede hertil, da han ligesom C.C.
Hornung havde sin største afsætning i hovedstadsområdet. Af
sjællandske instrumentbyggere resterer kun at nævne kunst
drejer C.J. L. Wandinge, som i 1817 flyttede fra København til
Vordingborg, og i 1832 videre herfra til Næstved. Han skal ved
siden af sit normale erhverv have bygget violiner af en noget
primitiv art og kan næppe henregnes til de helprofessionelle.
Hovedstaden havde den største andel professionelle instru
mentbyggere, og det musikalske milieu dér fastsatte en kvali
tetsnorm for instrumenter, som det næppe altid har været let
at registrere andre steder i landet. Et par eksempler på
københavnerbedømmelser af provinsinstrumenter er nok så
illustrerende for den mangel på kontakt, der må have været i
disse tilfælde. Eksemplerne er forskellige i afstand og tid,
siger kun noget om forholdet København-provins, men intet
om at instrumenterne ikke skulle kunne have fundet afsæt
ning.
Ditlev Friis fra Svendborg fik i 1790 Landhusholdningssel
skabets sølvmedaille for at have forfærdiget og afsat en del
meget gode clavichorder. I 1807 »æskede« han atter en
præmie, som proceduren kaldtes i Landhusholdningsselska
bet, men dommen over hans fremviste arbejde var denne gang
hård (9). Det hed, at »dette Instrument i Henseende til den
indvendige Bygning og altsaa i Henseende til det vigtigste er
aldeles under det maadelige, og at det eeneste taalelige
derved er Kassen —«. Netop med hensyn til klaverets udvik
ling, som i disse år var gået stærkt, var afstanden til Køben
havn mærkbar. Ditlev Friis havde næppe fulgt med tiden.
I 1817 modtog Landhusholdningsselskabets kunstkommis
sion en violin fra Lars Christensen, Øland sogn, Hjørring amt.
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9. EA: Landhush. Sclsk. Kunstkom. Forhand, prot. 1803-07, 1807
nr. 21.

Han havde lært håndværket i engelsk fangenskab, og violinen
var vedlagt præstens anbefaling i håb om medaille, men
kommissionen udtalte, at denne »ubetydelige Ting« ingen
opmærksomhed fortjente, og man anså den for »Snurrepi
beri« (10). I 1831-33 forsøgte han gentagne gange at få
pengeunderstøttelse af samme selskab til fortsættelse af sin
instrumentfabrikation, men hans medsendte guitar fik en lige
så hård medfart som violinen (11). Af sagkyndiges udtalelser
fremgår, at der bl.a. var tale om direkte konstruktionsfejl. Jo
længere væk fra København man boede, jo ringere var
mulighederne for at få en professionel oplæring og at følge
med i den instrumenttekniske udvikling, der skete i hovedsta
den. Nordjylland var længere væk end Odense.
Det her anførte materiale om instrumentbyggeren i provin
sen må som sagt tages med ret stort forbehold. Det kan i
bedste fald vise tendenser og strømpile. Er det f.eks. rigtigt, al
klaveret, som var i stærk produktionsmæssig fremgang i
København allerede omk. 1810, først slog igennem i provinsen
fra omk. 1830? Hvilke instrumenter havde man overhovedet
rundt om i landet, og hvem reparerede de mange blæseinstru
menter, som militæret benyttede? Hvor stor var en provinsinstrumentbyggers afsætningskreds, og hvem købte? Det er blot
nogle få af de spørgsmål, som ikke kan besvares i denne
sammenhæng. Provinsens instrumentbygning er med denne
summariske gennemgang i hvert fald ikke færdigbehandlet.
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10. Sst. 1808-22, 1817 nr. 3 fol. 102 b.
11. EA: Landhush.Selsk. Bilag til brevjournal, 1831 nr. 254, 1832 nr.
217
447’ ^33 nr- !03-

Instrumentbyggerens herkomst
og uddannelse

Når man anvender betegnelsen »dansk instrumentbygning«,
må man gøre sig klart, at det ikke er ensbetydende med, at det
udelukkende var danskere, der stod for forfærdigelsen af
instrumenterne. Udtrykket dækker den produktion og de
reparationer, der blev udført af både danske og udenlandske
her etablerede personer. Umiddelbart vil man antage, at der i
begyndelsen af perioden var en ikke ringe andel indvandrede
instrumentbyggere, og at den senere kom en relativt større
danskfødt andel. Dette kan bekræftes, men også her skiller
provinsen sig helt klart ud, idet de 27 her behandlede
personer næsten alle uden undtagelse var af dansk oprin
delse. Anderledes var det for Københavns vedkommende.
Af de 98 personer medtaget i denne fortegnelse kendes
herkomsten ikke for de 18. De resterende fordeler sig ved
første øjekast med 30 indvandrere mod 50 kongerigske i
København. Men tallene nuanceres, hvis man fordeler dem i
følgende grupper: 1) Instrumentbyggere født i København, 2)
født andetsteds i landet, men etableret i hovedstaden, 3) fra
monarkiet iøvrigt (Sønderjylland, Hertugdømmerne og
Norge indtil 1814), samt 4) indvandret fra udlandet.

København
Kongeriget iøvrigt
Monarkiet iøvrigt
Udlandet

Ialt

23

17701809
8
5
4
14

1810• 850
22
*5
5
7

total
30
20
9
21

31

49

80

Monarkiets samlede andel var hermed 59 mod 21 udefra
kommende; og hvis man herefter skiller perioden midt over
ses, at den største indvandring lå før 1810. Antallet af køben
havnere og tilflyttere fra andre dele af monarkiet er derimod
næsten tredoblet i perioden efter 1810 med næsten lige
mange af hver. Alene af disse tal kan man aflæse hovedstadens
tiltrækningskraft. Blandt de ni personer fra monarkiet iøvrigt

var tre fra Norge, ankommet før 1814. Af tilflyttere fra
udlandet var to fra Sverige/Finland, begge ligeledes ankom
met før 1814, 14 var fra Tysklands forskellige småstater
(Sachsen, Preussen, Brandenburg, Mecklenburg etc.), mens
resten var rejst hertil fra Rusland, Tjekkoslovakiet, Ungarn og
Lithauen.
Dette billede af indvandringen er på ingen måde nyt, men
svarer til udviklingen inden for andre håndværk og rekrutte
ringen hertil sydfra. Men spørgsmålet, om en instrumentbyg
ger er indvandret eller ej, er ikke så væsentligt. For siger det
egentlig i sig selv noget om hans instrumentbygning? Man kan
ikke som en selvfølge gå ud fra, at en indvandret person har
lært i udlandet og dermed, at antallet af udlændinge afspejler
en tilsvarende indflydelse på instrumentbygningen. Man kan
heller ikke drage den omvendte slutning, at de mange danske
sent i perioden betyder en mindre kontakt med udlandet på
dette område. Kort sagt. Det afgørende er ikke, hvor en
instrumentbygger var født, men derimod hvor han fik sin
oplæring.
Man kender konkret 34 københavnske instrumentbyggeres
uddannelse. Det er således godt en trediedel, der er belyst,
deriblandt de fleste mere betydningsfulde. Dertil kommer,
hvad man kan slutte sig til med større eller mindre sikkerhed,
f.eks. for de indvandredes vedkommende ud fra tidspunktet for
deres etablering, for de danskfødtes ud fra oplysninger om
deres virke inden for andet håndværk som snedker-, drejer- og
kobbersmed-professionen. I det følgende skal instrument
byggernes oprindelse og uddannelse skildres for hver instru
menttype for sig. Derigennem vil det vise sig, om der i disse
henseender var forskelle grupperne imellem.
3 lessi ngblæsei ns tru men ter
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Instrumentbyggerne i denne gruppe var alle perioden igen
nem danskfødte. I 1787 etablerede Johannes Fasting sig som
den første i København. Han var udlært som kobbersmed her i
landet, men var som svend rejst udenlands, (hvor vides ikke),
hvor han lærte at fabrikere blæseinstrumenter af »slagen
Messing og Kobber«. Han afløstes af sin søn Johan Jacob
Fasting, som etablerede sig i 1814, og som var oplært hos sin
far. Tredie generationJohan Christian FastingXAeN selvstændig i
1847 samtidig med C. Wilde, sidstnævnte uddannet hos Johan
Jacob. De samarbejdede i årene herefter, og således kan der
her konstateres en ubrudt tradition tre generationer igennem.

Træblæseinstrumenter
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Materialet rummer for hele perioden 12 træblæseinstrumentbyggere i København. Fødestedet kendes ikke for to perso
ners vedkommende (P. Seydler og W. Lund), fem var dansk
fødte og fem var udlændinge. Samtlige fem indvandrede var
kommet hertil før 1814, og tre af dem var skandinaver. Den
finskfødte P.Appelberg er først konstateret i København i 1770
som 30-årig, men hvor han havde lært vides ikke. Den svenske
G. Edler, der nedsatte sig i 1784, var elev af Appelberg. Den
danske F. Coppy, der etablerede sig i 1784, har man ingen
oplysninger om./ G. Larshoff kom fra Lithauen, men da han
omk. 1798 som knap 40-årig slog sig ned her, må man
formode, at han allerede da var udlært i faget. Den fynske H.A.
Skousboe etablerede sig i 1805 og har muligvis været i lære hos
P.Appelberg, idet han optrådte som vidne ved oprettelsen af
Appelbergs testamente kort inden dennes død. Ar. C. Thorsen,
født i Hjørring, var i København allerede fra 1808 med
borgerskab som the- og porcelænshandler. Han ernærede
samtidig sig og sin store familie som musiklærer. I 1818
skiftede han borgerskab til instrumentmager, samtidig med at
han fik bevilling til at forfærdige fløjter, klarinetter, oboer og
fagotter. I sin bevillingsansøgning anførte han al have lært at
forfærdige blæseinstrumenter, men meddelte ikke hvor. Da
han ikke var borte fra hovedstaden i længere tid, har han
formentlig lært sit håndværk her. Noget tilsvarende synes
ligeledes at gælde for københavneren S. Wiborg, der var
kunstdrejer. I 1812 anførte han, at han efterhånden havde lagt
sig efter at dreje blæseinstrumenter. Den tyskfødte H. L. Rødel
var fra 1807-09 svend hos en kunstdrejer i København, som
man ikke kan sætte i forbindelse med instrumentbygning.
Rødel fik borgerskab som kunstdrejer i 1809, men der forelig
ger ingen oplysninger om hans uddannelse indenfor instrumentbyggerfaget. J. D. R. Larshoff kom som barn hertil fra
Norge og blev oplært hos sin onkel J. G. Larshoff, hvis
træblæsefabrikation han overtog i 1834. Den sidst etablerede
træblæseinstrumentbygger erf G. Selboe, som man med sikker
hed ved rejste i udlandet, før han nedsatte sig i 1839.
Alt i alt kan man for denne instrumenttypes vedkommende
konstatere en tæt forbindelse til drejerfaget. Hvor de forskel
lige kunstdrejere fik deres oplæring i instrumentbyggerkunsten er usikkert. Man kan imidlertid for de førsteårtier af 1800tallet formode, at der var en vis grad af selvoplæring til stede.
Der var i hovedstaden således skabt en tradition for faget, som

med Appelberg, Coppy, Larshoff og Skousboe går et godt
stykke op i 1800-tallet. Den sidst etablerede derimod, J. G.
Selboe, synes med sit udenlandsophold at have skilt sig ud fra
sine forgængere.
Strengeinstrumenter

I hele perioden var der ialt 32 personer beskæftiget inden for
dette speciale. For ni af disse er fødestedet ukendt, fire er
indvandret, seks er fra monarkiet iøvrigt, og tretten er fra
kongeriget, deraf otte født i København.
Det er vanskeligt at gennemskue uddannelsesmønstret for
denne instrumentgruppe, da der foreligger så få oplysninger
herom. Flere navne kendes alene fra reparatursedier eller
udstillinger, og det har ikke altid været muligt at spore dem på
anden vis. Det vil derfor heller ikke være rimeligt her at
gennemgå alle 32, men i stedet koncentrere opmærksomhe
den om de strengeinstrumentbyggere, der tegnede perioden.
I 1770 var violinbyggerne H. Meyer, J. P. Linck, J. Gotfredsen og
G. Jespersen i virksomhed i København. De to førstnævntes
herkomst og uddannelse er ukendt, hvorimod de to sidst
nævnte, far og søn, var født i Århus. J. Gotfredsen var
sammesteds musikantersvend i 24 år, og skulle efter eget
udsagn have lagt sig efter at forfærdige strygeinstrumenter.
Sønnen må antages at have lært hos sin far.
Fagottist J. H. Schnabel, fra 1775 ansat i Det kgl. Kapel, var
københavner. Han videreførte i 1780 afdøde H. Meyers virk
somhed og har muligvis lært hos denne. Med sikkerhed vides
det, at 5. Wulf egentlig var udlært murer, men efter eget
udsagn selvlært på violinbygningens område. Den indvan
drede tyske snedker Ar. Brehm kom hertil i 1778, men da han
først i 1794 med sikkerhed kan dokumenteres i forbindelse
med harpebygning, kan man ikke sige noget konkret om hans
baggrund på dette felt. Den senere kendte violinbygger A. H.
Hjorth fra Haderslev etablerede sig i København i 1789, 37 år
gammel. Han har næppe lært i København, men er på
grundlag af bevarede instrumenter sat i forbindelse med tysk
østrigsk tradition (12), men noget konkret om læretiden vides
ikke. Det samme gælder for den ligeså kendte violinbygger 0.
Dreier, der sandsynligvis var nordmand. Han arbejdede som
snedkersvend i København fra slutningen af 1780-erne, men
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12. Se W.L. von Lülgendorlf bd. II, sp. 298, samt Arne Hjorth s. 4
(upag.).

havde violinbygning' som bierhverv, indtil han tilsyneladende
helt koncentrerede sig om dette fra omk. 1800. N.J. Lund, født i
Sorø, vides at have lært hos Dreier.
Mekanikus N.J. Marstrand, født i Norge, påbegyndte i 1808
sin fabrikation af pedalharper. Han havde under et ophold i
London i 1807 besøgt flere harpefabrikker, men var i al
almindelighed en opfindsom mand og byggede harperne
efter egen model med en forbedring af den sædvanlige
mekanik. Nogle år senere begyndte han at bygge strygeinstru
menter, men om han på dette felt ligeledes var selvlært, vides
ikke. De to københavnske brødre J. N. og S. A’. Gade var begge
uddannet som snedkere, og skal også omtales under klaverbygning. Begge byggede guitarer og harper, foruden at S.N.
Gade også beskæftigede sig med violinbygning. Men det vides
ikke, hvor de kan have lært dette. Begge etablerede sig i årene
efter 1810, og på samme tid flyttede C. Petersen fra Ditmarsken
Petersen fra Holsten til hovedstaden. C.Petersen havde
lært hos mekanikusjürgensen i Slesvig, men om H.A.Petersen
forlyder intet. Han var imidlertid omkring 30 år gammel, da
han kom hertil, så læreårene må ligge før hans Københavnspe
riode. Den tidligere omtalte violinbygger A. H. Hjorth var i
mellemtiden blevet udnævnt til hofinstrumentmager, og hans
to sønner A. C. og J. Hjorth var begge oplært af ham. De blev
selvstændige i 1830-erne. Den meget talentfulde violinbygger
T. Jacobsen, født i Jylland, var først i lære hos N.J. Lund, men
derefter drog han på en længere udenlandsrejse og videreuddannedc sig inden sin etablering i København i 1847.
cr
karakteristisk at der her sidst i perioden fortrinsvis var dansk
fødte strengeinstrumentbyggere. En enkelt tysk invandret, C.
Feltzner, markerede sig dog.
Som det fremgår af gennemgangen af de vigtigste navne
inden for strengeinstrumentbygningen, danner der sig ikke
noget klart mønster for oplæringen. Der er for mange, vi ved
for lidt om. Den eneste - men også væsentligste - traditionsli
nie er den, der udgår fra violinbyggerne A. H. Hjorth og O.
Dreier, en linie, der for Hjorths vedkommende er fortsat
gennem flere generationer lige til i dag.

Klaviat urins tru men ter
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Undersøgelsen har for hele perioden registreret ialt 53 perso
ner, som i større eller mindre grad beskæftigede sig med
fremstilling af klaviaturinstrumenter. (I tallet er ansatte ikke
medregnet. Se fortegnelsen bag i bogen s. 302). Der er syv
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med ukendt herkomst, 14 fra udlandet, fire fra hertugdøm
merne og 28 fra kongeriget, deraf 18 født i København. Man
finder ingen indvandrere af skandinavisk herkomst, som
tilfældet var for de foregående instrumentgrupper; alle kom
fra Tyskland og Østeuropa. I klaviaturinstrumenternes tidlige
fase her i landet var faget stærkt domineret af udlændinge,
men i 1820-erne vendte billedet. Fra da af og perioden ud var
de nytilkomne fortrinsvis danskfødte. Hvad angår uddannel
sen foreligger for denne instrumentgruppe flere oplysninger
end for både træblæsere og strengeinstrumenter. I denne
sammenhæng skal også kun de personer trækkes frem, der var
af en vis betydning.
Bygning af klaviaturinstrumenter var i periodens begyn
delse ofte nært forbundet med orgelbyggervirksomhed. Såle
des havde de fleste af de instrumentbyggere, der beskæfti
gede sig med tasteinstrumenter, bevilling både som orgelbyg
ger og instrumentmager. Hvor de enkelte lagde hovedvægten
er idag svært at afgøre, men der var uden tvivl flere af dem, der
ikke benyttede deres orgelbyggerbevilling, men i stedet kon
centrerede sig om de andre - og teknisk enklere - tasteinstru
menter.
Om de tidlige tasteinstrumentbyggeres baggrund kan oply
ses følgende: C. F. Speer og M. G. Moshack var begge indvandret
og synes at have lært i udlandet, men deres samtidige H.J.
Müller (fødested ukendt), var uddannet hos orgelbyggeren
Lambert Daniel Kastens. Den preussisk fødte D. Wroblewsky
havde været i lære som orgelbygger i Liich i Preussen, men
arbejdede efter sin ankomst her til landet for C.F.Speer, inden
han i 1775 blev selvstændig. Den danskfødte J. H. E. Peerstrup
havde lært i Tyskland, men både den indvandrede J. N. Scheer
og den i København fødte G. F. Speer (junior) var uddannet hos
C. F. Speer (senior). J. N. Scheer blev herefter læremester for
både københavneren F. Beenich og sin hidkaldte tyske nevøJ. G.
Rapp.J. C. Gronenberg og G. Streistermann var begge indvandret,
men kun om sidstnævnte vides, at han havde lært i Frankrig.
Den tyskfødte O.J. Tieffenbrunn er i sin første tid i Danmark kun
registreret som snedker, og kilderne oplyser ikke hvor han
lærte at bygge clavichorder.
Alle de ovenfor anførte instrumentbyggere etablerede sig i
København i tidsrummet 1770-1805, og som det fremgår, er
den udenlandske og hjemlige oplæring nogenlunde ligeligt
repræsenteret i materialet.
Ganske kort tid efter århundredskiftet ændredes billedet.
Der skete en stærkere specialisering, som hang sammen med
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klaverets fremmarsch, og kombinationen orgelbygning/tasteinstrumentfremstilling var ikke almindelig mere. Man ken
der til enkelte danskbyggede hammerklaverer før århundred
skiftet, og gradvis var dette instrument blevet en konkurrent
til ældre typer som cembalo og clavichord. Men med tiden
slog det nye pianoforte igennem overalt i musiklivet, og det
blev mere og mere populært at spille klaver. Som det fremgår
af det følgende, tog klaverbygningen her i landet imidlertid
først sit opsving i årene efter indførselsforbudet i 1808. En
egentlig dansk klaverindustri sætter ind fra dette tidspunkt.
De folk, der fortrinsvis fik succes som pionerer for opbyg
ningen af en klaverfabrikation i større målestok, var uddannet
i udlandet. Københavneren J. C. Schnabel, først oplært som
snedker, var i gang nogle år før 1808. Han var selvlært som
klaverbygger og vakte en del opmærksomhed i årene efter
1810, men slog ikke afgørende igennem. Det gjorde derimod
P. C. Uldahl. Han var født i Assens og uddannet som snedker
svend, men rejste i 1801 sydpå. Først var han i Petersborg,
derefter i Prag og siden 3/2 år i Wien. Alle steder arbejdede
han med klaverbygning. Han var tilbage i København i 1809
og oprettede i 1810 en fortepianofabrik. Ungareren A. Mar
schall var uddannet hos flere forskellige tyske klaverbyggere
inden han i 1810 kom til København og fik arbejde som
almindelig snedkersvend. Senere var han ansat et stykke tid
hos P. C. Uldahl, inden han i 1812 nedsatte sig som selvstæn
dig. 11813 fik han borgerskab og grundlagde den virksomhed,
der i en lang årrække stod som den ledende i København. I
1813 begyndte slesvigeren H.F. Richter og jyden A. Bechmann et
samarbejde i København, der ligeledes resulterede i en større
fabriksvirksomhed. Begge var uddannet udenfor landets
grænser, men hvor vides ikke. De tidligere nævnte brødreJ. X.
og S. xV. Gade, der i disse år fortrinsvis gjorde sig gældende for
strengeinstrumenternes vedkommende, var udlærte sned
kere, men havde lært klaverbygning hosj.C.Schnabel. Og den
ligeledes tidligere omtalte C. Petersen fra Ditmarsken var
uddannet hos mekanikusjürgensen i Slesvig. Alle tre nedsatte
sig i København i årene omk. 1810.11818 etablerede fynboenJ.
F. Melbye sig i hovedstaden. Inden da havde han først lært hos
P.C.Uldahl, men siden var han på uddannelsesrejse til Berlin,
Wien og andre tyske byer. Som det ses af ovenstående, synes
der i disse år at have været en tilknytning til den tysk/østrigske
klaverbygningstradition.
Klaverfabrikationen havde fået en god start under indfør
selsforbudet. Fabrikkerne voksede, og nu blev det muligt for

flere at få en klaverbyggeruddannelse herhjemme. A. Mar
schall kom til at stå som læremester for mange. Københav
nerne L. F. Elberling, L. Lund, C. F. Sønderberg, J. P. Sørensen samtJ.
G. Liebert fra Nærum, H. N. Petersen fra Sorø og H. Valentin fra
Christiansø var alle uddannet på hans fabrik, og samtlige
etablerede sig senere i København. Uddannet hos Marschall
var ligeledes odenseanerne Ar. P. Petersen og muligvis også C. T.
Hartvig, der begge nedsatte sig i Odense. H.N. Petersen rejste
til udlandet efter læreårene hos Marschall, og blev efter sin
hjemkomst ansat hos J.N. Gade. Udlandet spillede stadig en
rolle. Københavneren J, T. T. Jantzen havde lært i Berlin og
Dresden, og den på langt sigt mest betydelige klaverbygger
herhjemme, C. C. Hornung, fik sin første uddannelse forskellige
steder i Tyskland. Han blev imidlertid efter sin hjemkomst
også påvirket af A. Marschalls instrumenter. Det er karakteri
stisk for både Marschall og Hornung, at nok var deres første
uddannelse sket i udlandet, men da de først var fast etable
rede, udviklede de et selvstændigt og personligt præget
håndværk, ligesom de gav sig af med eksperimenter til
forbedring af den tekniske indretning, som det vil fremgå af
senere kapitler. I de sidste tiår af denne periode fastlagdes en
dansk klaverbyggertradition med Marschall, Hornung og
senere firmaet Hornung & Møller som fornemste repræsen
tanter.
Ser man tilbage på det her skitserede om klaviaturinstrumentbyggernes uddannelse perioden igennem, synes der at
liggeet skift i begyndelsen af 1800-tallet. Før århundredskiftet
var hovedparten oplært af orgelbyggere og fik hos dem også
med andre klaviaturinstrumenter at gøre. Efter århundred
skiftet var grundlaget ofte en snedkeruddannelse og derefter
en specialisering i klavertilvirkning. Oplæringen synes at
veksle ligeligt mellem dansk og udenlandsk i første del af
perioden, men at svinge over til fordel for dansk i sidste del,
uden at man helt isolerede sig fra, hvad der foregik sydpå.

Læretid - på valsen - rejsestipendium
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Læreårende står i sagens natur som fundament for en instru
mentbyggers virksomhed, men udviklingen i en byggers
arbejde er selvfølgelig ikke kun et resultat af dette. Hvor man
kom hen efter de første år, og hvad man så, kunne give
inspiration og anledning til nytænkning. Af de foregående
afsnit fremgår, at man i flere tilfælde kan konstatere, at enkelte
repræsentanter for de forskellige instrumenttyper var »på

valsen«, et forhold man kender fra så mange andre håndværk.
Det fremgår også indirekte, at enkelte udlændinge efter nogle
år »på valsen« slog sig endeligt ned her i landet. Men alt i alt
mangler desværre konkrete oplysninger om alt for mange, til
at man kan sige noget definitivt om dette forhold.
Det er iøvrigt ikke opgaven her at give nogen vurdering af, i
hvilken udstrækning og på hvilken måde impulserne fra de
danske instrumentbyggeres læreår uden for Danmark afspej
ler sig i deres produktion. Til uddybning af dette aspekt, som
er rent instrumenthistorisk, kræves dels et langt større sam
menligningsmateriale, end forfatteren har haft adgang til,
dels undersøgelser af tekniske og håndværksmæssige detail
ler, som ligger langt uden for de her stillede rammer.
Muligheden for at orientere sig i de europæiske instrumentbyggervirksomheder var imidlertid ikke kun snævert begræn
set til svendeårene, men egentlige studierejser var ikke uden
omkostninger. Sidst i den her omhandlede periode bevilgede
Kommercekollegiet nemlig flere rejsestipendier. I 1840-erne
indkom en del andragender (13), som alle blev bevilget trods
fabrikdirektør O. J. Rawerts hyppige modstand (jfr. s. 15 f.)
Violinbygger TJacobsen fik i to år - 1844 og 1845-årligt 3°°
rd. i rejseunderstøttelse. Klaverfabrikant C. C. Hornung fik
400 rd. i 1844, klaverbyggerJ.Boesen 500 rd. i 1846, guitarist
S. Degen 200 rd. i 1847, °g endelig fik messinginstrumentmagersvend P. E. Schmidt 200 rd. i 1848.
Den officielle holdning på dette tidspunkt var at ophjælpe
erhvervet både ved uddannelse og videreuddannelse. T.
Jacobsen og P. E. Schmidt etablerede sig efter deres hjem
komst (14), hvorimod både Hornung og Boesen var i fuld
virksomhed, da de fik bevillingen. Rawert anbefalede kun
Hornung og Schmidt til støtte. Hofinstrumentmager C. C.
Hornung var så velanskrevet, at man regnede med at få valuta
for pengene. Der var kun få messingblæseinstrumentmagere,
så bag Rawerts bifald til Schmidts ansøgning kan ligeledes
ligge en betragtning om en god økonomisk investering.
Anderledes med de tre andre, som han direkte frarådede at
give understøttelse. TJacobsen var ganske ung, men velkendt
indenfor de musikalsk toneangivende kredse, hvad anbefalin-
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13. RA: KKIFJ Journalsager, 1843 nr- 1O1& henlagt under nr. 515 år
1845, *844 nr- 5° henlagt under nr. 471, 1845 nr- 221 henlagt
under nr. 515, 1846 nr. 232 henlagt under nr. 755, 1847 nrhenlagt under nr. 277, 1848 nr. 270.
14. P. E. Schmidt - se listen over ansatte bag i bogen.

gerne, der fulgte ansøgningen også bevidnede. Rawert anså
det dog for økonomisk usikkert for Jacobsen og mente det
uvist, om han ved tilbagekomsten kunne finde et tilstrækkeligt
levebrød, idet hovedstaden i forvejen havde flere violinbyggere. Fremtiden viste, at han i det stykke tog fejl. Med hensyn
til Boesen, mente Rawert, at han var talentløs og målte ham
utvivlsomt med Hornungs alen, hvorved mange faldt igen
nem. Det sidste andragende, som Rawert modsatte sig, var fra
S. Degen. Rawert gjorde det med den begrundelse, at Degen
ikke var praktiker, og at han ved sin hjemkomst ville få svært
ved at konkurrere med både inden- og udenlandske instru
menter. En eventuel rejseunderstøttelse »kunne have været
anvendt til noget for Landet gavnligere«. Trods den lange
velformulerede indsigelse fik Degen pengene, men Rawert fik
i dette tilfælde ret. Da Degen kom tilbage til København var
guitarens popularitet dalende, og han fik ingen fabrikation på
benene.
I det foregående er skildret de københavnske instrumentbyggeres herkomst, læreår samt eventuelle videreuddannelse
i udlandet. Udtrykket »etablering« har ofte været brugt, og i
det følgende skal der ses på de forhold og vilkår der var for
grundlæggelsen af en instrumentbyggervirksomhed.

Instrumentbyggerens etablering

Forfærdigelsen af musikalske Instrumenter, der i Kjøbenhavn henhører til de
borgerlige Næringsvejes tredie Klasse, er ikke underkastet Laugsindretning;
dog at Enhver, som i Kjøbenhavn vil nedsætte sigpaa denne Næringsvej, skal,
overensstemmende med de almindelige Forskrifter, ved et for Magistraten
produceret Prøvestykke godtgjøre sin Duelighed, inden der kan meddeles ham
Borgerskab. Udenfor Kjøbenhavn vil en saadan Duelighedsprøve ikke kunne
fordres. Der haves hverken Læredrenge eller Svende ved denne Fabrikdrift, i
den Betydning som ved Laugene. Arbejderne ere iøvrigt almindelige Snedkere,
der have forladt deres egenlige Profession, for al beskjæftige sig med Instru
mentmageriet.

Qyartalsberetninger fra Industriforeningen
2. årg., 1842, s. 187.
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Ovenstående citat illustrerer forholdene i 1842 og tager i sin
tekst hovedsagelig sigte på den dominerende københavnske
pianoforteindustri. I provinsen derimod kunne man ikke
forlange en duelighedsprøve indenfor et fag, der ikke nødven
digvis var repræsenteret i forvejen. Imidlertid var erhvervet
som instrumentbygger perioden igennem i praksis en fri
næring. Det vil sige, at man ikke nødvendigvis havde en
bevilling, stod i et laug eller var i besiddelse af et borgerskab.
At det var en fordel at have f.eks. borgerskab er en anden sagbl.a. fik man herved tilladelse til at udhænge skilt og derved
give sig til kende for publikum. Men det var også forbundet
med omkostninger at få dette papir. Af de 98 instrumentbyg
gere i København havde de 44 borgerskab og 16 et egentligt
privilegium. Deraf var ni sammenfaldende, således at der i
realiteten kun var 51 med officiel tilladelse til erhvervet. Alt
dette uanset tidens bestemmelser om borgerskabs tagelse
eller anden form for legitimation af næringsvejen.
Der eksisterede ikke på noget tidspunkt et decideret instrumentbyggerlaug, men der var byggere, som stod i et etableret
laug, det være sig snedker- eller drejerlauget. Var man her
mester og havde borgerskab, var det underforstået at man
måtte have ansatte hos sig. Derimod fulgte der ofte med en
bevilling en tilføjelse om, at det var tilladt at holde svende og
drenge. Et borgerskab dækkede den by, man boede i, hvori
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mod en bevilling ofte gjaldt hele landet. En bevilling - »et
privilegium« - gik på udøvelsen af et håndværk eller et
erhverv, ikke at forveksle med et »udelukkende privilegium«
eller monopol, som omfattede en nærmere defineret enkelt
genstands forfærdigelse. Bevillingen kunne være begrænset
til et bestemt sted - eksempelvis København - men da som
oftest, hvis det fortrinsvis drejede sig om handel med andres
produkter, f.eks. instrumenthandel med andre instrumentty
per end af eget fabrikat.
Man kunne have både borgerskab og privilegium. Dette var
især benyttet i tiden før 1800, og i reglen dækkede de det
samme. Når bevillinger blev givet, var det ofte tilføjet, at der
skulle tages borgerskab i samme næring, men dette fandt i
praksis ikke altid sted. Eksempelvis kan nævnes C.F.Speer, der
havde bevilling som orgelbygger og instrumentmager, men
borgerskab som snedker. Og man vil forgæves lede efter J.F.
Melbyes borgerskab i København. Hvis man havde et borger
skab og senere yderligere søgte bevilling, var det ofte til
noget, der ikke lå naturligt indenfor det ens borgerbrev lød
på, f.eks. handel med specielle strenge.
De fleste bevillinger blev givet af Danske Kancelli, men
enkelte også af Kommercekollegiet - det drejede sig kun om
tilfældene A. H. Hjorth og J. Fasting, begge i slutningen af
1780-erne. At de blev behandlet af dette kollegium og ikke af
Kancelliet, skyldes utvivlsomt, at der samtidig blev ansøgt om
penge til hjælp til etablering. Alle ansøgninger af denne art
gik netop gennem Kommercekollegiet.
I årene før 1800 blev der fortrinsvis givet bevillinger på
instrumenthåndværk som erhverv, men antallet var ikke ret
højt. Af de 98 personer i København, som her er behandlet,
havde de 16 egentligt instrumentbyggerprivilegium. Det var
som »Orgelbygger og Instrumentmager« eller én af delene,
som violinbygger eller som fremstiller af træ- eller messing
blæseinstrumenter.
Bevillinger efter år 1800 var oftest af handelsmæssig art
med produkter, som ikke nødvendigvis var af eget fabrikat - i
reglen begrænset til København. Efter 1809 udstedtes mange
på handel med tarmstrenge - også kaldet »romanske strenge«
- på almindelige strenge, musikalske instrumenter samt på
salg af musikalier. Disse privilegier blev ikke kun givet til
instrumentmagere, men også til musikere, der derved fik sig
en ekstra indtjeningsmulighed, samt til mere professionelle
instrument- og musikaliehandlere. (Jfr. fortegnelsen s. 311,
der medtager alle de her nævnte grupper).At søge bevilling

eller privilegium som instrumentbygger var altså mere almin
deligt før år 1800 end efter. Det er betegnende, at den sidste
instrumentbyggerbevilling blev givet i 1819 (15).
Der var langt flere i København, der fik borgerskab end
privilegium. Før 1810 var der stor spredning i fagbetegnel
serne. Man tog borgerskab som snedker, kunstdrejer, orgel
bygger, instrumentmager, violinbygger samt strengefabri
kant. Alle træblæseinstrumentbyggerne havde borgerskab
som kunstdrejere bortset fra P. Seydler, der samtidig var
musiker og derfor ikke behøvede det. Efter 1810 lød borgerska
bet på »musikalsk instrumentmager« uanset hvilket instru
ment, man var specialiseret i. Kun to aktive musikinstrumentbyggere erhvervede efter 1810 borgerskab som snedkere, men
ingen mere som kunstdrejere. (Se fortegnelsen s. 316). Det
kan skyldes en rent sprogligt ændret praksis i betegnelserne,
men der ligger sandsynligvis også en tendens til at betragte de
forskellige typer instrumentbyggere som klart adskilt fra
andre håndværk, hvad der kan have været baggrunden for
fællesbetegnelsen »musikalsk instrumentmager«. Betegnel
sen er samtidig udtryk for en større tilgang til erhvervet.
I købstæderne havde 8 af de 20 tidligere omtalte instru
mentbyggere borgerskab. Mønstret er omtrent det samme
som for Københavns vedkommende, blot ligger skellet før og
efter 1825. Kun én havde borgerskab alene som instrumentma
ger (A.T. Miillertz i Arhus), men tre havde kombinationerne
instrumentmager-snedker/kunstsnedker (C. C. Hornung i
Skelskør og Slagelse, N.P. Petersen i Odense) og kunstdrejer
og musikalsk instrumentmager (P. Groth i Fåborg). De fire
sidste havde borgerskab som mekanikus (C.J. L. Wandinge i
Vordingborg), snedker (C.T. Hartvig i Odense), drejer (P.M.
Thrue i Randers) samt kunstdrejer (H.C. Hansen i Odense).
Om en person havde borgerskab eller privilegium siger
naturligvis intet om hans evner som instrumentbygger. Dyg
tige violinbyggere som J. H. Schnabel og Ole Dreier samt
pianofortefabrikant C. Alpers havde ingen af delene. Dog må
det understreges, at næsten alle de mest ansete instrument
byggere havde borgerskab, bevilling eller begge dele, samti
dig med at mange, der kvalitetsmæssigt ikke nåede ret højt,
havde en tilsvarende tilladelse.
Borgerskab eller privilegium var ikke gratis, og det kan være
en mulig forklaring på, at man ikke finder alle instrumentbyg-
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15. Det sidste orgelbyggerprivilegium i Da. Kane. 2. dep. s Regis
tranter er fra 1826.

gerne i borgerskabsprotokollerne. Endvidere kunne etable
ring kræve yderligere midler til materialeanskaffelser. Her
søgte en del Kommercekollegiet om hjælp i form af lån, men
det var de færreste, der havde heldet med sig. F.Coppy fik et
lån på 300 rd. i 1785, men da han i 1787 søgte om yderligere
1000 rd., fik han afslag. Da Johannes Fasting og Andreas
Hansen Hjorth henholdsvis i 1786-87 og 1788-89 anmodede
om lån til materialeindkøb ved etablering, fik de ligeledes et
nej. Endnu en ansøgning fra A.H. Hjorth i 1800 om lån mod
sikkerhed i hans hus fik samme skæbne.
Først på den anden side af århundredskiftet lykkedes det for
flere instrumentbyggere. I 1805 og 06 opnåede J. Fasting to
lån som hjælp til huskøb - hans bopæl var gået til under
Københavns brand i 1795, og han havde indtil da haft værk
sted forskellige steder. Riffelsen fik i 1804 en gratifikation på
500 rd. til at færdiggøre sin melodica, et klaviaturinstrument
med stemmegafler (se nærmere herom s. 59 f.). Men da han i
henholdsvis 1805 og 07 søgte om større lån til materialeind
køb og dermed indirekte til etablering, fik han afslag.
Under importforbudet fra 1808-14 og den dermed forsøgte
fremhjælpning af dansk industri og håndværk, blev der givet
flere lån til etablering og materialer. Marstrand fik i 1809 600
rd. i lån til pedalharpers forfærdigelse, Uldahl fik 5000 rd. til
anlæg af klaverfabrik i 1810 og samme år 8000 rd. til hjælp ved
gårdkøb. Fasting fik 1000 rd. til messingindkøb i 1811 og
samme år opnåedej. C. Schnabel 3000 rd. til forfærdigelse af
fortepianoer, mens Søren Wiborg i 1812 fik 2000 rd. til at
nedsætte sig for, suppleret med yderligere 500 rd. året efter.
Men så var det også slut med Kommercekollegiets udlån. I
årene op mod 1840 var der flere ansøgninger-J. C. Schnabel
(genetablering efter brand), Larshoff, Thrue, J. Andersen,
Jantzen, Seehusen, Bechmann og Thorsen, næsten alle velre
nommerede instrumentbyggere, men samtlige fik afslag, og
efter 1837 hørte denne strøm af ansøgninger helt op.
Man kan herefter konstatere, at instrumentbyggernes etab
lering kun i ganske få tilfælde og i en begrænset årrække fik
offentlig støtte. Man måtte stort set klare sig på egen hånd for
at banke en større virksomhed op. (Opsparing, almindelig
forretning, privat lån etc.). De virkelig store - Marschall og
Hornung - er eksempler på dette.

Ansatte - lærlinge, svende
og arbejdere

Til belysning af dette spørgsmål vil det være formålstjenligt at
dele perioden midt over ved år 1815, da det kildemateriale, der
lig ger til grund for de to tidsafsnit, er af ret forskellig natur og
af vekslende kvalitet. Alene det forhold, at der først fra 1830erne og 40-erne eksisterer nogle få publicerede tal over hvor
mange folk, der var beskæftiget som svende eller anden form
for medhjælp hos instrumentbyggerne, berettiger til en de
ling af perioden.
Før 1815

37

De Mhgefolketællinger kan være til en vis begrænset hjælp, idet
der ofte er anført ansatte boende hos en mester. Senere blev
dette mindre almindeligt, men til gengæld er der da betydeligt
sikrere muligheder for undersøgelser af ansættelsesforhold,
som det vil ses nedenfor.
Ifølge folketællingen 1787 havde kun tre instrumentbyggere folk boende. J.C.Gronenberg og D. Wroblewsky - begge
orgelbyggere - havde henholdsvis en snedkersvend og en
»svend« i deres husstand. Hos C.F.Speer boede derimod hele
seks snedkersvende og tre drenge, hvoraf den ene var hans
søn. Men da Speer havde ganske meget almindeligt snedker
arbejde for hoffet, var ingen af de her anførte nødvendigvis
beskæftiget med instrumentbygning, bortset fra hans søn,
som han lærte op. Der er på dette tidspunkt tilsyneladende
ikke tale om særlig mange bipersoner i faget.
Billedet er egentlig ikke anderledes i 1801. Der var ligeledes
kun tre instrumentbyggere med ansatte boende. N. Brehm
havde en snedkersvend (sandsynligvis benyttet til almindeligt
snedkerarbejde - se biografien). D. Wroblewsky ligeledes en
»svend« ogJ.N. Scheer havde to instrumentmagersvende og
to snedkersvende logerende hos sig. Scheers orgelbyggeri var
det største i København, men hvor mange han beskæftigede
foruden dem, der boede hos ham, kan ikke ses.
En betydelig bedre kilde til oplysning om antallet af perso

ner beskæftiget hos instrumentbyggere er de tabellariske indbe
retninger indsendt til Kommercekollegiet (16). Det skete for
Københavns vedkommende på trykte skemaer, der blev ud
fyldt af arbejdsgiveren med oplysninger om antal ansatte,
produktionens størrelse, materialeforbrug og værdi. Disse
indberetninger falder naturligt i to grupper. Den første fra
begyndelsen af 1800-tallet, hvor dette kildemateriale er ret
ufuldstændigt, og der kun for 1809, 1810 og 1811 er relevante
indberetninger, og da fra et fåtal af de fungerende instrument
byggere. Den anden med år 1822 og 1823, °g siden med en
ubrudt række fra 1831 til 1847. De nærmere kommentarer til
denne gruppe må imidlertid vente til det følgende afsnit.
Fra 1809 findes kun en enkelt indberetning vedrørende
Marstrand, som oplyste at have tre til fire ansatte i sin
harpefabrik. Fra året 1810 er der seks skemaer - Wroblewsky
anførte »undertiden« at beskæftige en snedker udenfor huset
til det grove, Schnabel anførte tre fabrikarbejdere og én
daglejer, Larshoff havde én lærling, Brinkhoff havde ingen,
mens Brehm anførte to fabrikarbejdere (uvist til hvilket brug,
han oplyste kun en produktion på to guitarer for det år!) og
endelig var Marstrands antal beskæftigede steget til fem til
seks, men han havde også anden produktion. Indberetninger
fra Uldahl mangler desværre, men ad anden vej fremgår, at
han i november 1810 beskæftigede 11 svende og én medhjæl
per (17). I 1811 var indberetningernes tal faldet til tre. C.
Petersen beskæftigede én svend, Marstrand havde 12-14
ansatte og endelig var Schnabels arbejdsstyrke steget til »fem
træ- og en maskin- og jernarbejder«.
Tendensen er ret klar for disse år. I instrumentbyggeriet var
der nu tale om deciderede fabrikker indenfor kategorierne
harpe og klaver. Det er karakteristisk at benævnelserne »fa
brikarbejder« og »maskin- og jernarbejder« benyttedes. Der
var nu tale om flere arbejdstagere end arbejdsgivere på disse
specialfelter, og det må siges at være nyt indenfor hidtil så
håndværksprægede brancher.
Før år 1815 er det, som det fremgår af ovenstående, ikke
muligt at danne sig et totalbillede af antallet af beskæftigede
hos de etablerede instrumentbyggere. Folketællingerne er
kun brugbare, når de ansatte boede på mesterens bopæl, idet
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16. RA: Komm. Koli., Tabellariske Indberetninger om Fabrikernes
Tilstand i Danmark 1801-47, (KKTI), samt SA: Magistratens
arkiv, Tab. Indb. 1847. Tabellerne blev indsendt i løbet af det
efterfølgende års første måneder.
17. RA: KKIfJ Journalsager 1810 nr. 1122.

en person med stillingsbetegnelsen instrumentmagersvend
lige så vel kan have beskæftiget sig med kirurgisk, matematisk,
physisk og optisk instrumentmageri som med »musikalsk«.
Og de tabellariske indberetninger er kun få i forhold til det
faktiske antal instrumentbyggere, der var i byen. Men man kan
generelt uddrage af materialet, at der var kommet flere folk til
faget, ikke som selvstændige, men i et ansættelsesforhold.

Efter 1815

Som anført i indledningen til dette kapitel findes der fra
slutningen af perioden nogle få publicerede tal over ansatte
inden for erhvervet. Da man samtidig på grundlag af de
tabellariske indberetninger kan opstille en række kontroltal
(se tabellen næste side), har man mulighed for en sammenlig
ning.
I en industriudstillingsberetning fra 1836 angaves der at være 11
klaverbyggerværksteder i København med tilsammen 65 ar
bejdere (18). De tabellariske indberetninger har oplysninger
fra syv værksteder med tilsammen 54 ansatte i 1836. Denne
forskel kan forklares ved, at industriudstillingen havde fire
udstillere, som ikke indberettede det år (19). Beretningen fra
industriudstillingen må derfor anses for at være ganske
pålidelig.
Den tidligere omtalte fabrikdirektør i Kommercekollegiet
O.J. Rawert publicerede i sin bog om Danmarks industrielle
forhold, udgivet i 1850, tal for 1840 og 1845 (20).
I hele kongeriget skulle da findes henholdsvis 20 og 31
hovedpersoner indenfor faget »musikalsk instrumentmageri«
med et samlet antal medhjælpere på respektive 16 og syv
personer. Tallene Rawert anfører for hovedpersonerne stem
mer ikke overens med de tal, der fremkommer ved analyse af
det her indsamlede grundmateriale. Hans 1840-tal er for lavt
og 1845-tal for højt. Der kan være flere grunde dertil. For det
første er det uklart, hvad han forstår ved udtrykket »hovedper
soner«, og for det andet kan han have kendskab til provinsinstrumentbyggere, der ikke er med i denne bog. Forklaring på
de meget lave tal for medhjælpere giver Rawert selv i en note.
De 16 og de syv må have været folk betegnet som »arbejdere«,
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18 Se note 6 s. 15.
19. Det gælder L. F. Elberling, W. J. Ewers, J. G. Liebert og W.
Lodberg & H. Møller. Ingen af dem indberettede iøvrigt på
noget tidspunkt.
20. Rawert s. 236.

idet Rawert selv savnede f.eks. de mange snedkere, som
Hornung beskæftigede. Tilsyneladende medtog Rawerts ta
beller slet ikke de gamle håndværksfag beskæftiget i indu
strien! Definitionsproblemer vanskeliggør netop ofte brugen
af ældre publiceret statistik.
I nedenfor anførte tabel, der er opstillet på grundlag af de
tidligere omtalte tabellariske indberetninger fra 1822 og 23 samt
1831 til 1847, omfatter totaltallene ansatte afalle kategorier lige fra mesteren på en instrumentfabrik til daglejeren, der
transporterede instrumenterne, fra svenden til lærlingen.
Disse grupper har ikke kunnet skilles ud, da kun få indberet
tere angav de ansattes specifikke arbejde. Der er kun fundet
materiale fra København. Stikprøver fra provinsen, hvorfra
der burde ligge indberetninger, har været negative. 1 allene i
parentes omfatter interpolerede tal, svarende til manglende
indberetninger i de pågældende år.
Indberettende
instrumentbyggere
+ interpolerede

Heraf
arbejds
givere

1822
1823

13
11

1831
>832
1833
1834
1835
1836
'837
>838
>839
1840
1841
1842
1843
>844
>845
1846
1847

10
12
13
!5
11 + 1
12 + 1
»5
13
12+1
10 + i
10
10
11
6 + 4
11
13
17

8
9
8
10
12
10
(10)
9
11
10
(12)
(9)
8
8
10
(8)
8
10
10

fötale
antal
ansatte

43
5°

54
62
61
56
(58)
57
64
61
(73)
(63)
58
76
92
(93)
103
111
98

I 1835 interpoleret Bechmann med 3 ansatte, 1836 R. Larshoff blot
som indberetter, 1839 Larsholfsom arbejdsgiver med 1 ansat, 1840J.
Hjorth som arbejdsgiver med 1 ansat, 1844 Fasting med 1 ansat,
Hornung med 45 ansatte, Marschall med 27 ansatte og Ulrichsen
med 3 ansatte. Jfr. tabellerne i biografierne. Tabellen er kun
korrigeret for de, der sædvanligvis indberettede.
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Tabellen viser et stabilt antal arbejdsgivere, men mere end en
fordobling af arbejdsstyrken, en direkte fortsættelse af den
tidligere påpegede tendens for årene inden 1815. Umiddel
bart må de her fremkomne tal for antal beskæftigede anses for
rimelige med visse forbehold. Det var ganske vist ikke alle
instrumentbyggere, der indberettede, men dog de betydelig
ste. Da det efter alt at dømme er mindre virksomheder, der
mangler, vil dette forhold ikke forrykke totalbilledet væsent
ligt. Det fremgår iøvrigt af tabellen, at der var flere af de
indberettendc, som ingen ansatte havde. Generelt gælder
endvidere, at indberetningerne i denne henseende ikke er
stereotype, idet den samme hovedperson overbevisende det
ene år anførte en lærling, det næste ingen overhovedet, så
eventuelt en til to, og så fremdeles.
Det var meget forskelligt, hvor mange personer en instru
mentbygger havde i sit brød. Men alle, der havde over tre
beskæftigede, var klaverbyggere. Ellers var det typiske på
værkstedet en lærling eller en svend. Af klaverbyggerne var
det kun et mindre antal, der havde flere end tre ansatte. Det
gjaldt for J. Z. Flor, J. N. Gade, C. C. Hornung, A. Marschall,
Richter & Bechmann, F. Richter (da han skiltes fra A. Bech
mann, som kun havde tre ansatte), A.Seehusen ogJ.Ulrichsen.
Her kan man tale om industri i moderne forstand, idet man
havde forskellige specialer på de største fabrikker: klaviaturmager, pedalmager, kassemager, bundmager, færdigmager,
intonør (stemmer) etc. (21). Det havde været interessant at se,
hvor stor en virksomhed skulle være for at have denne
arbejdsdeling, men som tidligere bemærket giver indberet
ningerne ikke nøjere specifikation af de ansattes arbejdsområ
der.
De tabellariske indberetninger har som nævnt ikke kun stof
til belysning af spørgsmålet om antal ansatte. Indberetnin
gerne har også en rubrik til angivelse af produktionen, som er
emnet for næste kapitel.
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21. EA: Hornung & Møllers arkiv. Stambog over ansatte 1838-1943.
De ansattes specialer er ofte anført.

Instrumentproduktionens størrelse
og udenlandsk konkurrence

Det materiale, der er til rådighed til en skildring af instrumentbyggernes produktion, er af stærkt svingende kvalitet. Dår
ligst belyst er tidsrummet før de tabellariske indberetninger,
hvor man kun har annoncer i Adresseavisen, salg af instru
menter til Det kgl. Teater og Kapel samt tilfældige fund rundt
om i kilderne at holde sig til. De få bevarede instrumenter fra
før 1800 giver sammen med ovennævnte oplysninger ingen
holdepunkter for bare en tilnærmelsesvis vurdering af pro
duktionens størrelse.
Efter århundredskiftet er man noget bedre stillet i kraft af de
i forrige kapitel omtalte tabellariske indberetninger. Med
hensyn til produktionen er de imidlertid mindre sikre end i
oplysninger om ansatte. De tidligst bevarede indberetninger
fra 1809-11 er yderst mangelfulde (jfr. s. 38, hvor alle indberet
tere er omtalt), og skulle man tro dem, forekom der i
København hverken messingblæse- eller træblæse-instrumentfabrikation. Det vides imidlertid ad anden vej, at den
fandt sted. Messinginstrumentmager Johannes Fasting var i
fuld funktion, og både H. A. Skousboe og J. G. Larshoff
forfærdigede træblæsere, men Larshoff undlod, da han ind
berettede i 1810, at sætte tal for produktionen, en praksis han
fortsatte med i senere indberetninger. Der er her sikkert tale
om et typisk træk for denne kilde: Hvor mange ansatte der
havde været i det foregående år, kunne man let huske i en lille
virksomhed, og i en større førte man utvivlsomt bog over det.
Hvad angår produktion var det straks vanskeligere, idet man i
en mindre virksomhed næppe har ført egentligt regnskab.
(Jfr. H. A. Skousboes og J. Selboes bemærkninger desangå
ende s. 44 f.). Dette har været nødvendigt i større virksomhe
der, men hvilke tal opgav man til myndighederne? Den
færdige produktion eller den solgte? Eller hvad f.eks. med de
klaverer, der var påbegyndt året før, eller endnu ikke var
færdige (22)?
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22. For år 1846 indberettede C.C.Hornung at have produceret 195
instrumenter, men han havde ifølge en bevaret regnskabsbog
kun solgt 158. (EA: Hornung & Møllers arkiv, Journal
1846-1851; se ligeledes note 55 s. 84).

Ovennævnte forbehold angående de tabellariske indberet
ninger gælder lige så vel for de tidlige 1809-11 som de senere
1822-23 °g 1831-47. Men de er den bedste kilde man har til en
bred belysning af problemerne omkring instrumentproduk
tion. I de senere indberetninger er alle instrumenttyper
repræsenteret. Det vil her være formålstjenligt at tage hver
instrumentkategori op for sig, idet problematikken ikke er ens
for alle.
Messingblæseimtrumenter

Fasting-dynastiet var det eneste, der var i virksomhed på dette
felt i København, og Johan Jacob Fastings indberetninger
foreligger fra 1823 og 1831-47. (1844 mangler-jfr. herogidet
følgende generelt tabellerne og a$det materiale i den biogra
fiske del). Fasting gav som regel en meget detailleret redegø
relse med specificerede instrumenttyper og undertiden oplys
ninger om købere. Hans tal veksler fra år til år - enkelte år
»ingen produktion«, ellers fra to til 22 stykker. Endvidere ser
det ud til, at han fortrinsvis arbejdede på bestilling. F.eks. blev
der i 1834 bl.a. forfærdiget to inventionsvaldhorn til Den kgl.
Livgarde og i 1836 fremstilledes et par inventionstrompeter til
Kapellet. Det drejede sig sikkert ofte om fornyelser af udtjente
instrumenter indenfor de forskellige afdelinger af militæret,
på teatret og i kapellet.
Der er bevaret en del daterede instrumenter afJ.J. Fasting
fra samme år som indberetningerne, og ofte falder årstal på
Tøjhusmuseets instrumenter sammen med Fastings oplysnin
ger om militæret som kunde. Den eneste uoverensstemmelse
man kan konstatere er, at han i 1832 meddelte ikke at have
nogen produktion, hvor der rent faktisk er bevaret to signal
trompeter med netop det årstal. Da indberetningerne blev
indsendt i løbet af det følgende års første måneder, kan man
forestille sig, at Fasting har angivet produktionen for tidrum
met mellem to års indberetninger, således at den kommer til
at overlappe årsskiftet. De to 1832-instrumenter kan derfor
udmærket være talt med i 1831-opgørelsen.
Træblæseinslrumenter
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Et træblæseinstrument kunne en hvilken som helst drejer ofte
lave, men for at få kvalitet måtte man gå til de specialiserede
instrumentmagere. Disse indberettede, men kun en enkelt af
dem - N.C.Thorsen - gav i næsten hele perioden omhyggelige

N. C. Thorsen tværfløjte i originalt etui. »Falsters Minder«, Nyk. F. inv. nr. 8066.
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totaltal eller specifikationer. I 1822 og 23 byggede han kun
fløjter, fra 30-erne til begyndelsen af 40-erne både fløjter og
klarinetter (flest fløjter), men først fra midten af 40-erne
forfærdigede han oboer. Det siget noget om, hvad han kunne
sælge, men ikke i sig selv noget generelt om instrumenttyper
nes popularitet. Andre kan have bygget oboer tidligere og
blot indregnet dem i deres totaltal uden specifikation. J. G.
Larshoff fungerede i samme periode, men han meddelte som
regel blot »kan ikke opgives«. En produktion må han have haft
udover reparationsarbejde, for der er bevaret temmelig
mange instrumenter signeret »Larshoff«. Kun i 1835, da
virksomheden var overgået til hans kones nevø J. D. R.
Larshoff, ses en meget omhyggelig specifikation med en
årsproduktion på 21 B klarinetter, 10 C do., 5 Es do. og 5
fløjter. Men herefter videreførte nevøen onklens praksis med
ikke at opgive noget konkret om produktionen.
H. A.Skousboe havde i 1822 tre ansatte og en produktions
angivelse på ca. 200 uspecificerede instrumenter. I indberet
ningen klagede han over importen fra udlandet. I 1823
meddelte han, at produktionen var gået så meget tilbage, »at
det ikke holdes Umagen værd at holde Bog derover«. I 1836

anførte han direkte, at han mest levede af at reparere, men en
smule produktion må han imidlertid have haft, for han skrev
»vides ikke« om dens størrelse. I 30-erne beskæftigede han
undertiden en dreng, men intet tyder på, at han havde nogen
større produktion i disse år. Hans storhedstid lå før begyndel
sen af 20-erne.
Den sidste træblæseinstrumentmager, der indberettede,
var J. Selboe, som påbegyndte sin virksomhed i 1837. Han
anførte for det år, at hans produktionsmængde var »for
ubetydelige til at holde Bog derover«. Og han bemærkede det
samme de følgende år. Men af andre kilder fremgår, at han
faktisk forfærdigede en del (se nedenfor).
At træblæseinstrumentmagernes oplysninger var så ube
stemte, kan måske skyldes, at det nok har været lidt vanskeli
gere at holde tal på små end på større instrumenter. En fløjte
mere eller mindre! Indberetningerne sammenholdt med be
varede instrumenter, som desværre yderst sjældent er date
ret, kan imidlertid alligevel give en forestilling om instrument
typernes popularitet. Bevarede fløjter og klarinetter fra første
halvdel af det 19. årh. træffes ofte, det var instrumenter, som
amatørmusikere var storaftagere af. Oboen derimod træffes
sjældnere. På nuværende tidspunkt kendes kun én obo af
Larshoff, to af Skousboe, men ingen af Thorsen, selv om man
fra hans indberetninger ved, at han byggede oboer i 1840erne, dog i betydeligt ringere antal end fløjter og klarinetter.
Derimod må Selboe - at dømme efter antallet af bevarede
instrumenter - i slutningen af perioden have bygget en del af
denne instrumenttype. Han forfærdigede tilsyneladende i al
almindelighed flere slags instrumenter end både sine forgæn
gere og sine samtidige, hvad alene hans fem forskellige
instrumenter på industriudstillingen i 1840 tyder på.

Violinbygning
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Der var ingen indberetninger fra violinbyggere i 1809-11,
skønt både Ole Dreier og Andreas Hansen Hjorth fungerede
aktivt. De senere indberetninger fra 1822-23 samt 1831-47
foreligger for henholdsvis Jens Nielsen Gade, Søren Nielsen
Gade, A.H. Hjorth og J. Hjorth. Også N. Marstrand nævner i
sin indberetning fra 1822, at han forfærdigede strygeinstru
menter, men satte ingen tal på sin produktion, idet han
hævdede, at da det ifølge kendere var overmåde vanskeligt at
bygge slige instrumenter, måtte hans frembringelser stadig
anses at være på forsøgsstadiet.

1 182 2 og 23 foreligger der kun indberetninger fra brødrene
Gade. J.N.Gade oplyste at have forfærdiget to dusin violiner i
1822, men ingen i 1823, hvorimod hans guitarproduktion det
år tog et vældigt hop opad. S. N.Gade indberettede et dusin
violiner hvert af de to år, samt et dusin buer i 1823. Senere var
der ingen violinproduktion i deres indberetninger til Kommercekollegiet og de har iøvrigt ikke gjort sig bemærket på
dette felt. Deres egentlige betydning lå indenfor guitarfabri
kationen, hvorom senere.
I 1830-erne var det kun A. H. Hjort og J. Hjorth, der
indberettede, i 1832 med sammenlagt 30 instrumenter. A.H.
Hjorth tegnede sig for 12 både i 1832 og 33. J.Hjorth meddelte
at have produceret 1/2 dusin eller 18 violiner i 1832, hvert af
årene 1837-39 $ violiner, 1841-42 18 stk. pr. år, 1843
st^-»
1844 12 stk. og fra 1845-47 igen 6 hvert år. Antallet svinger
rimeligt i forhold til antal ansatte og guitarproduktionen. Men
er antallet af danskbyggede violiner i den periode alligevel
ikke lidt mistænkeligt? Det er pæne afrundede dusintal.
Rawert anførte i 1843, at »hvad angaar Handelen med Nye
Violiner bemærkes, at naar nogen Musiker eller Dilettant vil
anskaffe sig saadanne, henvende de dem enten til enkelte
Fabrikanter i Udlandet, som allerede have opnaaet europæisk
Berømthed, eller også have de stort Udvalg iblandt Violiner,
som i betydelig Mængde hidføres fra Mittenwald og som
sælges til meget billig Priis, ... Det er derfor sjeldent, at her
forfærdiges nye Violiner; det er meest med Reparationer, af
dette Slags Instrumentmagere her sysselsættes« (23). Fra
omkring år 1800 kender man til udmærkede bevarede stry
geinstrumenter afJ. H. Schnabel, O. Dreier og A. H. Hjorth og
fra slutningen af perioden ligeledes af den fremragende
violinbygger Thomas Jacobsen. I den mellemliggende pe
riode var det fortrinsvis J. Hjorth, der skal have stået for
nybygningen, men der er ikke registreret bevarede instru
menter fra hans hånd. Har han i sine opgivelser af produce
rede instrumenter medtalt nogle importerede fabriksvioliner,
Rawerts »Mittenwald-violiner«, muligvis indført som halvfa
brikata, som han så eventuelt lakerede og klargjorde med stol
og strenge til videresalg?
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23. RA: KKIFJ Journalsager 1843 nr- 1O1& henlagt under nr. 515 år
1845.

Maleriet er sandsynligvis et selvportræt af Wilhelm Bendt fra ca. 1826. Bag
ham på væggen hænger en guitar, der også må være malet ved al se i spejlet, for
båndene på dækket er spejlvendte. Guitaren er af den »klassiske« type med 12
bånd på halsen, ottetalsformet skrueplade og påklistret dekoration på dækket
ved steget. (Kunstakademiets billedsamling).

Guitarbygning
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Guitaren blev her i landet et yndet amatørinstrument i årene
efter 1810. De mest betydningsfulde guitarbyggere var brød
rene Gade, der slog sig vældigt op på dette felt i tiden inden
1820. Der eksisterer beklagelsesvis ingen tidlige indberetnin
ger fra dem. Derimod meddelte N. Brehm at have forfærdiget
to guitarer i 1810 og C.Petersen seks i 1811.1 1820-erne havde
den danske produktion imidlertid taget stærkt til, hvis man
skal tro indberetningerne.

11820-erne forelå udelukkende indberetninger fraJ.N. og S.
N.Gade, i 1830-erne desuden fra A.Seehusen og i 1840-erne
tillige fra J. Hjorth. S. N. Gades opgivelser var stereotype og
fortrinsvis på et dusin årligt; de år tallene var større, havde han
to svende ansat i stedet for én. J. N. Gades tal er derimod
næsten forskellige fra år til år, af og til med store svingninger lavest i 1833-35 og 1845-47. En guitar er hurtigere at bygge
end en violin, og det har derfor næppe været vanskeligt at
planlægge en produktion under hensyn til efterspørgslen, når
man som J. N. Gade havde en ret stor arbejdsstyrke, der
velsagtens ellers var beskæftiget med pianofortefabrikation.
Fra 1830-erne kaldte han sig på sine guitarsedler og klaverforbrædter for »Pianoforte- Harpe og Guitar-Fabrikant«. Han
drev efter al sandsynlighed sin virksomhed mere rationelt end
broderen, der alle årene igennem kaldte sig instrumentma
ger. Man kan nok tillade sig at benævneJ.N.Gades virksomhed
som en klaver- og guitarfabrik. Spørgsmålet er så, om de høje
produktionstal dækkede hans egen fremstilling, eller om man
også her som for violinbygningens vedkommende kan stille
det spørgsmål, om en del deraf måske var importerede
halvfabrikata (24).
J. Hjorth havde en konstaterbar guitarproduktion fra 1841
til 1847, men var af mindre betydning på dette område, hvor
Gade-brødrene var dominerende. Det vides positivt, at andre
ligeledes byggede guitarer (jfr. afsnittet om industriudstillin
ger s. 73 ff.), men der eksisterer ingen indberetninger fra dem.
Det store antal nybyggede instrumenter er med til at under
strege guitarens popularitet som flittigt benyttet instrument
dels blandt en lille professionel skare, dels - og især - blandt
amatører.

Harper
Harpen var også et yndet instrument i årene før 1800 og et
stykke op i det 19. årh. Der var ingen stor harpeproduktion
herhjemme i den tidlige del af perioden - man indførte
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24. Der eksisterer nemlig en guitar af utvivlsom udenlandsk her
komst med en J. N. Gade seddel. Den kan være importeret og
solgt af ham, men kvalitetsmæssigt står den ikke på højde med
de mange kendte bevarede guitarer af hans fabrikat. Den
mulighed foreligger også, at en eller anden på et senere tids
punkt har indklæbet sedlen, fordi den derved vandt i handels
værdi - Gade-navnet borgede for kvaliteten. Guitaren ejes nu af
firmaet Emil Hjorth og Sønner.

instrumenterne fra Tyskland, Frankrig og England (25). Men
det vides, at N. Brehm i 1795 fik Landhusholdningsselskabets
første sølvmedaille for fremstilling af pedalharper. Der er
bevaret enkelte harper af denne bygger, men udover Brehm
synes ingen anden før 1800 at have været beskæftiget med
denne instrumenttype.
I 1809 oprettede N. J. Marstrand sin harpefabrik. Han
indberettede om tidsrummet fra december 1808 til 12/5-1812,
at der hos ham var blevet bygget 17 pedalharper og to
hageharper, foruden at der i maj 1812 var 11 i arbejde. Fra de
følgende år ved man ikke noget om produktionens størrelse,
og i hans indberetninger fra 1820-erne findes ingen harper.
Man stoler på Marstrands opgivelser, dels fordi hans indbe
retninger er så detaillerede, dels fordi der er bevaret en harpe
med produktionsnummer og årstal, der stemmer overens
med indberetningen. C. Petersen, tidligere ansat hos Mar
strand, indberettede i 1811, at han havde bygget en enkelt
harpe. J. N. Gade oplyste i 1822, at han havde forFærdiget én
pedalharpe og året efter to pedalharper samt 8 davidsharper,
d.v.s. hageharper. I 1832 ses instrumentet for sidste gang i
hans indberetninger- to pedalharper. Den beskedne harpefa
brikation synes udelukkende at dreje sig om bestillingsarbej
der, og indberetningerne ser ud til at dokumentere, at begyn
delsen af 1830-erne var denne instrumenttypes sidste år som
danskbygget instrument. Glansperioden lå tidligere.
Klaverproduk lion
Klaveret var det mest »industrialiserede« musikinstrument,
og da der foreligger indberetninger fra alle større virksomhe
der og fra størsteparten af de mindre, er det ulige lettere at
forsøge at sætte totaltal på klaverbygningen end på den øvrige
instrumentbygning. I årene under indførselsforbudet havde
moderne dansk klaverbygning sin egentlige begyndelse med
navne somj.C.Schnabel, P.C.Uldahl, A.Marschall og Richter
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25. Se f.eks. RA: Privatarkiv, Schimmelmannskc papirer, pk. 17,
breve til Grev N. Ernst Schimmclmann - brev dateret 22. sept.
1804 fra legationsråd D. Manthey (en af datidens kendte ama
tørharpespillere) angående anskaffelse af en harpe fra Paris.
(En tak til Sybille Reventlow for denne henvisning). Se ligele
des RA: KKIFJ Journalsag 1809 nr. 858, ansøgning fra N. J.
Marstrand om harpepatent, hvor han skriver: »Harpen er Nuti
dens Modeinstrument. Pedalharper, forskrevne fra Tydskland
eller Frankrig, forhen og fra Englænderne,«—

& Bechmann. J.C.Schnabel angav i 1810 at have forfærdiget 8
instrumenter, men året efter det dobbelte, hvortil kom C.
Petersen med to fortepianoer. Fra P. C. Uldahl mangler der
som tidligere bemærket indberetninger (jfr. s. 38), men hvis
man forsigtigt skal tippe på en årsproduktion af klaverer,
ligger tallet sandsynligvis noget over 50 instrumenter på
denne tid (26).Desværre findes der ikke indberetninger fra de
følgende år, hvor både A. Marschall og Richter & Bechmann
kom til, men indberetningerne fra 20-erne og videre frem er
så fyldige, at det er muligt at opstille en tabel for den totale
produktion for København:
År

Antal fortepianoer

1822
1823

122
140

1831
1832
1833
>834
1835
1836
• 837
1838
1839
1840
•841
1842
1843
1844
'845
1846
1847

151
167
162
153
(165)
160
183
112
165
160
154
274
(263)
(310)
335
327
(318)

Tallene i parentes omfatter interpoleret produktion: 1835 Bech
mann med 12, 1843 Ulrichsen med 8. 1844 mangler Hornung,
Marschall og Ulrichsen - interpoleret med henholdsvis 145,85 og 10.
11847 P.Petersen med 8 og C.Knudsen med 2 fortepianoer. Tabellen
er opstillet på grundlag af indberetninger fra: Alpers, J. Andersen,
Bechmann, Flor, J. N Gade, S. N. Gade, Hashagen, Hornung, Chr.
Knudsen, Marschall, Melbye, Richter & Bechmann, F. Richter, P.
Petersen, Seehusen, Sønderborg og Ulrichsen.
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26. Det anslåede antal klaverer fremkommer ved at indkalkulere en
skønnet produktion fra P. C. Uldahl, der i 1810 ved oparbejdel
sen af sin fabrik i november havde solgt 12 instrumenter og
havde 12 andre i arbejde. Han ekspanderede stærkt (jfr. biogra
fien), så tallet for 1811 må have været en del højere. Jfr. note 16
s. 38.

A. Marschalls gård i Bredgade brænder den 25. feb. 1828. Malen afJ. P.
Møller. En lignende hændelse den 7. feb. 1838 var skyld i det års drastiskefald
i produktionsstatistikken. (Maleri tilhørende Kjøbenhavns Brandforsikring).
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Hvor pålidelige er disse tal? Som bemærket i begyndelsen af
dette kapitel (s. 42) kan det være vanskeligt at gennemskue,
hvad man har opgivet - færdig eller solgt produktion. Og
antallet kan være afrundet. A.Marschall havde en gennemsnit
lig produktion på omk. 100 instrumenter årligt. 11839 anførte
han 104 stk., i 1840 111 stk., i 1841 100 stk., og herefter
vekslende mellem 100 og 70 om året til 1846 incl. De sidste tal
fra 1841 og videre frem er så pæne, at der må være sket en
afrunding til enten den ene eller anden side, men regnet ud i
procent vil afvigelserne ikke blive store. For de mindre
producenter vil afvigelser derimod betyde mere procentmæs
sigt i deres egne tal, men ikke påvirke totalen synderligt. Der
er tale om så høje samlede tal, at de store virksomheders
eventuelle mindre afvigelser fra det reelle tal og manglen på
viden om klaverer bygget af de få, der ikke indberettede, ikke
vil få negativ betydning for vurderingen af tabellen, så meget
mere som der kun savnes indberetninger fra deciderede
småvirksomheder. Man kan derfor med rimelighed tage tabel
len som udtryk for klaverproduktionens omtrentlige størrelse
i denne periode i København.

Det kan slåes fast, at den danske klaverbygning i modsæt
ning til så mange andre industriforsøg fra fastlandsspærrin
gens tid, kunne stå sig i de følgende år. Der skete mere end en
fordobling af klaverproduktionen fra 1820-erne til 1840-erne.
De store udsving, der ses i tabellen mellem 1837 og 1838 samt
mellem 1841 og 1842, kan forklares. I februar 1838 brændte
Marschalls fabriksbygning, hvorved hans årsproduktion blev
mere end halveret. Bechmann var død samme år, så hans
årlige normalproduktion på 12 instrumenter faldt væk. Der er
således iøjnefaldende grunde til produktionsnedgangen mel
lem 1837 og 1838. Det store hop opad fra 1841 til 1842 kan
forklares ved Hornungs etablering i København. En tilgang på
mere end 100 instrumenter årligt vejede vægtigt til. I 1830erne lå produktionstallet ellers tilsyneladende stabilt mellem
yderpunkterne 151 og 183 instrumenter, men siger ikke i sig
selv noget om, hvor meget der blev solgt. J. Boesen flyttede i
1836 fra Odense til Københavns nærhed, fordi han allerede
inden da solgte sine instrumenter i hovedstaden. Også C. C.
Hornung, der fra sit værksted i Slagelse i 1830-erne afsatte
instrumenter i København, flyttede i 1842 til hovedstaden og
kunne her tilmed forøge sin produktion. Efter overflytningen
til København fik han forøvrigt visse dele til sin fabrikation
udefra. F.eks. benyttede han jernstøberier til udførelse af sin
patenterede helstøbte jernramme fra 1842, og han importe
rede færdiglavede mekanikker og klaviaturer fra Hamborg
efter egen konstruktion (27).
Oplysningerne om klaverproduktion synes at være bedre i
de tabellariske indberetninger end for de andre instrumentty
pers vedkommende. Når klaverbygningen markerer sig så
stærkt i disse indberetninger skyldes det især, at man fra
myndighedernes side betragtede den som en væsentlig indu
stri, og at man gjorde sig den ulejlighed at uddele skemaer
også til mindre mestre. At denne tiltro til klaverbygningen
som konkurrencedygtig industri var berettiget, skal under
bygges i det følgende.

Instrumenteksport og -import
Danske musikinstrumenter blev eksporteret, men hvor meget
dette betød, har det ikke været muligt at gøre op. Den eneste
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27. Bevarede instrumenter har jernstøbersignaturerne Meldahl el
ler D. Lövener på jernrammerne. Angående import af klaviaturer fra Hamborg se: C. C. Hornung s. 127-128.

type man med sikkerhed ved blev udført i større målestok var
netop det mest »industrialiserede« instrument, klaveret. Det
var de førende fabrikker, der eksporterede. A. Marschall
solgte i 1820-erne klaverer til udlandet, og C. C. Hornung
eksporterede i 1840-erne til Sverige og Norge samt lidt til
England og Nordamerika. Men hvor mange instrumenter, de
udførte, vides ikke.
Som omtalt i et tidligere afsnit (se side 15), fremkom i 1830erne en del klager fra instrumentbyggere over toldforhold,
der gav billige importinstrumenter en fordel frem for de
danskbyggede. En af de hyppigste klagere varJ.F.Melbye, hvis
produktion da også stagnerede i denne periode - (han var
måske heller ikke så dygtig)! Men de enkelte instrumentbyggeres produktionstal synes ikke desto mindre at vise, at de
godt kunne klare sig. J. N. Gade havde fremgang for sine
klaverer i 30-erne, det samme havde Marschall og den ny til
komne J. Andersen (28).
I 1838 kom som tidligere nævnt en ny toldlov med stykafgift
og ikke som hidtil værdiafgift. Dette var til fordel for klaverindustrien, idet den pålagte afgift pr. importeret klaver var 32
rd. For harper var den 12 rd. stk., men for violiner, bratscher,
fløjter og posthorn var satsen kun 1 rd. 48 sk. for dusinet. Der
eksisterer desværre ingen trykt statistik med instrumentim
port før og efter 1838. Først nogle år senere har man nogle tal,
der sammenholdt med den tidligere bragte tabel over dansk
klaverproduktion tyder på, at danskproducerede klaverer
virkelig var konkurrencedygtige i 1840-erne. Nedenstående
lille opgørelse over importerede musikinstrumenter er udar
bejdet af industrihistorikeren C.J. Rawert (29).
1843

1844

1845

1846

1847

Klaverer
5
Violiner, bratscher og fløjter,
posthorn, trompeter
765
Alle andre slags
176
Harper, lirekasser og orgler
-

—

3

6

7

799
38
-

833
49
1

961
40
1

1106
95
2

Indførte instrumenter

Heraf ses, at toldtariffer naturligvis ikke respekterer alminde
lig musikinstrumentsystematik, men samler højst forskellige
instrumenter i samme rubrik. Den betragteligt store import af
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28. Hermed bekræftes iøvrigt også på grundlag af produktionstal
lene samtidens positive vurdering-jfr. s. 76 f.
29. Rawert s. 236.

de øvrige instrumenter illustrerer dog med al tydelighed de
vanskeligheder, som de andre instrumentbyggere havde. Hvis
man ikke ligefrem selv videresolgte udenlandske produkter,
måtte man først og fremmest slå sig igennem på kvalitet.
Derimod er tallene for pianoforter bemærkelsesværdigt lave,
hvad der må tilskrives dels den kvalitetsbevidste danske
klaverindustri, dels den toldbeskyttelse, man i disse år nød
godt af, hvortil kommer det moment at klaveret ikke var blevet
lettere med årene - det var trods alt i stigende grad et svært
transportabelt instrument. Det danskbyggede klaver var kom
met for at blive som det mest elskede amatørinstrument, der
udkonkurrerede guitaren, trods sidstnævntes ret stabile stil
ling både i 1830-erne og i begyndelsen af 40-erne.
Guitaren gennemgik ikke i disse år skelsættende eller nyska
bende forsøg på dansk grund bortset fra S. Degens heptachord-guitar (se næste afsnit), hvorimod klaveret var underka
stet stadige eksperimenter. Omkring halvdelen af de instru
mentpatenter, der blev givet i første halvdel af 1800-iallet var
netop forsøg på forbedring af klaveret. Det følgende vil
handle om tidens mange forskelligartede patenter og eksperi
menter af mere eller mindre vedvarende betydning.

Patenter og andre nyskabelser

Efter år 1800 blev der udstedt en lang række instrumentpaten
ter på forskellige åremål, vekslende fra 5 til 10 år, et enkelt var
på 20 år (jfr. listen s. 318 fif.). Af de 15 udformede patenter var
der to angående specielle forhold ved klarinetter, et havde
med harpemekanik at gøre, et med en heptachord-guitar, fire
var på helt specielle instrumentopfindelser af utraditionel art,
og endelig var der syv, der havde med klaverbygning at gøre.
Dertil kommer flere opfindelser, som uden at blive patenteret,
alligevel vakte så meget opmærksomhed i samtiden, at de bør
nævnes i denne sammenhæng.

Messi ngblæsei nstnimenler

Dette sidste gælder en nyindretning på trompeten, som
Johannes Fasting indførte i 1793, hvorved man ved hjælp af
»klapper og ventiler« var i stand til at udvide toneområdet
mere end man her hidtil havde erfaring for. Ligeledes indret
tede han i 1803 et instrument således, at det både kunne
bruges som signalhorn og valdhorn ved de militære øvelser til
stor lettelse for de arme militærmusikere, der hidtil havde
måttet slæbe rundt på to forskellige instrumenter. I 1805
fremgik det afen af hans ansøgninger, at han havde forfærdiget 6 trompeter med »træk« af egen opfindelse. De kunne
stemmes ganske nøjagtigt og spille både i D og Dis dur. Hans
søn Johan Jacob Fasting havde omk. 1815 opfundet et mere
hensigtsmæssigt og bedre lydende signalhorn end de tidli
gere, og kongen havde anbefalet det indført i armeen. Alle de
her refererede forbedringer og ændringer af messingblæsein
strumenter kan ses som led i den udvikling, der var igang
inden for militærmusikinstrumenterne Europa over.
Træblæseinstrumenter
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Klarinetten er det eneste instrument i denne gruppe, der var
genstand for patentansøgninger. I 1821 fikj. G. Larshoff 5 års
patent på at forfærdige og sælge klarinetter med nærmere
beskrevne forbedringer. Disse bestod i et forøget antal klap
per, så man nu havde 15, ændringer på andre klapper, samt

J. G. Larshoffs patenttegning af den »forbedrede« klarinet set fra venstre og fra højre med angivelse af
klappernes toner og nærmere beskrivelse.
»De nye og forbedrede Klapper ere folgende som ere Numererede.
No. i. Forbedret Gis og Cis Triller Klap samt Triller paa F og Fis.
No. 2. Nye Gis Klap og Fis Triller paa E.
No. 3. Nye Fis Klap og E Thriller paa F.
No. 4. Forbedret C og H Triller Klap.
No. 5. Nye Dis og Gis Klap.
No. 6. Nye Cis og dyb Fis klap.
Korstegnene ere Forhöyningerne under Klapperne. Ligeledes nye Klapper paa A Clarinetten, C
Clarinetten, Es Clarinetten og Bassethom.
Af Allerunderdanigst Larshoff.«
Patent tegningen blev indsendt i marts 1822 til Kommercekollegiet.
RA: KKIFJ, Patentsager 1814-24, 1822 nr. 28. (Foto RA).

A’. C. Thaysens egen tegning af den patenterede basklarinet fra 1847. Af den medfølgende beskrivelse
fremgår, at instrumentet havde et meget stort omfang på næsten fire oktaverfra C til a2. Klappernes brug
beskrives således:
»No.
i zu Cis /:Des:/
No.
2 zu C.
No.
3 zu Dis /:Es:/
No.
4 zu D. der grossen Octave
No. 5 zu Fis /:Ges:/ der grossen, und cis /:des:/ der eingestrichenen Octave.
No.
6 zu E. der grossen, und h der kleinen
Octave
No.
7 zu F. der grossen, und c der eingestrichenen Octave
No. 8 zu Gis /:As:/ der grossen, und dis /:es:/ der eingestrichenen Octave
No. 9 zu B /:Ais:/ der grossen, und f /:eis:/ der eingestrichenen Octave
No. 10 zu H /:Ces:/ der grossen, und fis /:ges:/ der eingestrichenen Octave
No. II zu cis /:des:/ der kleinen und gis /:as:/ der eingestrichenen Octave
No. 12 zu dis /:es:/ der kleinen, und b /:ais:/ der eingestrichenen Octave
No. 13 zu f der kleinen, und c der zweigestrichenen Octave
No. 14 zu gis /:as:/ der kleinen, und cis /:des:/ der zweigestrichenen Octave
No. 13 zu a der kleinen und d der zweigestrichenen Octave
No. 16 zu A - h Triller
No. 17 zu b der kleinen Octave und zu allen Tönen der eine und zweigestrichenen Octave.
Apenrade 20. Januar 1847
Nicolai Chr. Thaysen«
RA: KKIFJ 1847 nr. 91 henlagt under nr. 264. (Foto RA).

anbringelse af forhøjninger under klapperne, der skulle for
hindre »vandløb« under samme. Hvor stor betydning dette
patent fik, er uvist. Der er kun kendskab til én bevaret
patenteret klarinet blandt J. G. Larshoffs mange bevarede
instrumenter.
N.C.Thaysen fra Åbenrå (udeladt i biografierne) fik i 1847
patent på en basklarinet med 17 klapper og ændret udseende
og mundstykke. Hans ansøgning var vedlagt en fin anbefaling
af kapelmester Franz Glæser, som fandt instrumentet meget
hensigtsmæssigt (30). Denne basklarinet fik dog næppe større
betydning, og den synes heller ikke at være repræsenteret i
den kendte bestand af bevarede instrumenter fra perioden.
De to ovenfor nævnte klarinetfabrikanter er de eneste der
søgte og fik patent. Det er påfaldende at der ikke var flere
ansøgninger angående dette instrument, som i det 19. årh.
netop var udsat for en lang række ændringer af mere eller
mindre radikal natur. Alene udfra listen over bevarede Larshoff-klarinetter ses, hvor stærkt svingende klapperne er i antal
på hans instrumenter.
5 trengeins tru men ter
N.J. Marstrand fik i 1810 otte års eneret på at forfærdige en
patentharpe med en specielt konstrueret mekanisme, der for
det første lettede reparationsarbejdet, idet man særskilt
kunne tage de dele ud, der havde med halvtonefrembringelserne at gøre, og for det andet bevirkede, at man let kunne
regulere hver halvtone individuelt, således at harpen kunne
stemmes renere end man ellers var vant til.(Jfr. tegning og
beskrivelse i biografien). Marstrands mekanik var uden tvivl
en teknisk landvinding, som dog blev af kortere varighed.
Harpen som amatørinstrument gik snart af mode og fortræng
tes helt af pianofortet.
Et andet udslag af Marstrands opfindsomhed var »Harpinellen«, som han bragte på markedet i 1818. Dette lille
harpeagtige instrument af form som en Apollo-lyre var et
udpræget modeinstrument for empiretidens kvindelige ama
tører. Men Marstrand søgte ikke patent på harpinellen, som
da også forsvandt næsten ligeså hurtigt som den var kommet.
(Jfr. tegning og beskrivelse i biografien samt ill. s. 60).
S. Degen fik i 1845 ^cm års eneret på fabrikation af en
syvstrenget guitar- en såkaldt heptachord-guitar. Man kendte
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30. RA: KKIFJ - hele sagen henlagt under nr. 264 år 1847.

A’. J. Marstrands patentharpe nr. io fra 1811.
MMCCS nr. C 146.

vel til syvstrengede guitarer, men sådanne var ikke tidligere
forfærdigede her i landet. Degen selv kunne ikke bygge
instrumentet. Han overlod dette arbejde til instrumentbygger
C. Knudsen, men dette bidrog alligevel ikke til at hans guitar
slog an. Guitarens popularitet som amatørinstrument var på
dette tidspunkt på retur, ligeledes udkonkurreret af klaveret.
(Jfr. tegning og beskrivelse i biografien samt ill. s. 61).
I dradi tionelle instrument typer
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P. Riffelsen fik i 1803 20 års eneret til at forfærdige sit
nyopfundne instrument »Melodica«. Der var tale om et klavia
tur-instrument, hvor stemmegafler sattes i svingning mod en
roterende metalvalse. De blev strammet ind imod denne ved
spil på klaviaturet. Princippet er det samme som i »Terpo-

Kobberstik fra 1827 i »Magazin for Kunstnere og Haandværkere«.
(Foto KB).

dion« opfundet 1816 afJ.D.Buschmann i Friderichroda, hvor
træstave ved spil på et klaviatur trykkes ind mod en roterende
træcylinder indgnedet i harpiks. Riffelsen fik patentrettighe
den på melodica, men han havde tilsyneladende svært ved at
udnytte den. Melodica var nemlig et meget kostbart instru
ment at fremstille, og ifølge hans ansøgninger om pengeun
derstøttelse til materialeindkøb etc. fik han tilsyneladende
kun færdiggjort det ene eksemplar, han foreviste ved forskel
lige lejligheder. I 1813 forbedrede han melodicaen og kaldte
den nu for »Hymnerophon«, men søgte ikke denne gang
patent. Riffelsens opfindsomhed var ledsaget af ikke ringe
publicity. Den gav genklang i de kongelige gemakker, hvor
Kuhlau håndterede instrumentet for Majestæterne (31). Men
Melodicaen/Hymnerophonen hørte dog kun til tidens kurio
siteter.
I 1830 fik G. D. Hashagen 10 års eneret på at forfærdige et
nyt instrument »Physharmonika«, opfundet af Anton Hackl i
Wien i 1818. Der var atter tale om et klaviaturinstrument, men
nu med metaltunger sat i bevægelse af en blæsebælg og
anbragt under klaviaturet til forstærkning af instrumentets
almindelige klavertone. Det var en af de mange forløbere for
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31. RA: Da. Kane, tillæg, Det kgl. Teater og Kapel, Kapelprotokol
1811-13 s. 264.

MMCCS har denne reklametryksag for S. Degens heptachordguitar, hvoraf
det fremgår, at det var instrumentmager Carl Knudsen, der fremstillede
instrumentet.
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harmoniet, som fandt sin endelige form i 1840 bygget af A.
Debain i Paris. Physharmonikaen fik som sådan en længereva
rende betydning. Blot var den ikke en dansk opfindelse, som
ejheller tilsyneladende udfoldede sig på dansk grund.
H. P. Møller fik i 1836 fem års eneret på »Cylinderlyre«.
Instrumentet kan karakteriseres som et slags mekanisk klaver.
Man drejer på et håndsving og sætter derved en roterende
valse igang, som står i forbindelse med en hammermekanik,
der anslår strengene. H. P. Møller udstillede instrumentet
både i 1836 og 40 (jfr. s. 74 f. om udstillingerne), men
bedømmelseskommiteen var lidt forbeholden i sin udtalelse i
1836: »De af Möller forfærdigede Cylinder-Lyrer kunne an-

Itoi

En af H. P.
Møllers
cylinderlyrer.
Tidligere Hom ung
& Møllers samling,
nu MMCCS.
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sees som et beqvemt Surrogat for Dandsemusik, men ville dog
blive noget dyre til privat Brug og have den træede Tone, som
er vanskelig at undgaae ved Musikmaskiner«. (32). Hvor
mange han fabrikerede, vides ikke, men han havde nogle til
udlejning. — »disse Instrumenter, som udleies til Familiedands, ere bievne forsynede med nye Cylindere, indehol
dende Dandse af de meest yndede Componister, og hvorfor
Leien er 3 Rbd. for 6 Timer og derover, iberegnet Betaling til
Den, som følger med Instrumentet —« (33).
I 1839 fik samme H. P. Møller eneret for 10 år på den
ligeledes af ham opfundne »Orthocord«, et instrument benyt
tet ved stemning. Det bestod af en stemmegaffel på hvis arme
der var anbragt en forskubbelig vægt, så man på denne vis
kunne frembringe 12 forskellige toner. Han reklamerede en
del for den, men hvor stor udbredelse den fik, vides ikke.
I 1847 fik G. Acharius fem års patent på at forfærdige to af
ham opfundne instrumenter - et fløjtepiano og et fløjtepianino. Disse instrumenter var en kombination af almindeligt
klaver og en fløjteanordning, som fungerede ved en blæse
bælg, der mekanisk var blevet fyldt med luft. Man kunne spille
med hver funktion for sig, men kunne også vælge at lade dem
klinge samtidig. Dette patent sattes næppe i nævneværdig
produktion, men der blev ihvertfald fremstillet ét eksemplar
(se biografien).
De nævnte instrumentpatenter er alle et udtryk for den
eksperimenteretrang, der var så udbredt i hele første halvdel
af det 19. årh. Med den begyndende mekanisering på forskel
lige områder tog instrumentbyggerne også udfordringen op
og forsøgte sig som opfindere. Og ikke kun det - de fremstil
lede andre ting, som ikke havde forbindelse med musik
overhovedet - fra »dampbadesenge« til spinderokke og land
brugsmaskiner (Jexen, Coppy og Larshoff).

Klaverer

Den instrumentkategori, der tiden igennem var udsat for flest
forsøg, var klaviaturinstrumenterne. Det tidligst kendte eks
periment i perioden var Friderich Beenichs »FortopianoKlaver«. Han havde i 1790 givet clavichordet en ekstra indret-
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32. EA: Industriforeningen, Komm. f. udstill. af indl. industriprod.
1^34‘37- Industriudstil. 1836, pk. Forskellige sager 1835-37,
deri 3 siders bedømmelse af de indsendte musikalske instru
menter udfærdiget af bl.a. C. E. F. Weyse.
33. Annonce fra H. P. Møller i Adr. av. 1837 nr. 2.

Kobberstik fra »Efterretning fra Selskabet for indenlandsk Kunstflid« bd. I
1812. Dette skal forestille et af P. Uldahls patentpianoforter - et såkaldt
opretstående girafflygel. På denne type er strengene anbragt lodret, hvorimod
de i det liggende girafflygel er skrå, således at instrumentet har sit højeste punkt
over diskanten. Jfr. ill. s. 287. (Foto KB).

ning, således at det også kunne fungere som hammerklaver.
Han fik Landhusholdningsselskabets tredie guldmedaille for
nyskabelsen (se næste kapitel), og der blev sagt om det, at det
havde »foruden alle et Klavers gode Egenskaber tillige som
Klavecin-Rojal eller Fortopiano især en Fuldkommenhed,
nemlig fuldkommen Tavshed saa snart Fingeren hæves fra
Tasten uden mindste Efterklang« (34). Man kender intet
bevaret eksemplar idag.
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34. Adr. av. 1790 nr. 283. Referat af Landhusholdningsselskabets
udtalelse om instrumentet i forbindelse med medailletildelingen.

De første egentlige klaverpatenter kom efter århundred
skiftet. P.C.Uldahl varden første, deri 1812 fik 5 års eneret på
at forfærdige »oprejststående« pianoforter. Her er der altså
tale om et fabrikationsmonopol på en ellers i udlandet forfærdiget klavertype. De »oprejststående«, Uldahl byggede, var
pyramide- eller giraf-formede og fik trods stor omtale i
samtiden ikke langtrækkende betydning. Ved Uldahls død i
1820 var hans virksomhed skrumpet betydeligt ind og den
klavertype, der vandt terræn i årene derefter var den taffelfor
mede.
Den næste i rækken var G.D.Hashagen, der i 1828 fik 10 års
eneret på fortepianoer med resonansbunde af valsede jern-,
kobber- eller messingplader. Dette patent har ikke efterladt
sig noget spor, og tanken forekommer idag absurd.
Året efter fik A. Marschall 10 års eneret på fortepianoer og
flygler med en selvopfunden nedadslående mekanik, som han
efter sigende kun anbragte i 4 instrumenter* hvor sangbunden
og strengene lå under klaviaturet (35). Han indløste ikke
engang privilegiet og denne opfindelse fik heller ingen bli
vende betydning. Nedadslående mekanikker slog aldrig igen
nem.
Klaverbygger Johan Andersen vendte hjem til København i
1832 efter ophold i udlandet. Han hævdede i en annonce fra
1833, at han skulle have haft eneretsprivilegium givet af
Kejseren af Østrig på Wienerflygler med en af ham opfunden
hvælvet resonansbund (36). Dette er ikke set omtalt andre
steder. Man har kun instrumentbyggerens eget udsagn.
F. C.T. Schulze fra Rendsborg fik i 1833 fem ars eneret i
Slesvig-Holsten på en interessant speciel jernafstivning af
pianoforter og flygler. Denne bygger fra hertugdømmerne
(ikke med i biografierne) er nævnt i denne sammenhæng, dels
fordi hans patent var udfærdiget af Kommercekollegiet, og
dels fordi han således eksperimenterede på det væsentlige
felt, der gik ud på at forbedre klaverets muligheder for at
holde stemningen. Tendensen gik mod større og større
klangstyrke, hvad der medførte tykkere strenge, kraftigere
opspænding og mere bastante hammeranslag, hvilket betød
hyppigere og hyppigere stemninger. For at afbalancere det
træk, der kom i resonansbund og strengefæste, forsøgte man
med forskellige former for jernafstivning. Dette ene patent er
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35. H. P. Møller s. 75.
36. Adr. av. 1833 nr. 179.

Et af de tidligsteflygler medjernramme af C. C. Hornungs fabrikat. Det erfra 1847 medfab. nr. 1363
ogjemramme nr. 21. Dennejernrammetype svarer i hovedtræk til patenttegningen (se s. 182). Desenere
blev gjort endnu sværere og udsmykket med profiler og arkantusdekorationer. Privateje.

blot et af mange forsøg. Det afgørende patent på dette felt
kom imidlertid først ni år senere.
I december 1842 fik C. C. Hornung som den første her
hjemme 10 års eneret på forfærdigelsen af pianoforter og
flygler med helstøbt jernramme (37). Patentet gjaldt for
kongeriget. Nyskabelsen ved dette patent var, at stemmeskru
erne gik ned gennem jernet og derved blev bedre fastholdt,
foruden at hele afstivningen var støbt i ét stykke, hvilket var
medvirkende til en forøget stabilitet i strengenes spænding de holdt stemningen bedre. Denne epokegørende fornyelse
indenfor klaverbygningen står ved magt den dag i dag.
En helstøbt jernramme er så stor og kompliceret en sag, at
den kræver en professioneljernstøber, så en sådan opfindelse
kunne kun realiseres i en større virksomhed med tilstrække
lige økonomiske ressourcer. C.C.Hornung, der hurtigt place
rede sig som den ledende skikkelse indenfor klaverbygningen,
fik leveret sine jernrammer først afjernstøber Meldahl, siden
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37. Se R. Harding Kap. III, »The metal frame«, s. 198-212.

af D. Lövener. Hornung var tidligt fremme med denne opfin
delse - for én gangs skyld et patent med gennemslagskraft.
I 1843 fik J- Andersen fem års eneret på opretstående
pianoforter eller pianinoer med skråtliggende strenge og en
af ham konstrueret mekanik, hvor hammerhovedet i stedet for
som ellers at blive udløst af en fjeder faldt tilbage ved egen
kraft. Det er det første danske mekanikpatent til et opretstå
ende instrument, men dets eventuelle betydning kendes ikke.
11846 fik C.C.Hornung et nyt patent. Han fik fem års eneret
til at forfærdige »Cabinets-pianoforter«, hvor steget ikke stod
i umiddelbar berøring med sangbunden, men gennem »Tonledere« sattes i forbindelse med denne. Patentet synes kun at
have haft begrænset praktisk betydning - om overhovedet
W
G. Acharius fik i 1847 tre patenter, hvoraf det ene var det
tidligere omtalte på forfærdigelse af hans fløjtepiano og
fløjtepianino. De to andre drejede sig om detailler i klaverets
konstruktion. Det første patent var på steg af metal til piano
forter. Disse steg var flade med to ophøjede sider, hvori der
var huller, som strengene førtes ind igennem. Det andet var en
udvidelse af det første, hvorefter han måtte ændre forfærdigelsen af fortepianoets vanlige korte steg med rifler eller
stifter til at lede strengene, således at det nu måtte fremstilles
helt i metal i stedet for træ.
I det foregående er patenter og andre nyskabelser kort
omtalt, og eksemplerne rækker lige fra det kuriøse over den
kortvarige succes til det revolutionerende. Der er kun tale om
smagsprøver på tidens opfindsomhed, for antallet af patent
ansøgninger kan langtfra måle sig med den mængde tekniske
nyskabelser inden for instrumentbygningen, som fremgår
både af bevarede instrumenter og beskrivelser. Eksempelvis
skal der have været benyttet 16 forskellige former for jernaf
stivning af pianoforter i det marschallske etablissement, men
man kender kun patentansøgning for én af dem. (Den blev
ikke imødekommet). En af årsagerne til de få patentansøgnin
ger er uden tvivl den afgift, man skulle betale for et patent, og
flere søgte da også om at blive fritaget for denne. Men
besværet med at formulere sig og komme igennem hele det
administrative apparat var måske også i sig selv en hindring
for mange.
Patenterne drejede sig hovedsagelig om egentlige instru
menttekniske forandringer, men hertil kom skiftende mode67

38. Nyrop s. 363.

præg og andre mindre ændringer i udseende og detailler samt
musikkens voksende krav om stigende toneomfang og tone
fylde også for dagligstue-instrumentet. Fra almindeligvis 5 5/2 oktav i begyndelsen af århundredet steg omfanget til 6
oktaver, der var det hyppigste i perioden 1815-40, derefter 6^2
til 6% oktav. Instrumentbyggerne havde af hensyn til deres
eget salg og den voksende konkurrence inden for faget derfor
behov for at gøre offentligheden opmærksom på deres frem
bringelser. Det var der bl.a. rig mulighed for i de forskellige
selskaber og på de mange udstillinger, der skal omtales i det
følgende.

Selskaber og udstillinger

Tre centrale organisationer var efter tur et vigtigt forum for
præsentationen af instrumentbyggernes produkter perioden
igennem - nemlig Det kgl. danske Landhusholdningsselskab,
Selskabet for indenlandsk Kunstflid og Industriforeningen.
Lan dh usho Idningsselska bel

Selskabet blev grundlagt i 1769 med det sigte at »opmuntre
ved Priser og Præmier Landmanden, Kunstneren og Handels
manden udi Hans kongelige Majestæts samtlige Riger og
Lande« (39). Det var således i første række et »Præmiesel
skab«, der både ved pengebeløb, medaaller og hædrende
omtale fremhævede forskellige af landets driftige indvånere.
Man kunne opnå dette ved en ansøgning, også kaldet en
»Præmieæskning«, der skulle opfylde visse bestemte krav og
være vedlagt forskellige attester. Det var ikke helt let at opnå
præmie, men det blev alligevel en række instrumentbyggere
til del. Næsten hvert år fandt en højtidelighed sted med
uddelinger, hvor de, der havde mulighed for at være til stede,
indfandt sig.
Musikinstrumenter blev bedømt af selskabets kunstkom
mission. I en længere udtalelse om Fastings ansøgning i 1793
gaves følgende begrundelse (40).
Musik blot som cn sandselig omendskiönt meget ædel, reen og
uskyldig Fornöielse, hcnhörer ikke egentligen til Selskabets Formaal. Men Opfindelsen af Musikalske Instrumenter; deres rigtige
Forfærdigelse, saaledes at de blive gode Handels Vare og kan
bidrage ved deres Fabrikation til Industrien, saadanne Opfindelser
og saadanne Fabrikationer ere af megen Vigtighed for Staten og
henhore uden al Tvivl til Selskabets Formaal.

Hermed blev der altså taget principiel stilling til musikinstru
mentbygningen, som opfattedes som en seriøs erhvervsgren
med fremtid i - noget som burde støttes. De instrumentbyg-
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39. Se Ole Degn.
40. EA: Landhush.Selsk.Kunstkom.Forhand.prot. 1792-1803, 1793
nr. 21.

gere, der kom blandt præmietagerne var følgende: (Årstallet
= tildelingsåret).
1789 Andreas Hiorth, Kbh., 2den sølvmedaille og 20 rd. »for at have
forfærdiget Violiner«.
1790 Frederick Beenich, Kbh., $die guldmedaille for en ny indretning
ved clavichordet, så det både kunne bruges som clavichord og som
clavecin royal. Han kaldte det »Fortopiano-Klaver«. (jfr. s. 63 f.).
1790 Ditlev Friis, Svendborg, 2den sølvmedaille for fremstilling og
afsætning af en del »meget gode Klaverer (clavichorder) og Fortepia
noer«.
1792 Andreas Hiorth, Kbh., iste sølvmedaille for fremstilling af
»meget skiønne Instrumenter, især Violiner«.
1794 Johannes Fasting, Kbh., 3die guldmedaille »for at forfærdige
Blæseinstrumenter«, herunder en vigtig opfindelse til forbedring af
trompeten.
1795 Nicolai Brehm, Kbh., iste sølvmedaille for »Fremstilling af
Pedalharper«.
1803 Johannes Fasting, Kbh., 2den sølvmedaille »for at have opfundet
den Forbedring ved Valdhornet, at det kan bruges tillige som Signal
Horn ved de militaire Øvelser, som at den der skal blæse Marsh og
Signal nu ej behöver at have 2 Instrumenter«.

Kunstkommissionens forhandlingsprotokoller er bevaret fra
tiden 1792-1822 og indeholder meget interessante bedøm
melser af ansøgernes arbejder. Man kommer her i besiddelse
af en samtids ikke-offenlliggjorte udtalelser. Der er mange
malende karakteristikker i disse sager. Tidligere er nævnt
negative udtryk om Ditlev Friis’s tasteinstrumenter - de
sagdes på et senere tidspunkt at være »under det maadelige«
med hensyn til det indre. Og Lars Christensens violin var en
»ubetydelig Ting« et »Snurrepiberi« (se s. 21 f.). Men der var
også rosende vurderinger. Hjorths violiner var i 1792 »meget
nette i Træe Arbeidet og Verniseringen« foruden at de havde
»en god og klar Tone«, og om Brehms pedalharpe udtaltes i
1794, at den både i det indre og ydre, såvel som hvad angik
træ- og metalarbejdet var »meget vel forarbeydet« og med en
»meget god Tone« (41).
Det var ikke nogen dårlig reklame på en eller anden vis at få
udmærkelse af Landhusholdningsselskabet. De årlige udde
lingers præmietagere blev ofte nævnt i avisen og deres
fortjenester beskrevet. Fasting var den sidste, der af Landhus
holdningsselskabet erholdt præmie. Dette hang nok først og
fremmest sammen med, at der kom et andet for instrument
magerne nok så vigtigt selskab.
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41. Sst. 1792 nr. 20, 1794 nr. 20.

Selskabet for indenlandsk Kunstflid
Dette blev stiftet i 1808 (42). Efter Københavns bombarde
ment i 1807 var der mange steder i landet oprettet de såkaldte
patriotiske selskaber, og Selskabet for indenlandsk Kunstflid
var det mest fremtrædende af disse. Ordet kunstflid benyttede
samtiden som et udtryk, der generelt dækkede naturproduk
ters forædling. Det vil sige, at fabrikker og håndværksvirksom
heder gik ind under betegnelsen - det svarer nærmest til
nutidens småindustri-begreb. Selskabet ønskede at fremme
danske produkter frem for udenlandske, og det havde natio
nal meningsdannende betydning under indførselsforbudet.
Hvad der kom til at spille størst rolle for instrumentbyggerne, var de udstillinger, selskabet afholdt i årene 1810-17
samt i 1819. Der blev til hver udstilling udarbejdet et katalog,
og ved at gå de bevarede otte årgange igennem får man et
repræsentativt udsnit af den københavnske instrumentbyggerbestand (43). Samme udstiller kunne imidlertid optræde
under forskellige erhvervsbetegnelser fra år til år - eksempel
vis kaldtes Marschall både fortepianofabrikant og instrument
mager. Betegnelsen instrumentmager alene borger iøvrigt
ikke for at den pågældende var musikinstrumentbygger - han
kunne lige så vel være »physisk« eller »chirurgisk« instrument
mager (44). Også under betegnelsen »Mekanikus« kan man
finde fremstillere af musikalske instrumenter, ligesom instru
mentbyggere i visse tilfælde figurerer blandt personer uden
erhvervsbetegnelse. I det følgende opstilles en fortegnelse
over de personer, der udstillede musikinstrumenter i den
nævnte periode:
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1810

Marstrand
Uldahl

1 pedalharpe
1 opretstående fortepiano

1811

J. C. Schnabel
Skousboe
Uldahl

1 fortepiano
1 stokfløjte
1 fortepiano

1812

Brehm
Marschall
Rødel
Uldahl

1
1
3
5

guitar
flygel
forskellige fløjter
forskellige fortepianoer

42. Se Fode.
43. Katalog mangler for 1815-udslillingen.
44. Den hos Fode s. 57-59 opstillede tabel 9 med udstillere fordelt
på erhverv er følgelig ikke brugbar i denne sammenhæng.

1813

F. Glass
Larshoff
Marschall
Richter & Bechmann
Uldahl

1
1
2
1
2

1814

Marschall
Richter & Bechmann

1 taffelformet fortepiano
1 flygel

1816

H. Brinkopfi
A. Hiorth
Marschall
Marstrand
Richter & Bechmann
Thorsen

1
1
2
1
1
1

1817

A. Hiorth
Marschall
Richter & Bechmann

1 violin
2 forskellige fortepianoer
1 flygel

1819

Brødrene Gade

6
2
1
1
1
1
1

Marschall
Marstrand
Mclbye
Richter & Bechmann

orgel
kontrabas-fagot
forskellige fortepianoer
flygel
forskellige fortepianoer

guitar
violin
forskellige fortepianoer
monochord
flygel
fløjte

forskellige guitarer og
violinbuer
taffelformet fortepiano
harpinel, 1 cello og
kontrabas
taffelformet fortepiano
opretstående giraf-klaver

Se nærmere beskrivelse under de respektive byggere i de biografiske
afsnit, hvor der mere detailleret er gjort rede for instrumenttyper
m.v. Frederik Glass, snedkermester, byggede orgler i en mindre
årrække. Er ikke medtaget i den biografiske del, jfr. indledningska
pitlet s. 9.

Når man ser listerne over udstillere og fremviste effekter
igennem virker det slående, hvor stærkt klaverbygningen
markerede sig . Der var ikke ét år uden pianoforter og alle arter
- lige fra flygler, opretstående giraf-klaverer og pyramider til
taffelklaverer - er repræsenteret. Man finder kun ganske få
blæseinstrumenter og violiner fremlagt, men derudover er
brødrene Gades 6 guitarer i 1819 repræsentanter for den
instrumenttype, der ved siden af klaveret kom til at gøre sig
stærkt gældende i årene fremover.
Udstillingerne tjente i høj grad det formål at vise det nyeste
nye. Marstrand foreviste allerede i 1810 en pedalharpe kort tid
efter at være påbegyndt denne produktion. Og Uldahl udstil
lede fem forskellige klavertyper i 1812 - en klar demonstration
af hans fabrikations spændvidde på dette tidspunkt. Da Mar-

Strand i 1816 havde fundet på at konstruere en type monochord til hjælp ved stemning af klaverer, blev den ligeledes
hurtigt vist frem. Og brødrene Gade foretog i 1819 et effektivt
reklamefremstød ved at udstille seks guitarer af fire forskellige
typer - ligeledes en tydeliggørelse af dette instruments popu
laritetsopsving.
Udstillingerne var salgsudstillinger. Priser var ofte nævnt i
kataloget og de varer, der ikke blev afsat, kunne hensættes i
selskabets udsalgssted i Adelgade 295. Instrumentbyggerne
kunne altså her få præsenteret deres varer for en større
kundekreds end normalt, men om medailleuddeling i tilknyt
ning til udstillingerne var der ikke tale.
Selskabet udgav et lille tidsskrift - »Efterretninger fra
Selskabet for Indenlandsk Kunstflid« - som kom i små hefter
fra 1810-1816. De indeholder både foredrag holdt i selskabet,
artikler, beretninger fra møder, regnskabsudtog m.v. Af inter
esse i denne sammenhæng er det, at der især i første bind
foreligger en del artikler, der beskæftiger sig med instrument
fabrikation, og ligeledes udtalelser om et par af udstillingerne.
Alt i alt må man sige, at Selskabet for indenlandsk Kunstflid
både på sine udstillinger og i sit tidsskrift fulgte klaveret i dets
gennembrudsperiode herhjemme. For os i dag er de samtidig
vigtige kilder til oplysning om den tidlige pianofortefabrika
tion. Der skulle imidlertid gå en længere årrække, før der atter
kom offentlige udstillinger.
Indust ri udsti llinger

I 1834 og 1836 blev der afholdt udstillinger i København på
initiativ af Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, Akade
miet for de skiønne Kunster og Selskabet for Naturlærens
Udbredelse (45). En egentlig afløser for Selskabet for inden
landsk Kunstflid kom først i 1838 med dannelsen af Industri
foreningen, som så varetog udstillingsvirksomheden i årene
herefter.
Antallet af udstillende instrumentbyggere i 1830-erne og
40-erne blev betydeligt højere end i Selskabets funktionstid.
Dels var der nu flere i erhvervet, dels deltog nu også enkelte af
provinsens folk. Desuden var selve arrangementet af meget
større omfang og bedre organiseret end tidligere. Der blev i
de enkelte udstillingsår fremvist følgende:
(Se iøvrigt under de respektive byggere, hvor flere detailler
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45. Fode s. 90.

om de udstillede genstande er anført. Når ikke andet er nævnt
i nedenstående, er byen København. »Fortepiano« uden
nærmere specifikation er i udstillingskatalogerne ensbety
dende med et taffelformet instrument.)
1834

J. Andersen
A. Bechmann
Boesen (Odense)
Bustorff (Kiel)
Elberling
W. J. Ewers
J. N. Gade
S. N. Gade
H. C. Hansen (Odense)
J. Hjorth
J. G. Liebert
Marschall
Ramus
Richter

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1

flygel
taffelklaverer
fortepiano
fortepiano
fortepiano
pedalharpe
fortepianoer, 2 guitarer
fortepiano, 4 guitarer
fløjte
violin
fortepiano
fortepianoer
æolodikon
flygel, 1 taffelklaver

Ramus var udelukkende orgelbygger, derfor ikke medtaget i den
biografiske del. Bustoff fra Kiel ejheller.
>836

J. Andersen
A. Bechmann
H. C. Birch
Brustgrün (Flensborg)
L. Elberling
Ewers
J. N. Gade

1
1
1
1
1
1
2

1
3
6
1
1
2
2
1
1
J. Liebert
1
Lodberg & Møller
1
Marschall
2
H. P. Møller
1
Richter
F. C. F. Schulze (Rendsborg) 2
2
F. G. Thomsen
1
Thrue (Randers)
1

S. N. Gade
H. C. Hansen (Odense)
A. C. Hjorth
C. C. Hornung (Slagelse)
Kloos
C. Larsen (Odense)
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taffelklaver
fortepiano
guitar
fløjte
fortepiano
taffelklaver
fortepianoer, 4 guitarer
°g
violinbue
guitarer
fløjter, 1 klarinet
violin, 4 guitarer
taffelklaver
violiner
guitarer, 1 bratsch,
violin
taffelklaver, 1 dactylion
fortepiano
fortepiano
cylinderlyrer
taffelklaver
patent-fortepianoer
guitarer
klarinet, 2 fløjter og
dobbeltfløjte.

Brustgrün og F.C. F.Schulze er ikke medtaget i biografierne, idet de
var fra Hertugdømmerne. F. G. Thomsen er anført i listen over

ansatte bag i bogen, da han står som instrumentmagersvend i
kataloget.

1840

Boesen (Hillerød)
Elberling
Fasting
Flor
J. N. Gade
Hansen (Odense)
Chr. Hartvig (Odense)
Liebert
L. Lund

Marschall
H. P. Møller
Richter
Selboe

1844

J. Andersen
Boesen (Hillerød)
Elberling
Flor
J. N. Gade
Hornung
L. Lund
Marschalls fabrik
Richter
Sønderberg
Thorsen
Ulrichsen
Westphal

1 fortepiano
1 fortepiano
1 tuba, 2 valdhorn, 2 trom
peter og 1 klaphorn
1 fortepiano
2 fortepianoer, 2 guitarer
1 fløjte
1 fortepiano
1 fortepiano
elastiske hagebækkener til
violiner
1 fortepiano, 1 flygel
1 cylinderlyre,
2 orthochorder
1 taffelklaver, 1 flygel
1 fløjte, 1 klaphorn, 1 klari
net, 1 ventil-trompet,
1 tuba.
2
1
2
1
5
3
3
1
1
1
1
1
1

pianinoer
fortepiano
fortepianoer
fortepiano
fortepianoer, 1 guitar
fortepianoer
guitarer
flygel, 1 taffelklaver
taffelklaver
taffelklaver
fløjte
fortepiano
pianino

Westphal er anført i listen over ansatte bag i bogen, da han udstillede
under Sønderborg. Pianino var i samtidens terminologi et opretstå
ende klaver.
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I 1852 fandt der ligeledes en stor industriudstilling sted i
København, men da der her optrådte flere helt nyetablerede
instrumentbyggere, er udstillingen ikke medtaget i denne
generelle gennemgang. Derimod er de før 1850 etablerede
instrumentbyggeres deltagelse i 1852-udstillingen og i andre
senere, både danske og udenlandske udstillinger, anført i
biografierne.
Som det fremgår af de ovenanførte udstillerlister, var det
kun på de to udstillinger i 1830-erne, at der deltog instrument-

byggere fra monarkiet iøvrigt. Men på samtlige fire indu
striudstillinger var der deltagelse af instrumentbyggere fra
provinsen. Industriudstillingerne havde i det hele taget et
langt større instrumentbyggerantal med end de tidligere
arrangementer af Selskabet for indenlandsk Kunstflid, hvor
det største antal i 1816 kom op på seks. I 1834 var der 14
udstillere, i 1836 21 udstillere, og endelig i både 1840 og 1844
13 udstillere hvert år. Det var igen klaverbyggerne, der
dominerede, selvom der på hver udstilling blev vist både
guitarer, violiner og blæseinstrumenter. Industriudstillin
gerne genoptog også ideen med præmietildeling, første gang
i 1836.
I forbindelse med udstillingerne i 1834, 1836 og 1844 blev
der udsendt en »Udsigt over Udstillingen af indenlandske
Industrie-Producter ... « (Se fortegnelsen over samtidige
trykte kilder s. 329). Disse gav en nærmere omtale og kritik af
de viste genstande. 11834-udsigten fremhævedes instrument
magerkunsten som en af de industrigrene, der var bedst
repræsenteret på udstillingen, og især Marschalls indflydelse
på klaverbygningens område, bl.a. gennem hans elever blev
omtalt. Generelt fulgte man den kurs i »Udsigten« kun at
bemærke, når der var noget rosende at anføre. Således undgik
Boesen, S. N. Gade, H. C. Hansen, Bustorff og Ewers helt
omtale, hvoraf man tør formode, at udstillingskomiteens
bedømmelse næppe har været særlig positiv.
1836-udstillingen var på instrumentbyggerområdet den
største med hele 21 bidragydere fra København, provinsen og
Hertugdømmerne. Udstillingskommissionen
beklagede
imidlertid i »Udsigten«, at der ikke var prøver på blæseinstru
menter fra København. Medaillerne faldt kun blandt klaverbyggere. Marschall fik sølvmedaille, hans elever Elberling og
Liebert fik bronce, mens Richter og Hornung fik »hæderlig
omtale«. Man er her i den heldige situation, at bedømmelses
komiteens udtalelser om de udstillede instrumenter er beva
ret (46), således at man kan sammenligne med »Udsigten«.
Det viser sig da også, at man fulgte forrige »Udsigt«s kurs med
fortrinsvis at trykke de rosende omtaler. Hvad der blev trykt
står ord til andet i komiteens erklæring. Alle fik dér en
bedømmelse (bortset fra Thrue), de lidt mindre fordelagtige
udtalelser blev udeladt, og det er derfor ikke tilfældigt, at
hverken Lodberg & Møller eller Ewers nævnes i »Udsigten«.
Elberlings, Lieberts og Hornungs klaverer blev udtaget til
46. Se note 32. s. 63.

lodtrækning blandt de besøgende, i sig selv sikkert en velkom
men reklame.
Udstillingen i 1840 fik ingen »Udsigt«, men i stedet kom en
nærmere omtale i Qyartalsberetninger fra Industriforenin
gen, dog uden navns nævnelse, men blot med karakteristik af
de forskellige instrumenttypers kvalitet (47). Om klavererne
forlød det, at »Den rene og smukke Tone, hvorved de
udstillede Instrumenter i det Hele taget have udmærket sig,
viser, at den her omhandlede Fabrikdrift har hævet sig til et
temmelig højt Standpunkt her i Landet«. Og iøvrigt: »De
udstillede Guitarer vare udførte med megen Flid og røbede et
omhyggeligt Arbejde. Med hensyn til de blæsende Instrumen
ter, er kjendeligt, at Industrien i den senere Tid har gjort
betydelige Fremskridt«.
Fra 1844-udstillingen findes atter en »Udsigt«. Her refere
rede man til 1840-udstillingen, hvor der skulle være vist
»nogle ret mærkelige Metalblæseinstrumenter«, men så
danne var ikke med denne gang. Man gav de udstillede
guitarer afJ.N.Gade og Lund samt en fløjte afThorsen nogle
få rosende ord med på vejen, men ellers var det atter klaverinstrumenterne, man koncentrerede sig om. Man delte dem
endda ind i grupper - opretstående, tafler og flygler. Klaverbygningen var den største instrumentfabrikation og man anså
den for en egentlig industri. Det hed: »Det er umiskjendeligt,
at Fabrikationen af Fortepianoer i de sidste 4 år har gjort
ualmindeligen store Fremskridt heri landet. Grundene hertil
ville være at søge saavel i Fabricanternes forøgede Duelighed
og tiltagende Kappelyst, som i de stigende Fordringer hos det
musicerende Publicum og de brugbare Forbilleder, hvilke
Udlandets Fremskridt i denne Industri Frembyder«. Man
anførte ligeledes, at de danske frembringelser kunne tåle
sammenligning med udlandets, og at man samtidig fremstil
lede instrumenter til så forskellige priser, at de også var
tilgængelige for mindre formuende. Her er ligeledes for
første gang en mere detailleret kritik - både positiv og negativ
- af de respektive byggeres produkter. (Jfr. biografierne).
»Udsigterne« kunne ved den omtale, de gav, få en vejle
dende funktion overfor købere. Men hvem, der skrev dem, er
ikke altid gennemskueligt. I bedømmelseskomiteen for 1844
sad som professionelle repræsentanter kapelmester F.Glæser
og hof- og musikhandler, commerceraad P. W. Olsen, men
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47. Qfl. 1842, 2. årg., s. 184-190.

man havde også en snedkermester med til at se på det
udvortes.
Instrumentbyggerne deltog iøvrigt selv i foreningsarbejdet
som almindelige medlemmer. Allerede i en medlemsforteg
nelse fra 1839 optrådte følgende: J.Andersen, J.Boesen, L.F.
Elberling, Fasting, Gade (velsagtens J. N.), Hashagen, J.
Hjorth, J. G. Liebert, A. Marschall, H.P. Møller, hoforgelbyg
ger Ramus, J. Selboe og orgelbygger Martensen fra Svend
borg. Næsten samtlige udstillede i 1840 (48).
Det var imidlertid ikke kun udstillingerne og »Udsigterne«,
der betød en reklame for instrumentbyggerne. Der var også
forevisningerne. Siden Industriforeningens grundlæggelse i
1838 havde man principielt holdt et ugentligt møde, hvor nye
frembringelser blev forevist, foruden at der fandt en vis
foredragsvirksomhed sted. Hvad der her gik for sig blev
refereret i foreningens tidsskrift (49). Disse forevisninger blev
endvidere omtalt i dagspressen - i hvert fald i Adresseavisen så man fik derved sit navn frem i en større offentlighed.
Således var der her endnu en mulighed for at blive præsente
ret for de potentielle købere.
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48. Industriforeningens Tid. 1838-39, 1. årg., medlemsliste topo
grafisk opdelt.
49. Industriforeningens Tid. 1838-40, derefter Qfl 1841 ff.

Kundekredsen og priserne

En traditionel kunde, især som storforbruger af reparationer,
var Det kgl. Teater og Kapel. Der var her to instrumentgrup
per - den ene henhørende under teatrets administration, den
anden under kapellets (jfr. kildegennemgangen før den bio
grafiske del s. 105 f.).

Teatret

Teatret ejede så at sige alle faststående instrumenter - altså
tasteinstrumenterne-plus en del mindre, bl.a. violiner benyt
tet ved dansemesterens undervisning. Sangere havde brug for
instrumenter hjemme til at øve sig ved, og disse lånte de på
teatret. Dettes instrumentbestand forøgedes op igennem
årene (50). Et inventarium fra 1770 havde endnu kun 18
egentlige instrumenter, deraf fire klaviaturinstrumenter, en
del oboer, to klarinetter, diverse fløjter, messingblæsere,
pauker, en »Nürnberger« violin, to kontrabasser og nogle
flere strengeinstrumenter, hvortil kom en gruppe på 17,
sandsynligvis af dekorationsmæssig karakter benyttet som
rekvisitter på scenen. 11772 var der sket en del kassationer, og
de to ovennævnte grupper blev slået sammen, så det registre
rede antal nu lå på 28 numre - stadig med en meget svag
tasteinstrument-repræsentation. Men indtil 1782 skete der
mange nyanskaffelser, især af klaviaturinstrumenter, således
at man i antal numre kom op på 47, hvoraf 20 tasteinstrumen
ter. Det var i denne periode, man købte instrumenter til
teaterfolkenes hjemmebrug. Indtil 1794 havde man derudo
ver kun anskaffet to klaviaturinstrumenter yderligere, bl.a. et
clavecin royal afWagner (Dresden). Fra 1801 og 1809 findes to
inventarier, der så at sige ikke adskiller sig fra hinanden, og
klaviaturinstrumenternes antal var nu oppe på 32 af ialt 63
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50. Det følgende afsnit er baseret på: RA: Da. Kane, tillæg; Det kgl.
Teater og Kapel 1746-1930, Inventarier 1763-70. Rev. Regnsk.;
Teaterregnskaber 1749-1857, Det kgl. Theaters Maskin-Inventar-Regnsk. 1772-1792, 1792-1835. Da. Kane, tillæg; Det kgl.
Teater og Kapel 1746-1930, Div. Dokumenter Inventar-Regnsk.
vedk. 1794-1892, deri Teatrets Inventar vedk. 1823-74, 3 inventarier fra 1837, 1840 og 1849.

numre. Bestanden var fortrinsvis »claveerer«, d.v.s. clavichorder, cembali og nogle ganske få fortepianoer. Men fabrikan
ternes navne står ikke i inventarierne, og bortset fra et enkelt
eksempel, hvor byggeren - i dette tilfælde M. G. Moshack direkte nævnes (51), fremgår det heller ikke af bevarede
regninger. Man kan altså blot konstatere, at der skete en større
tilvækst af tasteinstrumenter i de sidste årtier af 1700-tallet.
I 1823 afholdt teatret en stor auktion, hvorunder man
ryddede ud. Her forsvandt en del af bestanden af clavichorder
og cembali; og inden da havde teatret påbegyndt indkøb af
mere tidssvarende fortepianoer og flygler. Men først i et
inventarium fra 1831 finder man fabrikanternes navne nævnt,
omend langtfra i alle tilfælde. Denne fortegnelse rummer 30
numre, hvoraf 25 klaviaturinstrumenter. Her viser det sig, at
teatret havde fået en del danskbyggede instrumenter. Alle
flyglerne var danske - et af Uldahl og hele fire af Richter &
Bechmann. Af taffel-klaverer var der tre af Richter & Bech
mann, syv tysk-byggede og to var anonyme. Man havde stadig
et cembalo, et clavecin royal samt seks clavichorder i behold.
Desuden vides positivt, at Marschall i 1821 og 1825 solgte to
fortepianoer til teatret - måske identiske med de ovenævnte
anonyme tafler. En interessant detaille ved 1831-inventariet
er, at man havde en »taffelformig Glas-Harmonica«, 4 oktaver
i mahognikasse af Richter & Bechmann til brug i operaen
Tryllefløjten.
I et inventarium fra 1837 er fortegnelsen over teatrets
instrumentbestand steget til 46 numre, deraf nu 30 egentlige
klaverinstrumenter. Andelen af danskbyggede var steget be
tragteligt - flyglerne er de samme som i 183 i-inventariet, men
Richter & Bechmann optræder nu med fire taffelklaverer og
Marschall med hele elleve. Af inventariet fremgår, at Mar
schall købte flere af teatrets andre klaviaturinstrumenter,
nemlig det tidligere nævnte clavecin royal og fire clavichor
der. De resterende clavichorder og cembaloet angaves at være
ubrugelige eller i en mådelig tilstand.
I det næste inventarium fra 1840 er der anført 32 klaverin
strumenter, og der er så at sige ingen forskel fra 1837inventariet, bortset fra at der nu optræder et taffelklaver af A.
Bechmann. Det sidste inventarium, der skal nævnes i denne
sammenhæng, er fra 1849 °? omfatter ialt 28 klaverinstru-
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51. G. W. Wintmølle solgte 18/8-1772 et clavichord af »Moshacks
Arbeide« til teatret for 34 rd. RA: Rev. Regnsk.; Teaterregnskaber 1749-1857, Teaterkassens Regnsk. 1773-74 bilag nr. 87.

menter. Der er nu sket flere ændringer. Først og fremmest
indeholder flygelbestanden nu kun to instrumenter af Richter
& Bechmann, men to af C. C. Hornung - P. C. Uldahl er væk.
Dernæst er der som tidligere elleve taffelklaverer af A. Mar
schall, fire af Richter & Bechmann, et af A. Bechmann, men nu
også tre af C. C. Hornung. Og som noget nyt optræder et
opretstående fortepiano ligeledes af C. C. Hornung. Der var
kun fire udenlandsk byggede klaverer tilbage, tre tyske og et
engelsk. På dette tidspunkt, lige før 1850, havde Det kgl.
Teater altså en overvejende danskbygget klaverbestand.
Som det fremgår af ovenstående, er det således begrænset,
hvor meget man kan slutte om teatrets rolle som marked for
danskbyggede instrumenter i tiden før 1823, mens det i
perioden derefter helt overvejende købte danske fortepia
noer. Først P. C. Uldahl, så Richter & Bechmann, derefter A.
Marschall og endelig C. C. Hornung. Kongerækken i dansk
klaverbygning.
Men teatret købte ikke kun fortepianoer. Man havde brug
for instrumentbyggere til stemning og reparationer. Speer
senior og junior var i det meste af perioden teatrets faste
stemmere og reparatører af tasteinstrumenter, Meyer repare
rede strengeinstrumenter, indtil denne funktion ved hans død
i 1780 blev overtaget afJ.H. Schnabel. I årene derefter havde
denne lidt reparationsarbejde for teatret, men også en årlig
strengelevering. Ved Schnabels død i 1799 gik dette over til A.
Hjorth.
Ifølge teaterkassens regnskaber var der et par enkelte
transaktioner med andre end de ovennævnte instrumentbyg
gere, men for dem var teatret som enhver anden kunde. F.
Coppy havde to salg af instrumenter i 1792 og 1793. J.Fasting
solgte et par inventionshorn ligeledes i 1793, S. Wulff repare
rede en violin til danseskolen i 1794, og endelig solgte J. C.
Gronenberg teatret et clavichord i 1798, som man dog ikke
kan være sikker på, at han selv havde bygget. Teaterkassen var
ikke nogen guldgrube for instrumentbyggerne. Hvis man var
fast leverandør eller reparatør havde man en sikker minimal
indtægt, men langtfra nok til at leve for.

Kapellet
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Bestanden af tjenesteinstrumenter fremgår af bevarede in
ventarier, men ingen af disse anfører fabrikatet. Der blev til
kapellets brug i 1796 indkøbt et brændejern med C7-monogrammet, og dette blev kapellets instrumenter stemplet med -

Cl-monogrammet
indbrændt i en klari
net afJ. G. Larshoffs
fabrikat, nu på Tea
termuseet.
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også i en lang periode efter Christian VII’s død. Regningerne
fra instrumentmagerne vedrørende solgte instrumenter kan
som sagt være tvetydige - det behøver ikke være instrumenter
forfærdiget af dem selv, de solgte. Man kan kun efter inventa
rielister udfærdiget efter 1895 (52) få kendskab til danskbyg
gede instrumenter fra før 1850. Der var da sket store udskift
ninger, men i brug var stadig nogle C7-instrumenter: tre
violiner af Andreas Hjorth, en bratsch og to celli af J. H.
Schnabel, to celli af Marstrand og en violin af Th. Jacobsen.
Der er lidt forskel med hensyn til stemplede instrumenter. På
strygeinstrumenter kendes kun C7-stemplet, hvorimod blæ
seinstrumenter kendes med både C7-, F.VI-, C.VIII- og F.VIIstempler (53).
Man møder til kapellets reparationsarbejde de samme folk,
som teatret benyttede (54) - Speer til tasteinstrumenter og
stemning, samt J. H. Schnabel og A. H. Hjorth for strengein
strumenternes vedkommende. Men her er i sagens natur et
endnu større reparationsbehov, så man kan til listen føje
Fasting som den, der stod for messinginstrumenternes vedli
geholdelse. Træblæserne havde tilsyneladende ikke noget
behov i den retning før efter 1809, da Skousboe hvert år
reparerede syv fløjter til hofdansemusikken. Ellers må konklu
sionen i dette tilfælde også blive, at for hovedparten af de
instrumentbyggere, der var i forretningsforbindelse med
kapellet, var dette at betragte som enhver anden kunde. Større
instrumentudskiftninger fandt ikke sted, men ganske få en
keltpersoner havde her en lille fast indtægt for reparationsar
bejde.
52. Det her anførte om kapellets strygeinstrumenter er baseret på
G.Skjerne 1941 s. 177-190. Han anfører, at først 1895-inventariet giver nøjagtige oplysninger om alle instrumenternes ophavsmænd. Imidlertid kan man i et tidligere inventarium undta
gelsesvist se en instrumentbygger anført: I 1850 var et sæt
klarinetter med sølvklapper i A og B af Larshoffs fabrikat udlånt
til klarinettist M.Petersen. (RA: Det kgl. Teater, Diverse Doku
menter Inventar-Regnskabet vedk. 1794-1892, Det Kongelige
Capeis Inventarium. 1850). I dag er alle de nævnte instrumen
ter udgået af kapellets inventarium. Der er heller ingen ældre
danske klaverer tilbage. (En tak til Det kgl. Teater for tilladelse
til at se inventarielisten fra 1970-erne).
53. Larshoff-klarinetter med Cy-stempel, Selboe-oboer med
C.VIII- og F.VII-stempler - se biografierne. En anonym F.VI
klarinet kendes i privateje (oplysning MMCCS).
54. Det følgende baseret på: RA: Rev. Regnsk.; Teaterregnskaber
1749“1^57’ Kapellets regnsk. 1786-1837.

Denne B-klarinet med A-stykke samt
denne C-klari.net afJ. G. Larshoff 6T
efter al sandsynlighed identiske med de
instrumenter han solgte til kapellet den
24. marts 1806. Regningen lyder
således:
Zu der Königliche Capelle
ein B. Clarinet nebst A.
stück verfertigt..................30 rd.
Ein C. Clarinet ververtigt 13 rd.

Summa 43 rd.
Kapelregnskab 1806 bilag 4 i første
kvartal.
Disse klarinetter blev anskaffet til brug
for hr. kapelmusikus Jens Krag. In
strumenterne er idag i Teatermuseets
eje, og er alle stemplet med C7monogrammet.

Dog var der utvivlsomt stor prestige forbundet ved at
handle med teater og kapel. De folk, der var fast knyttet til
stedet kunne reklamere med dette i annoncer. Eksempelvis
underskrev Andreas Hjorth sig som »Capellets Instrument
mager«. At opnå kontakt med teatret og kapellet kunne være
en indgang til kredsen af øvrige professionelle.

Militæret og andre professionelle
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De militære musikkorps var et naturligt afsætningssted for
blæseinstrumenter hele perioden igennem. Messinginstrumentmagerdynastiet Fasting leverede temmelig mange in-

Dette regimentsmærke
er anbragt på et en
gelskhorn af H. A.
Weeseh. Han var
netop tilknyttet kon
gens regiment som
oboist indtil ca. 1815.
MMCCS
nr.
E
iy/ioy. (Foto Freddy
Simonsen)

strumenter hertil, hvorimod der kun kan gisnes om, hvem
man fik alle træblæserne fra. På et engelskhorn af H.A.Weeseh
og på enkelte Larshoff-klarinetter er der indbrændt regi
mentsejermærker, men det borger ikke for, at instrumenterne
er leveret direkte af de to instrumentbyggere, skønt det er
langt det mest sandsynlige.
Den professionelle kundekreds iøvrigt udvidedes perioden
igennem. Borgerskabets døtre blev også i stigende grad sat til
klaveret, hvad der betød et øget behov for musiklærere, og
dermed voksede instrumentbyggernes afsætningsmulighe
der. Generelt kan der ikke sættes tal på. Det er kun i undtagel
sestilfælde, man kender til en instrumentbyggers kundekreds
- et eksempel fra 1840-erne skal her fremdrages.

Private

I Hornung 8c Møllers arkiv på Erhvervsarkivet i Århus er
bevaret C. C. Hornungs Journal over købere fra 1846 til april
1851 (55). I denne er aftagerne anført med navn og for det
meste også erhvervsbetegnelse, foruden at instrumentets pris
er angivet. Men man kan ikke umiddelbart se, hvilken type
instrumenter, det drejer sig om - taffelklaver, skibsklaver,
flygel - eller hvilket produktionsnummer, det havde. (Angå
ende priser - se senere).
I 1847 optrådte ialt 168 købere, som kan fordeles i følgende
grupper (56).
Hoffet
Embedsmænd og betitlede personer
(heraf 14 gejstlige)
Personer i handel og produktion
(deraf 13 købmænd og grosserere)
Liberale erhverv
Musikere og skuespillere
Fruer og frøkener
Institutioner
Intet anført

45
43
8
7
22
4
38

Ialt 168
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55. I registraturen over arkivet er anført, at journalen begynder i
april 1846, men i realiteten påbegyndtes den i januar, idet den
er en renskrift alfabetisk ordnet for hvert år. Tilfældigvis købte
den første A-person i april! Journalen slutter i marts 1851 lige
før firmaet overgik til H. P. Møller.
56. En lignende opgørelse fra 1863 ses hos Ib Gejl, label I, s. 17.

På Andreas Thomas Juuels interiør-tegningfra 1851 afprofessorinde AngeliqueJacobsens dagligstue ses
et lukket taffelformet klaver til venstre i billedet. Del ligner et instrument af C. C. Hornung, og netop i
dennes journal under datoen den 20. okt. 1850 optræder et salg til en professorJacobsen af et instrument
for 330 rd. - Dette varen pris over gennemsnittet. (Tove demensen: Danske interiørtegningerfra rococo
til klunketid, Kbh. 1951).
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Der er ikke noget overraskende i, at Hornung afsatte et
instrument til hoffet - i dette tilfælde dog benyttet af dronnin
gen som gave. Og det er heller ikke påfaldende, at gejstlige
tegner sig for 14 og købmænd for 13. At der her ikke kun er tale
om en københavnsk aftagerkreds understreges ligeledes, når
man yderligere finder 8 proprietærer og 1 forpagter blandt
køberne. Det kan måske snarere undre, at man kun ser 7
professionelle. Muligvis gemmer der sig flere musikere blandt
de 38 personer uden erhvervsbetegnelse, men ret beset var de
vel næppe den helt oplagte aftagergruppe i et ekspanderende
marked. Den største enkeltgruppe gemmer sig i tabellen
under de to betegnelser »Fruer og frøkener«. Året før talte
samme gruppe 21 af en mindre total. Til forklaring på dette
store antal, kan man bl.a. pege på en tidlig erhvervsmulighed
for enlige kvinder »af bedre stand« og spillelærerinder optrådte da også talrigt i annoncer på dette tidspunkt.

Et par stikprøver fra Adresseavisen i udvalgte år, september
måned, viser følgende tal for annoncer om klaverundervisning:
Lærere tilbyder sig
Lærere søges

1810

1826

1842

2
2

7
1

14
8

I 1810 er det karakteristisk, at der tilbydes undervisning af et
institut og af en professionel »Claveer-Informator«, nemlig E.
O.Friling, der derudover havde mange aktiviteter med salg af
både instrumenter og musikalier. 11826 var det en blanding af
institut-tilbud og anonyme lærere eller lærerinder med påbe
råbte længere erfaringer. Men i 1842 var billedet helt ændret.
Her dominerede de yngre jomfruer, der tilbød undervisning
f.eks. med følgende tilføjelse: »Paa Betalingen sees ikke, da
det kun for hende er en kjer Beskjeftigelse« (57). Eller som
den unge dame, der ønskede at lære husholdning og til
gengæld kunne undervise yngre børn i skolevidenskaber og
musik - »Hun kan selv medbringe et godt Fortepiano«. Løn
forlangte hun heller ikke (58)!
Vender man tilbage til Hornungs kunder i 1847, °g ser man
nøjere på gruppen »handel og produktion«, finder man ud
over de anførte også en skipper, en murermester, en skræder,
en skomager, to malere, en vinhandler, en kaffeskjænker, en
brygger, en isenkræmmer o.s.v. Det er en relativt bredt
sammensat afsætningskreds, når man tager i betragtning, at
Hornung var den teknisk mest avancerede klaverfabrikant i
1847, og at man godt kunne finde udmærkede billigere
klaverer hos andre. Men det var uden tvivl forbundet med
social prestige at eje et instrument af »Hofinstrumentmageren«.
Der var sket ganske meget i løbet af en generation. I 1847
var der intet opsigtsvækkende i, at en isenkræmmer eller en
kaffeskjænker anskaffede et dyrt taffelklaver. Men i 1819 købte
en ølhandler et kostbart opretstående giraf-klaver på udstil
lingen for indenlandsk kunstflid, hvad der gav så megen
omtale i de københavnske aviser, at det også blev refereret i de
fynske (59). Nogle var tilsyneladende forargede over, at en
ølhandler købte et sådant kulturprodukt, andre forsvarede
ham, og endnu andre beklagede, at han havde borttaget det
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57. Adr. av. 1842 nr. 222.
58. Adr. av. 1842 nr. 226.
59. Adr. av. Fyn, 1819, nr. 110 og 113.

På det Raffenbergske familiebillede malet af Wilhelm Bendz i 1823 ses i baggrunden et liggende
girafflygel, der svarer nøje til bevarede instrumenter af P. C. Uldahl (se s. 287). Kunstforeningen i
København (Kunstakademiets billedsamling).
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fra udstillingen, inden den lukkede. I al fald vakte købet sådan
furore, at man deraf kan slutte, at denne affære hørte til
særtilfældene. Klaverer anskaffedes på det tidspunkt normalt
kun af folk i passende social position.

Priserne
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Musikinstrumenter er, til forskel for de fleste andre varekate
gorier, en salgsartikel med umådelig store type-, kvalitets- og
dermed pris-forskelle. Alene én instrumentbygger kan have
markante prisudsving inden for samme instrumenttype. Der
til kommer, at man altid har kunnet trække på et brugtmarked,
så ældre instrumenter - alt efter kvalitet - har godt kunnet
være dyrere end det nybyggede gode fabrikat.
At forsøge at sammenligne prisniveauet over en længere
årrække er imidlertid ikke muligt i denne sammenhæng, da
man i så fald måtte inddrage et stort materiale med oplysnin
ger om dagligvarepriser, leveomkostninger og lønninger
iøvrigt. Alene de indviklede pengeforhold under og efter
Napoleonskrigene gør det yderst vanskeligt at sige noget
generelt om dette emne. Man kan imidlertid godt få en
fornemmelse for prisforskelle instrumenttyperne imellem,
som kan afspejle lidt af deres vekslende indbyrdes popularitet.
Bevarede regninger er ikke altid brugbare, for af disse
fremgår sjældent helt klart, om det købte instrument er et
nybygget af instrumentbyggerens egen fabrikation, eller om
det er et ældre solgt gennem ham. I annoncemateriale kan
man heller ikke altid gennemskue, om instrumenterne er nye
eller gamle, eller om de er bygget af forhandleren eller ej.
De forskellige udstillingskataloger har ofte varernes pris
anført, og her er det muligt at sammenligne indbyrdes, for det
er nybyggede instrumenter, der markedsføres her, og man
kan være sikker på ophavsmanden. Blot må man forinden
stille spørgsmålet, om det er et prestige-instrument, det
ypperste han kunne fremstille, eller om det er gennemsnitsva
ren, den gængse salgsartikel. Og det er vanskeligt at afgøre, da
man her kun har prisen at gå ud fra, og kun i sjældne tilfælde
kender instrumentbyggerens prisniveau iøvrigt.
På Selskabet for indenlandsk Kunstflids udstilling i 1810
tilbød N.J. Marstrand pedalharper til mellem 400-450 rd., og
et opretstående fortepiano (pyramide eller giraf) af P. C.
Uldahl kostede det dobbelte - 800 rd. På 1812-udstillingen var
prisen for en fløjte af H. L. Rødel mellem 20-80 rd., for en
guitar af N. Brehm 70 rd., A. Marschall tilbød et flygel til 2000
rd., og Uldahl havde et udvalg på 5 klavertyper til mellem
1000-2000 rd. Disse ganske få eksempler er betegnende for
klaverbygningens tidlige periode - et klaver var dyrt, kostede
det dobbelte af en harpe, hvorimod guitaren lå langt nede i
prisklasse. Det undrer ikke, at guitaren senere kunne slå

harpen i popularitet! Men klaveret, det dyreste instrument, fik
større og større udbredelse og blev samtidig relativt meget
billigere. Det kan f.eks. aflæses af industriudstillingen i 1836.J.
N.Gade solge guitarer fra 7-30 specie-daler, men hans klave
rer kostede kun fra 80-130 specie-daler. C. C. Hornungs
taffelklaver kostede på denne udstilling 100 specie-daler.
På 1844-udstillingen fremviste C. C. Hornung tre instru
menter, et opretstående og to taffelklaverer med jernramme.
Han udstillede hermed sine nyheder, og prisen på taffelklaveret var 320 rd., en noget højere pris end han tre år senere tog
for samme type i den almindeligste udgave. Her spiller det
uden tvivl en rolle, at det drejer sig om et udstillingsinstru
ment, og prisforskellene inden for samme type har sandsyn
ligvis været afhængig af snedkerarbejdets detailler og finish.
De taffelformede klaverer blev som tidligere omtalt frem
stillet i stort tal i disse år. Det »industrielle« præg som
klavcrbygningcn fik, er naturligvis den væsentligste årsag til
prisbilligheden. Man kan blot analysere den tidligere nævnte
salgsjournal for 1847 ^ra C. C. Hornungs fabrik (se s. 84).
Grupperer man instrumenterne efter pris, giver det følgende
fordeling:

Pris i rd.
under 300
300-400
over
400

antal solgt
105
45
18

ialt 168

I den billige gruppe var der to standardtyper. Der solgtes
dette år 25 klaverer til 220 rd. og 72 klaverer til 280 rd. Det kan
fastslåes, at prisen 280 rd. var for et taffelklaver med jern
ramme (60). Det sidste tekniske fremskridt var således ikke
forbeholdt de dyreste instrumenter, men var allerede da
trængt igennem til de instrumenter, der havde størst mulig
hed for afsætning. Der var tale om massefabrikation til et
marked, der blev større og større. Dette kan direkte aflæses af
annoncemateriale i Adresseavisen.
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60. Et bevaret instrument med jernramme fab. nr. 1891 har kunnet
føres tilbage til det første salg. Mange bevarede instrumenter af
samme udseende har alle jernramme. Alle kendte bevarede C.
C.Hornung-instrumenter med fabrikationsnumre over 765 har
helstøbt jernramme.

Annoncering

Både instrumentbyggere og private falbød i avertissementer i
Adresseavisen, hvad de ønskede at købe eller sælge. Stikprø
ver i avisens annoncer hvert 8. år siger noget om tendenserne.
Tabellen er udarbejdet på grundlag af rubrikkerne »blan
dede bekjendtgørelser« og »vare tilbydes« hver september
måned i de udvalgte år. Som det eneste af disse havde 1810
yderligere en rubrik »musikalske instrumenter«, som også er
taget med i denne opgørelse. Der er optalt alle annoncer, der
har med instrumentkøb, -salg, eller -leje at gøre. Undertiden
fandtes flere instrumenter i hver annonce, men kun antallet af
avertissementer er her optalt.
1770 o
1778
1
1786 9
1794 10
1802 13
1810 35 (heraf 24 fra »musikalske instrumenter«)
1818 17
1826 40
1834 32
1842 66
1850 66

Det var klaviaturinstrumenterne, der gjorde sig mest bemær
ket alle år igennem lige bortset fra de første. Når der i
annoncerne står »Claveer« eller »Klaveer« (med et eller to
e’er), menes der konsekvent et clavichord. Det, vi i dag forstår
ved klaver, blev altid kaldt fortepiano, pianoforte eller blot
piano. De første fortepianoer i dette annoncestof forekom i
september 1786; hele to af ialt 9 annoncer (61). Den sidste
clavichord-annonce er fra 1842 nr. 223, hvor der står: »Et
Klaveer eller simpelt Fortepiano ønskes tilkjøbs«. Clavichordet forekom ligeledes i to annoncer i 1834 (62). De udbødes til
salg, og begge steder var det tilføjet, at det kunne være
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61. V. C. Ravn anfører s. 91, at der allerede i 1772 var averteret med
et instrument kaldet »Forte Piano«, og at der var et tilsvarende
på auktionen over Scheibes bo i 1776. D. Wroblewsky skulle
ifølge Ravn have været den første, som byggede pianoforter her
i landet i 1780. Men J. L. Petersen annoncerede i 1772 i Odense
med fortepianoer (pantalons) forfærdiget af ham selv (se bio
grafien).
62. Adr. av. 1834 nr. 218 og 224.

passende for en begynder. Del er bemærkelsesværdigt, at det
på et tidspunkt, hvor pianofortet fremstillingsmæssigt havde
sejret totalt, alligevel var muligt at både købe og sælge så
gammeldags et instrument. Faktisk overlappede pianofortet
og clavichordet hinanden brugsmæssigt hele perioden igen
nem.
Den markant stigende udvikling for instrumentannoncer
viser meget anskueligt den forøgede mulighed, der lå i et
publikum af blandet social sammensætning, som det, der
abonnerede på Adresseavisen. Ovenstående lille primitive
tabel illustrerer vel noget ganske væsentligt om den aktive
musikudøvelse i denne del af den københavnske befolkning.

Epilog

En kulegravning af kilderne til dansk musikinstrumentbyg 
ning og en belysning af erhvervets udvikling i en i musikhisto
risk henseende betydningsfuld periode har været den foregå
ende fremstillings brede sigte. Man vil i denne forbindelse
have bemærket, at småhåndværksvirksomheden ofte indgår i
behandlingen med samme vægt som større foretagender,
f.cks. pianofortefabrikker. Principielt behøver man heller ikke
at håndhæve noget skarpt skel her, eftersom man i datiden d.v.s. fraomk. 1810-benyttede fællesbetegnelsen »musikalsk
instrumentmager« for alle, der befattede sig med håndværket,
det være sig som reparatør eller klaverfabrikant.
Men det vil samtidig af fremstillingen fremgå, at forskellene
mellem de uensartede gruppers vilkår og udfoldelse i realiteten
var overordentlig store. For at opnå en vis balance i stoffets
fremlæggelse har jeg således måttet skære og begrænse
stærkt i de tilfælde, hvor der forelå en overflod af detaillerede
oplysninger, mens jeg på den anden side ofte har været nødt
til at presse kildematerialet ligeså stærkt, hvor dette kun har
været af sparsom art. Hvorvidt der så er kommet en rimelig
balance i tingene, må andre bedømme. Al dokumentation og
alle detailler er samlet i den efterfølgende biografiske del, som
forhåbentlig vil kunne tjene som grundlag for mere centralt
rettede instrumenthistoriske studier.
Udviklingen inden for det 19. århundredes instrumentbyg
ning hænger nøje sammen med de musikalske strømninger,
med de øgede krav, som komponister og musikere stillede til
klang og teknik. Romantikkens instrumentale virtuositet og
stedse stærkere brug af dynamiske udsving virkede ind på
instrumentbygningen, ligesom de mange fornyelser i instru
menternes tekniske ydeevne kom til at inspirere komponi
sterne. Detailundersøgelser omkring denne vekselvirkning
mangler imidlertid, hvilket ikke mindst skyldes, at det grund
læggende materiale til belysning af instrumentbygningen
hidtil ikke har foreligget i tilgængelig form. Det er mit håb, at
det her fremlagte danske materiale kan virke befordrende for
sådanne mere specialiserede studier.
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Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster
og Bornholm
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Nørrejylland
Lütgendorff (se litteraturlisten)
Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’
Samling, Kbh.
Qyartalsberetninger fra Industriforeningen
Rigsarkivet, Kbh.
Rasmussens accession (se litteraturlisten)
Rentekammer
Københavns Stadsarkiv
Musikmuseet, Stockholm
Universitetsbiblioteket, Kbh.

Introduktion til biografierne
Litteratur
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Et af formålene med denne bog har været at komme bag om
den eksisterende litteratur ved at gå tilbage til det primære
kildemateriale. Da en stor del af den sparsomme litteratur
herved bliver sekundær, harjeg afstået fra henvisninger hertil.
Disse findes kun, når litteraturen giver oplysninger udover det
her indsamlede grundmateriale. I stedet skal der i det føl
gende gives en kort gennemgang af de væsenligste litterære
bidrag til erhvervets og instrumentbyggernes historie i Dan
mark.
Den første historiske gennemgang af erhvervet gav indu
strihistorikeren C.J. Rawert i 1850. Han var tillige fabrikdirek
tør i Kommercekollegiet, og dette kollegiums arkivmateriale
og samtidens industrilitteratur var hans naturlige udgangs
punkt. I kort summarisk stil gennemgik han bevillingstildelin
ger, lån og patenter, samt anførte et par totaltal for instrumentbyggere fra 1840-erne (se s. 39 i indledningen). Rawert
er den eneste, der i litteraturen ligeligt nævner repræsentan
ter for alle instrumenttyper.
Det er karakteristisk, at artikler eller bøger kun behandler
en enkelt instrumenttype under en eller anden synsvinkel bortset fra museumskataloger. Det er violinbygning og klaver
bygning, der har fået en speciallitteratur. Man finder intet om
træblæser- eller messingblæserfabrikationen.
Danske violinbyggere er emnet i Hagbart Engers optegnelser
i Aarbog for Musik 1924. Disse, der senere er suppleret af
Angul Hammerich, består af et udvalg af Engers ret omfat
tende materialesamling af instrumentseddelafskrifter, af ægte
sedler, samt af diverse spredte optegnelser fra forskellig
litteratur. Udgivelsen af denne materialesamling er uformid
let, der er ikke sket nogen bearbejdelse eller fortolkning af
stoffet, og personerne får følgelig en meget ujævn behand
ling. Arne Hjorths bog om »Danish violins and their makers«
støtter sig på ovennævnte, men medtager iagttagelser angå
ende instrumenternes bygning iøvrigt, lak og lignende, samt
glimrende fotografier af bevarede instrumenter, men den
indeholder ingen supplerende oplysninger om byggerne.
Klaverbygningen i Danmark blev første gang skildret i
tilbageblik af pianofortefabrikant H. P. Møller i et foredrag
holdt i Industriforeningen 1852 og trykt i foreningens Qyar-
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talsberetninger fra 1853. Heri beskæftigede han sig fortrinsvis
med de mest fremtrædende skikkelser indenfor faget, nemlig
Uldahl, Marschall og Hornung. Han gav sine tilhørere et
historisk tilbageblik, en fokusering på ovennævnte instrumentbyggeres karriere og en generel skildring af branchens
opblomstring. Andre klaverbyggere i perioden nævntes ved
navn, men fik ikke nærmere omtale.
Industrihistorikeren C. Nyrop skildrede i 1873 pianofortefa
brikationen i Danmark i et længere afsnit af sin bog »Bidrag til
den danske Industris Historie«. Da Nyrops ønske var at sætte
klaverfremstilling som fabriksindustri ind i en større sammen
hæng, byggede han på Rawert samt på yderligere materiale,
fortrinsvis fra Kommercekollegiet. Han benyttede Industrifa
gets journaler i dette kollegium samt Privilegieprotokoller i
Danske Kancelli, men udnyttede ikke fuldt ud det materiale,
der ligger i de hermed sammenhørende journalsager, bestå
ende af ansøgninger, tegninger, anbefalinger m.v. Derudover
brugte Nyrop materiale fra udstillingerne arrangeret af »Sel
skabet for indenlandsk Kunstflid« (mærkværdigvis ikke fra
dem alle), samt de senere Industriudstillingers og Industrifo
reningens forskellige publikationer. Afsnittet om pianobyg
ning er hos Nyrop ufuldstændigt i henseende til det instru
menttekniske aspekt, men bogen har helt op til vor tid stået
som hovedværket for tidlig dansk klaverbygnings historie.
Th. Rasmussens upublicerede specialeafhandling, Århus Uni
versitet 1972, råder bod på den tekniske side af sagen.
Rasmussens arbejde udmærker sig ved sin registrering af
ældre pianoforter bevaret på danske museer og en teknisk
beskrivelse af forskellige mekanikker. Til gengæld hviler hans
øvrige redegørelse på Nyrop og dennes litteraturhenvisnin
ger. Der er ikke foretaget supplerende arkivstudier.
Specialartikler om enkelte instrumentbyggere er få. Der er
Mette Mullers artikel fra 1965 om O.J.Tieffenbrunn, der både
omtaler personen og bevarede instrumenter, fra 1976 D.
Falcon Møllers om brødrene Gade, der skildrer instrumentbyg
gernes liv og virksomhed, men ikke behandler bevarede
instrumenter, samt fra 1979 J. Bøje Christensen og D. Falcon
Møllers gennemgang af Moritz Georg Moshacks bevarede
cembalo og virksomhed iøvrigt. Drachmanns skrift fra 1927 til
firmaet Hornung & Møllers 100 års jubilæum må betegnes
som ren firmahistorie; det samme gælder for Skjernes jubilæ
umsartikel fra 1939 om dynastiet Hjorth.
Oplysninger om bevarede instrumenter finder man naturligvis i museumskataloger (jævnfør litteraturlisten), i årbogs-

litteratur (Nyrop-Christensen), i tidsskrifter (Kaj Nordstrøm)
og i festskrifter (Skjerne 1941). Tidsskriftet »Orglet« har ikke
til dato haft artikler om andre instrumenter end netop orgler,
men forskellige orgelbyggere med anden virksomhed findes
nævnt i diverse sammenhænge.
De gængse danske biografiske leksika giver kun i ganske få
tilfælde omtale af instrumentbyggere og i sagens natur kun de
mest kendte. Udenlandske instrumentbyggerleksika har deri
mod ofte en omtale, men som regel kun i forbindelse med
bevarede instrumenter. Lütgendorffs »Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart« er mest omfat
tende med mange danske violinbyggere medtaget. Omtalen
er fortrinsvis baseret på seddelmateriale fra bevarede instru
menter, og der er desværre meget ofte unøjagtigheder i de
biografiske oplysninger.
Endelig findes instrumentbyggere omtalt i mere generel
musikhistorisk litteratur, eksempelvis med et særskilt kapitel i
Xils Schiømngs »Musikkens historie i Danmark« fra 1978.
Instrumentbyggere kan desuden være nævntj en eller anden
ganske bestemt sammenhæng (jævnfør Thrane, Ravn, Weyses breve), eller omtalt rundt om i erindringsstof af anden art.
Litteraturlisten (se s .327) er selektiv, idet den kun medtager
bøger artikler af væsentlig interesse for dansk instrumentbyg
ning. Biografierne har derfor undertiden yderligere henvis
ninger til anden litteratur. En stor hjælp til opsporing af de
vidt spredte instrumentbyggeromtaler har været Sigurd Bergs
»Dansk musiklitterær Bibliografi«, deponeret på MMCCS.

Samtidige trykte kilder
Hovedparten af de samtidige trykte kilder er omtalt i bogens
erhvervshistoriske del. (Se fortegnelsen s. 329). De reste
rende kræver ingen nærmere kommentarer, da deres brug i
biografierne vil fremgå af den følgende gennemgang af
dispositionen for disse.
Ma terialesa m linger
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Man må her skelne mellem materialesamlinger brugt som
genvej til originalmateriale og de, der er benyttet direkte som
kilder. Til den første kategori hører »S.A.E. Hagens Samling«
i det kgl. Biblioteks Håndskriftafdeling. En del henvisninger
herfra til Adresseavisen er benyttet, men da Hagen blot har
været mellemled, er der ikke henvist til ham. Til samme

gruppe hører Dan Fogs uddrag af og henvisninger til samme
Adresseavis.*
Til materialesamlinger benyttet som egentlige kilder hører
Hagbart Engers Optegnelser om dansk violintilvirkning
1882-1921. Denne samling findes i privateje, men eksisterer
ligeledes i fotokopi hos firmaet Emil Hjorth & Sønner. Hertil
er i visse tilfælde henvist.
På Musikhistorisk Museum og Carl Claudius’ Samling fin
des en del materiale, der ligeledes er benyttet. Det drejer sig
om korrespondance, upubliceret erindringsstof, avisudklip
og lignende. Dertil kommer oplysninger om forskellige in
strumenter både i offentlige samlinger og i privateje. Når
skriftligt kildemateriale er hentet herfra gives en henvisning,
og når det drejer sig om et instrument, vil henvisningsprincip
perne fremgå af det følgende afsnits omtale af »Bevarede
instrumenter«.
Kommen teret arkivoversigt
Det arkivmateriale, der er benyttet til instrumentbyggerbiografierne, vil her blive gennemgået i forbindelse med en
nærmere uddybning af den disposition, som alle biografier
ideelt opstilles efter, hvortil kommer en angivelse af princip
perne for noteapparatet. Grundmateriale i form af kildeud
skrifter, fotokopier og henvisninger er deponeret på MMCCS
i »Dansk Musikhistorisk Arkiv«, hvor også senere indsamlet
materiale om danske instrumentbyggere vil blive placeret.

Biografidispostion
Manchet
Navn og årstal
Virksomhedens art
Aktivperiode som instrumentbygger + geografisk place
ring

Biografiske data
Fødsel (forældre) og død
Vielse(r)
Børn (kun hvis de også er instrumentbyggere)
Virksomhedens fortsættelse
Militær løbebane
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*En hjertelig tak til Dan Fog for en række meget nyttige henvisnin
ger.

Uddannelse
Borgerskab
Bevilling
Hofinstrumentmager
Dannebrogsmand
Kronologisk anført
Naturalisation
Medailler
Frimurer
Samarbejde med andre

Bopæl
Bopæl og ejendomsforhold
Kontakt med offentlige myndigheder
Lån
Rejsestipendier
Patenter

Virksomhed
Antal ansatte (og deres specifikke arbejde)
Produktionens størrelse
Udstillinger
Udstillede instrumenter
Samtidens vurdering af det udstillede

Forretning
Salg og reparation for Kongen og det offentlige,
for teater, kapel og militær
Salg og reparation for private
Andet
Karakteristik af virksomheden

Anden virksomhed

Bevarede instrumen ter
Signaturer

Litteratur
Koter
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Den meddelte disposition over en instrumentbyggerbiografi
er den ideelle principmodel. Ingen biografi kan fylde alle
rubrikker, men de fleste dækker dog en del af det her
opstillede mønster. Det er tilstræbt at følge denne opstilling,
men det har i nogle få tilfælde ikke været muligt at være helt
konsekvent, da grundmaterialet for de forskellige instrument
byggere kan svinge meget både i omfang og indhold.

Manchet
Instrumentbyggerens fulde navn og leveår anføres. Derefter
karakteriseres hans virksomhed. Der kan være tale om andet
tidligere erhverv, han kan have haft en sideløbende funktion
som f.eks. snedker eller kapelmusikus. Det angives endvidere,
hvilken type instrumenter, han beskæftigede sig med. Står der
»orgelbygger og instrumentmager«, er det underforstået, at
personen beskæftigede sig med klaviaturinstrumenter. Aktiv
perioden gælder kun for instrumentbyggererhvervet, og er
her regnet fra den første sikre kilde for selvstændig virksom
hed som instrumentmager. Tidspunktet kan ligge før et
konstateret borgerskab; der kan f.eks. være tale om en vejvi
ser-oplysning eller et årstal fra en instrumentseddel. Aktivpe
riodens længde afhænger af mange forhold, men vil altid
kunne ses direkte eller indirekte forklaret i den efterfølgende
tekstbehandling. Endelig anføres en geografisk placering.

Biografiske data

Fødsel, dåb, død, vielse, børn. Ideelt sei er kildegrundlaget
kirkebøgerne, afleveret til de forskellige landsarkiver og i et vist
omfang tilgængelige på mikrofilm i RA. Når kirkebøger er
benyttet, er sognet anført i parentes bag datooplysningen.
Hvis fødselsdato er anført med fødested uden dåbsdato og
sognet i parentes, er oplysningen fra borgerskabsprotokollen (se
nedenfor). I tilfælde, hvor oplysningen stammer fra trykt
litteratur, henvises i en note. Hvis fødselstidspunktet er
omtrentligt angivet, er det beregnet udfra oplysninger i
folketællinger eller kirkebøgers aldersangivelser. Er hustru
ens navn meddelt - uden vielsestidspunkt - stammer det
ligeledes fra enfolketælling, en senere kirkebogsoplysning eller
der er henvist ved en note. Børn anføres kun sjældent, dog
altid, hvis de blev instrumentbyggere som faderen. Skilsmis
seoplysninger stammer fra RA: Da. Kane., Registre og regi
stranter (se følgende afsnit om bevillinger).
Hvis en virksomhed fortsatte efter mandens død, var det
som oftest enken, der videreførte den. Man kan ikke generelt
pege på en bestemt kildegruppe, der giver viden om dette
forhold, så i de få tilfælde, det drejer sig om, henvises i en note.
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Militær løbebane

RA: Forsvarets arkiver, Del borgerlige Infanteri, stambøger,
alfabetiske registre, nr. 192 (ca. 1787-1815), nr. 193 (ca.
1793-1839), nr. 194 (ca. 1840-1843). Det borgerlige artilleri,
stambøger, nr. 223 (ca. 1800-1817), nr. 224 (ca. 1801-1839).
Det kgl. Livjægerkorps, stambog, nr. 33 (1814-1836); ind
komne skrivelser, nr. 1 (1802-11), nr. 2 (1812-19).
Ovenstående arkivalier er gennemset for instrumentbyg
gere. Stambøgerne har oplysning om fødested, desværre ikke
sogn, men landsdel, samt til- og afgang fra korpsene. Hvis
oplysning om militær løbebane i biografierne er givet på
grundlag af andet end ovenanførte, er dette angivet i en
henvisning.

Uddannelse
Som oftest stammer oplysninger om instrumentbyggernes
uddannelse fra deres ansøgninger til offentlige myndigheder
om borgerskab, bevilling eller patent (se nedenfor). Af den
tekstlige udformning af dette punkt fremgår, i hvilken forbin
delse oplysningen er fremkommet. Ellers anføres det i en
note.

Borgerskab
SA: Borgerskabsprotokollerfor Kbh. Protokollerne har registre og
alle københavnske instrumentbyggere er her eftersøgt. For
det øvrige land gælder, at oplysninger om dette ligger på de
respektive landsarkiver. Der har ligeledes her kunnet benyttes
registre ved stofindsamlinger, der ikke er sket systematisk,
men søgt på navn.
Bevilling
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RA: Da. Kane., perioden 1699-1771, Sjællandske registre samt
koncepter og indlæg til samme. Struensee-perioden
1771-1773, Sjællandske og Fynske eller 1. departements åbne
breve. Perioden 1773-1799, Sjællandske registre samt kon
cepter og indlæg til samme. Perioden 1800-1848, Sjællandske
Justits- og Politidepartement (2. dep.) samt koncepter og
indlæg til samme.
Fra 1771-1848 er ovennævnte registre og registranter syste
matisk gennemset for sager angående instrumentbyggere og

handel med instrumenter iøvrigt - opstillet i del kronologiske
register over bevillinger bagi bogen. RA: Da. Kane. JydskFyenske Just.- og Politidep. (3.5. dep.) 1800-1848 er benyttet
ad hoc.
Bevillinger givet før 1771 er opsporet efter litteraturangi
velser. Testamenter og skilsmisser findes også i disse registre
og registranter. I biografierne er anført dato og år for
vedkommende sag, men da protokollerne er udstyret med
alfabetiske registre, er der ikke givet henvisninger til sags
numrene.
Imidlertid blev ikke alle bevillinger udstedt af Danske
Kancelli, enkelte blev givet af Kommercekollegiet - se nedenfor
under »Kontakt med de offentlige myndigheder«. (Se iøvrigt
listen bag i bogen over bevillinger).

Hofinstrumentmagere
Hof og Statskalenderen indeholder oplysninger om besiddere af
denne betegnelse. Nogle af udnævnelserne samt enkelte
ansøgninger findes i:
RA: Rtk. 2412.121-124 - Bestallingsprotokoller 1773-1831 (4
bd.) og Rtk. 13.12-31 - Embedsansøgninger 1660-1848, sed
delregister på læsesalen, RA. Hvis oplysningerne ikke stam
mer fra ovennævnte, gives en henvisning.

Da nnebrogsmeend

Hof og Statskalenderen er gennemset for Dannebrogsmænd i
perioden 1809-44. Kalenderen meddeler udnævnelsesdagen.
Naturalisation
RA: Da. Kane., Kancelliet i Almindelighed, A 133, 1776-1847 Alfabetisk register over Naturalisationspatenterne. Indehol
der tillige register til diverse ansøgninger om naturalisation.
Gennemset og instrumentbyggere udtaget.

Medailler
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EA: Det kgl. Landhusholdningsselskab, Præmievindere, seddelre
gistratur. Brevjournaler 1769-1807 samt 1808-1834. Journal
sager hertil 1804-07, 1810 ff. Kunstkommissionens forhand
lingsprotokoller 1792-1822 - 3 bd. Præmieprotokoller
1775-1837 - (1784, 1788 og 1790-1802 mangler).

Ovenstående gennemgået for instrumentbyggere. Der er
registreret et spændende materiale, hvor samtidens vurde
ring af instrumentbyggerne fremtræder. De bevarede sager
indeholder ofte ansøgninger og anbefalinger samt ekspertud
talelser, der alt i alt giver stof til belysning både af personens
uddannelse, virksomhed og dygtighed. Når der under andre
rubrikker i biografierne er anført »ifølge ansøgning til Land
husholdningsselskabet«, henvises hermed til dette materiale.
Medailler uddelt i forbindelse med Industriudstillingerne
er registreret på grundlag af »Udsigterne« - se »Trykte kilder«
s. 329 f.

Frimurer

E.N. Ritzau (udg.): St Joh.Zoroabel og Frederik til det kronede
Haab. Dens Historie og Medlemsfortegnelse fra de ældste
Tider indtil 31. Decbr. 1881. (Kbh. 1882)*
Samarbejde med andre
Firmanavne forekommende på udstillinger og i Kbh.s vejviser
giver oplysninger om dette forhold, de tabellariske indberet
ninger (se under Virksomhed) samt meddelelser i Adresseavi
sen (se under Forretning) ligeledes. Af teksten vil fremgå,
hvilken kilde, der er benyttet.

Bopæl

Oplysninger om bopæl er baseret på meget forskelligartet
materiale. Kbh.s vejviser er vigtig, men ikke altid korrekt. Når
ikke andet haves, er den benyttet. Udstillingskatalogerne har ofte
bopælsangivelser, men de mest præcise kilder er Skattemandtal, Folketællinger, Kirkebøger samt instrumentbyggernes egne
meddelelser om bopæl i en ansøgning, en annonce eller en
oplysning om bopælsforandring. (Adresseavisen}. Oplysninger
fra disse kilder remplacerer konsekvent Kbh.s vejviser. Der
gives almindeligvis ikke henvisninger til dette i biografierne,
da disse i så fald ville blive alt for omfattende. Men det vil for
det meste indirekte fremgå af sammenhængen, hvor adressen
stammer fra.
Var der tale om besiddelse af fast ejendom i København er
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* En tak til Sybille Revcntlow for oplysninger om instrumentbyg
gere nævnt heri.

benyttet LAK: Realregistre for Kbh., diverse kvarterer. Udenfor
Kbh. er kun foretaget ganske få undersøgelser - i de tilfælde
henvises.
For Københavns vedkommende blev alle matrikelnumre
ændret i 1806 og i i860 gik man over til gadenumre.
Kontakt med offentlige myndigheder

Lån, rejsestipendier, patenter
RA: Komm. Koli., 1735-71, Da.-no.sekretariat, journal
1750-1771, samt tilhørende sager. Koncessions- ogprivilegieprotokoller 1735-1771. Sammesteds: Kommercedeputationen 1771-73. Danske sekretariat 1773-97, heri journaler og
journalsager 1773-97, samt ekspeditionsprotokoller med bl.a.
privilegier 1777-96. Endelig sammesteds: Industri & Fabriks
faget 1797-1848, heri journaler og sager 1797-1848, Ekspedi
tionsprotokoller med bl.a. privilegier 1797-1838, og Dansk
Bevillingsprotokol 1839-48.
Ovenstående materiale er systematisk gennemset for alt
vedrørende instrumentbyggeri. Udover datoangivelsen gives
ikke henvisninger til privilegie- og ekspeditionsprotokol
lerne. Derimod meddeles sagsnumrene i journalerne samt
hvor de eventuelle sager er placeret, da de ofte er anbragt
under et senere sagsnummer. Det drejer sig om et meget
fyldigt materiale, hvor bl.a. instrumentbyggernes ansøgnin
ger giver mange detailoplysninger. Man finder her andragen
der om patenter, rejseunderstøttelser og lån, og ofte er disse
vedlagt anbefalinger fra forskellige musikpersonligheder. Pa
tentsagerne indeholder ligeledes ofte tegninger - undertiden
kolorerede - af de givne patenter. Det var et krav, at instrumentbyggeren inden patentets udstædelse afleverede en
egenhændig tegning med beskrivelse.
Virksomhed

Oplysninger om ansatte og produktion stammer fra RA: Komm.
Koll., Industri Faget, Tabellariske Indberetninger om Fabri
kernes Tilstand i Danmark 1801-47, Samt SA: Magistratens
arkiv, Tab. Indb. 1847.
Som beskrevet i indledningsafsnittene »Ansatte« og »Pro
duktion« drejer det sig om materiale fra 1809-11,1822-23 samt
1831-47. For hvert år foreligger en pakke fra København og en
fra provinsen, men kun de københavnske er gennemgået, da
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stikprøver i provinsen var negative, hvor man kunne have
forventet oplysninger.
Oplysninger hentet andetstedsfra er ledsaget afen henvis
ning.

Udstillinger
Der er foretaget udskrifter af de forskellige fortegnelser over
udstillinger afholdt af Selskabet for indenlandsk Kunstflid
samt industriudstillingerne. I afsnittet om Selskaber og udstil
linger i den historiske indledning er kun behandlet udstillin
ger fra før 1850. De efterfølgende biografier er suppleret med
omtale af udstillede produkter efter 1850. (Se »trykte Kilder«
- Fortegnelser o.s.v. s. 329 f.).
Samtidens vurdering af det udstillede hviler på udtalelser i
de forskellige »Udsigter« - ellers henvist ved note.
EA: Industriforeningen. 1834 - Forskellige sager - deriblandt
breve fra udstillerne. 1836 - breve fra udstillerne. 1840 forskellige sager (bl.a. lodtrækningssager). 1844 - breve fra
udstillerne i »forskellige sager«. 1851-52 - forskellige sager,
bl.a. breve fra udstillerne. Gruppen giver ofte mere stof om de
udstillede genstande og undertiden personalhistoriske oplys
ninger. Ingen specialhenvisninger, men af teksten fremgår
kilden.
Industri-Foreningens Tidende 1838-40 samt QiKirtalsberetninger
fra Industriforeningen 1841-50 er gennemset for udstillede
instrumenter på foreningens forevisninger (jfr. s. 78). Der
henvises til pågældende publikation.

Forretning
RA: Rev. Regnskaber.Teaterregnskaber 1749-1857. Theaterkassens regnskab 1749-1848. (Heraf gennemgået 1758-1827).
Kapellets regnskaber 1786-1857. (Heraf gennemgået
1786-1837).
RA: Da. Kane. Tillæg. Det kgl. Teater og Kapel 1746-1930.
Kapelprotokoller 1794-1844 - 17 bd.
Ovenstående teaterkasseregnskaber, kapelregnskaber og
kapelprotokoller er systematisk gennemgået for alt vedrø
rende instrumentbygning og instrumentbyggere. Det danner
grundlag for beskrivelser af instrumentbyggernes kontakter
med teater og kapel. Der er ikke derudover foretaget systema
tisk eftersøgning af forbindelser med kongehus og hof, men
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en del forskellige løse fund er registreret. I disse tilfælde
henvises.
RA: Da. Kane, tillæg, Det kgl. Teater og Kapel 1746-1930, L.
Inventar og Garderobefortegnelse, Diverse Dokumenter In
ventar-Regnskabet vedkommende 1794-1892.
I denne pakke findes et læg »Theatrets Inventar vedk.
1823-74«, som bl.a. indeholder 3 inventarier over teatrets
instrumenter dateret henholdsvis 1. maj 1837, 1840 og 6. okl.
1849, hvor fortepianofabrikanternes navne anføres. (Angå
ende tidligere inventarier se s. 79 f. samt note 50).
UB: Kjøbenhavns Adresse Comptoirs Efterretninger (Adresseavi
sen) har på forskellig vis bidraget til biografierne. Hvert 8. år
er som nævnt i indledningens afsnit om kundekredsen gen
nemgået systematisk for to rubrikkers vedkommende for
september måned - »Blandede Bekjentgørelser« og »Vare
tilbydes«. Derudover er de samme år - 1770, 1778 etc. til og
med 1850-systematisk gennemset for dødsfald og bopælsfor
andring. Tillige er foretaget en del andre uddrag af avisen dels gennemsyn af mindre perioder, dels opslag efter henvis
ning fra S. A.E. Hagens Samling på KB eller fra Musikforlæg
ger Dan Fog.

Andet

Her gives undertiden oplysninger om instrumentbyggerne,
som hører med til biografien, men som ikke kan indpasses i de
øvrige rubrikker. Det kan f.eks. dreje sig om ikke patenterede
instrumentopfindelser eller om forsøg på at opnå medaille af
Landhusholdningsselskabet. (Se under »Medailler« s. 70).
Bortset fra sidstnævnte tilfælde henvises i noterne.
Karaktenstik af virksomheden

Kun givet i de få tilfælde, hvor det kan foretages med rimelig
sikkerhed på grundlag af et fyldigt materiale - bevarede
instrumenter, litteratur eller samtidige udtalelser.
Anden virksomhed

io6

I denne rubrik meddeles om en instrumentbygger samtidig
med sit instrumenthåndværk har drevet anden form for
forretning, som har ytret sig ved særlige ansøgninger om
patentrettigheder, ved medailletildelinger eller ved anden
offentlig opmærksomhed.

Bevarede instrumenter
Th. Rasmussens upublicerede specialeafhandling med dens
registrering af klaverer på danske museer danner rygraden i
oplysningerne om de bevarede danske klaverer. I denne
rubrik er instrumenter dokumenteret ad denne vej mærket
»Ras. acc. nr. . . .«
MMCCS har yderligere materiale og mange henvisninger til
instrumenter på andre museer. Dette er gennemgået, hvortil
kommer MMCCS’ egne instrumenter, og endelig er Stock
holms Musikmuseums store bestand af danskbyggede instru
menter registreret. Hertil kommer sluttelig en hel del i
privateje. Det er tilstræbt at meddele omfang for klaviaturin
strumenternes vedkommende, samt antal klapper for træblæ
sere. I denne henseende er oplysningerne ikke fuldstændige i
alle tilfælde, idet det ikke har været muligt ved selvsyn at
undersøge samtlige kendte, bevarede instrumenter.
Hvis oplysningerne stammer fra et trykt katalog, ses en
henvisning. Er der blot anført privateje, uden henvisning
iøvrigt, er instrumentet registreret af forfatteren.
Når MMCCS’ instrumenter har et tal vedføjet inventarnum
meret - f.eks/E 15/70 - henviser dette til nr. 70 i Angul
Hammerichs katalog fra 1909.

Signatur

Beskrivelse af trykt eller håndskrevet seddel, indlagt signatur i
forbrædt eller lignende. Selv om der er anført bevarede
instrumenter, behøver denne rubrik ikke at forekomme, da
signaturer kun er anført, når de har kunnet kontrolleres ved
selvsyn.
Litteratur

Benyttet litteratur angives ved forfatternavn og sidehenvis
ning. Årstal anføres kun, hvis samme forfatter står for flere
titler i litteraturlisten. (Se iøvrigt indledningsafsnittet til om
talen af litteraturen s. 95).
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ACHARIUS, GUSTAV 1801-1873. Skrædder, klavcrbygger. Aktiv i Kbh. 1846-66

F. i Kbh. 9.8.1801. Død sst. 8.9.1873 (begr. 14.9. Garnison). G.
sst. 6.5.1830 (Trinitatis) med Birthe Marie Petersdatter
Uddannet skrædder. 27.3.1830 foreviste G. A. mesterstykke.
1.6.1839 - borgerskab som skrædder i Kbh.
8.5.1847 “ borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.
efter at have tilbageleveret det forrige borgerskab.
Bopæl

Admiralgade 153 B
1848-49
Teglgaardsstræde 188
1850-51
Østergade 60
1852
Brolæggerstræde 75
1853-59
Stormgade 29 (mat. nr. 193)
1861
1865-66
Knabrostræde 2 1 st.
Her er kun anført de år, hvor G. A. står som instrumentmager i
Kbh.s vejviser.

Patenter 24.2.1847 - 5 års eneret i Kongeriget til at forfærdige steg af
en særlig konstruktion til fortepianoer. Stegene var af metal
med en flad rende mellem to ophøjede sider, hvori der var
huller, som strengene skulle føres igennem. (1)
23.6.1847 ~ 5 års eneret i Kongeriget til at forfærdige de korte
steg til fortepianoer af metal med rifler eller stifter til strenge
nes ledning. (2)
14.12.1847 - 5 års eneret i Kongeriget til at forfærdige de af
ham selv opfundne fløjtefortepianoer og fløjtepianinoer.
Instrumenterne var konstruerede som almindelige fortepia
noer, men med en fløjteanordning yderligere, som fungerede
ved en blæsebælg, der sattes i gang af mekaniske hjul, som
blev drevet enten af en fjeder eller en vægt. Denne indretning
skulle trækkes op. Man kunne spille på klaveret eller fløjterne
hver for sig, eller begge dele sammen. (3)
Et eksemplar af G. A.s patenterede fløjtepianoforte var i 1850
sat som gevinst i en lodtrækning. Instrumentets værdi var
angivet til 600 rd. (4)
Udstilling G. A. viste et opretstående pianoforte på en af industrifore
ningens forevisninger mellem okt. 1849 og sept. 1850. (5)
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Noter (1) RA: KKIFJ 1846 nr. 1234; 1847 nr- 73’ 1O7’ ^6, 203, 258,
293, 326 (sager bevaret 1847 nr- 739)- (2) $sL ^47 nr- 3$9>
596,662, 284, 716,739 (sager bevaret under dette nr.). (3) Sst.

1847 nr- 1O79’ n93’ 12O7» 1263, 1296; 1848 nr. 24 (sager
bevaret under dette nr.) (4) Adr. av. 1850 nr. 74. (5) Qfl 1850
s. 200.

ALPERS, CARL FRIDRICH
tiv i Kbh. 1846-1866

1812-1866. Klaverbygger. Ak

F. i Kbh. 6.4.1812 (db. 18.6. St. Petri), søn af snedkermester
Christian Alpers og Susanna Maria Anthon. Død sst. 4.4.1866
(begr. 11.4. Garnison - Ass.kg.). G. sst. 17.6.1850 (Trinitatis)
med Julie Hansine Wilhelmine Andersen .
Uddannelse ukendt, men sandsynligvis fundet sted i udlandet
(se nedenfor).
Bopæl

1847-55
1856-66

Store Kongensgade 53
Store Kjøbmagergade 13 (senere 26)

Kontakt med I april 1845 ansøgte C.F.A.s bror snedkermester A. F. Alpers
offentlige om toldfri indførsel af en del værktøj og maskiner til det
myndigheder pianoforte-etablissement C.F.A. agtede at oprette i Kbh. C.F.
A. var på daværende tidspunkt i Berlin. Redskaberne blev
indført i juni 1846, men hvad angår toldfriheden står sagen
ubelyst hen i Kommercekollegiet. (1)

Virksomhed
1847

Udstillinger

no

antal ansatte
antal pianoforter
6 svende, 1 lærling
20

et taffelformet 6!/2 oktavs pianoforte
et opretstående 6% oktavs pianoforte
Mellem 20.11.1846 og 28.2.1847 udstillede C.F.A. et instru
ment på en af Industriforeningens regelmæssige forevisnin
ger. Det var et koncertflygel med repetitions-mekanik efter
konstruktion af Erard i Paris. C.F.A. havde til hensigt at lade
det være prøvestykke for opnåelse af borgerskab. Det vakte
opmærksomhed »saavel ved den Delikatesse, hvormed det var
udført som ved en rund, kraftig og heelt igjennem vedlige
holdt egal Tone«. Repetitions-mekanikken fremhævedes for
den fordel den gav triller og passager. Strengeholder og
afstivning var i smedejern, og instrumentet - det første af
denne konstruktion i Kbh. - kostede 800 rd. (2)
I forbindelse med den store industriudstilling i London i 1851
indsendte C.F.A. en ansøgning om rejseunderstøttelse til den
danske Centralkomité for Industriudstillingen i London. Han

1852

Taffelklaver fab. nr. 319 af C. F. Alpers. Privateje.

fik 150 rd. I ansøgningen hentyder han til en tidligere under
støttelse fra det Reiersenske Fond, der havde sat ham i stand
til at være 3 måneder i Paris ved en tidligere lejlighed. Han
vedlagde vidnesbyrd på sin duelighed fra Liszt, Thalberg og
Haberbier. (3)
Bevarede Taffelklaver (Ci-g4)
instrumenter
Taffelklaver (Ci-g4)
Taffelklaver fab. nr. 235
Taffelklaver fab. nr. 319
(Ci-g4)
Skibsklaver (C 1-34)

Pianino fab. nr. 75
(C 1-34)

MMCCS nr. 1970-14 (Ras. Acc.
106)
MMCCS nr. 1972-1
Glud Museum

privateje
Nat. Mus. Kbh. nr. 1026-1960
Kbh. (Ras. acc. 110)
Svendborg Amts Mus. (Ras. acc.
146)

Der kendes yderligere 3 taffelklaverer og 1 opretstående i
privateje (oplysning MMCCS).
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Noter (1) RA: KKIFJ 1845 nr- 54° (sag bevaret); 1846 nr. 702, 722,
778 (sager ikke bevaret). (2) Qfl 1847 s(3)

Taffelklaver fab. nr. 319 i privateje.

Industriforeningen. Den danske centralkom. for industriud
stillingen i London, pk. 17357, rejseunderstøttelser og breve
fra udstillerne.

ANDERSEN, JOHAN
Kbh. 1832-1856

ca. 1780-1864. Klaverbygger. Aktiv i

F. i Kbh. ca. 1780. Død sst. 15.12.1864 (begr. 22.12. Helliggeist
- Ass. kg.). G. 2. gang 6.1.1832 (Vor Frelser) med Frederikke
Christiane Bærenzen.
Uddannelse ukendt, men sandsynligvis sket i udlandet, idet
han ifølge egne oplysninger i en annonce skulle have haft
eneretsprivilegium af Kejseren af Østrig på Wiener-flygler
med en af ham opfunden hvælvet resonansbund. (1) Meddeler
sst. at have etableret sig i Kbh.
2.7.1836 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.
Bopæl

*832-33
Bag Børsen 75
*833-40
Badstuestræde 124
1841-46
Silkegade 17
1847-64
Grønnegade 276 (senere nr. 36)
Fra 1857 stårJ.A. som »forhen Pianoforte-Instrumentmager«
i Kbh.s vejviser.

Kontakt med I 1832 søgte J.A. Kommercekollegiet om et lån på 1000 rd. til
offentlige udvidelse af sit værksted, men fik afslag. (2)
myndigheder
Patent
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18.7.1843 - 5 års eneret på forfærdigelse af opretstående
pianoforter eller pianinoer med skråtliggende strenge og en
af ham konstrueret mekanik. (3)

Virksomhed
>833
1834
>835
1836
1837
1838
>839

antal
ansatte
2
1
1
1 svend
1 svend, 1 lærling
2
2 svende

antal
fortepianoer
1
4
4
4
8

J.A. anførte i indberetningerne til Kommercekollegiet, at han i
1834 havde repareret gamle instrumenter, og i 1835 udover at
have forfærdiget et nyt, også at have repareret 3 andre. Hans
opgivelser i 1833 og 1834 stemmer ikke med, at han udstillede
et flygel i 1834.
Udstillinger

1834
1836
1844

et
et
et
et

6 ¥2 oktavs flygel til 200 species
6 oktavs taffelklaver
patent-pianino
pianino efter forandret konstruktion

I i834-»Udsigten« var om det udstillede flygel bemærket, at
det »udmærkede sig ved den fulde og runde Tone«. I 1836»Udsigten« nævntes J.A.s instrument at være meget godt, og
at det sikkert ville »vinde betydeligt, ved at spilles«. Og i 1844»Udsigten« blevJ.A.s instrumenter fremhævet i forhold tilj.
M. Westphals. Begges opretstående pianinoer var ikke så gode
som Hornungs udstillede eksemplar, især var det ikke lykke
des dem at gøre den nederste oktav tydelig, ogJ.A.s patentpianinos bas »befandtes temmelig klangløs«, men hans andet
udstillede pianino var det bedste næst efter Hornungs. Begge
J. A.s instrumenter »havde ret smukke Former og vare vel
udarbeidede«.

Karakteristik Som det fremgår af ovenstående, varj. A. i virksomhed udover
de år han indberettede til Kommercekollegiet. Han byggede
både taffelklaverer, flygler og pianinoer, men der kendes
ingen bevarede af ham i dag.
Noter (1) Adr. av. 1833 nr. 179. (2) RA: KKIFJ 1832 nr. 842 (sag ikke
bevaret. (3) Sst. 1843 nr- 560, 663, 687, 758, 787 (sager
bevaret under sidste nr.)
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ANDERSEN, N. Instrumentmager, strengeinstrumenter?
Aktiv i Kbh. 1827

Genealogiske data ukendte.
N. A. kendes kun fra en trykt reparaturseddel i et strengein
strument: »Reparert af instrumentmager N. Andersen i Kiøbenhavn 1827«. (1) Han er forgæves søgt i Kbh.s vejviser i
årene deromkring.
Note

(1) Engers optegnelser 1882-1921.

APPELBERG, PETER ca. 1740-1807. Hofinstrumentma
ger, træblæsere. Aktiv i Kbh. 1770-1807

Identisk med Apelberg, Abbelberg, A. P. Elberg.
F. ved Wasa i Finland ca. 1740. Død 23.5.1807 i Kbh. (begr.
25.5. St. Petri). G. 3.2.1778 (St. Petri) med enken Ida Maria
Elisabet Lots, f. von Gebler, d. 11.1.1781 (begr. 15.1. St. Petri). Ved
vielsen var organist Klieme fra Reformen kirke forlover.
10.4.1775 - udnævnt til Hofinstrumentmager
2.2.1780 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
Bopæl

1773-1777 Pilestræde 114
1778-1807 Gothersgade 173
P. A. fik tilskødet huset i Gothersgade 173 d. 19.12.1775 og
solgte det d. 28.7.1800. Han blev boende indtil sin død i 1807,
men af hans testamente fremgår, at han kort før sin død også
ejede to ejendomme i Virum.

Kontakt med 28.1.1799 fik P. A. tilladelse til årligt toldfrit at indføre
offentlige forskellige råmaterialer til sin instrumentfabrikation. Det
myndigheder drejede sig om messingtråd, messingblik, elfenben, ibenholt
og buksbom. (1)

Virksomhed
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Hvor stor P. A.s virksomhed var, og hvor mange ansatte han
havde, vides ikke. Konkret kendes kun Gustav Edler (se
denne) som kunstdrejersvend hos P. A., og i 1780 var en
Rasmus Lund i kondition hos ham. (2) Der må også have
eksisteret en kontakt til instrumentmager Henning Skousboe,
idet denne var vitterlighedsvidne ved P. A.s testamente i 1807.
I 1801 ønskede P. A. at ansætte et par kunstdrejersvende. (3)

Forretning Ifølge P. A.s ansøgning om bestalling som hofinstrumentma-

Tværfløjte i buksbom med j klapper og 2 ekstra mellemstykker af P. Appelberg. Privateje.

Indbrændt navnetræk
på tværfløjte i privat
eje.

ger 1775 var han da allerede i stor udstrækning benyttet som
leverandør til og reparatør for kapellet, en kontakt man kan
registrere op til 1804. I 1788 solgte han 4 fløjter, deraf 2 af
ibenholt, til kapellet. Fra 1790-93 havde han forskelligt ar
bejde for samme, samt endelig i 1795 et salg af nogle fløjter
»To Stykker Boksboms og To Stykker Tertz Flöiter« samt
andre smådele.
1784-1803 leverede P. A. »blæsende instrumenter« til Ostin
dien gennem Kommercekollegiets ostindiske Secretariat. (4)
I 1788 meddelte P. A. i et avertissement, at han i 18 år havde
haft den lykke at levere fine blæseinstrumenter til de største
musici og liebhavere, som før den tid havde indforskrevet
blæseinstrumenter fra udlandet. Da man nu hos ham kunne få
benævnte instrumenter for samme pris som de udenlandske,
håbede han, at de handlende i hovedstaden og provinserne
ikke mere havde årsag at forskrive samme, og derved »skille
Landet ved de Penge, som kunde og burde spares«. Han
godtgjorde 12 %, hvis man aftog et parti af værdi. (5)

Anden 1784-88 ejede P. A. en »dukketøjsfabrik«. I 1786 fik han
virksomhed Akademiets guldmedaille af 100 rd.s værdi for dette initiativ.
(6)
Bevarede Tværfløjte (1 klap,
instrumenter
2 ekstra mellemstk.) MMCCS nr. E 15/70
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do.
(1 klap)
MMCCS nr. E 128

Stockh. MM nr. F 180
Stockh. MM nr. F 181
Bate Collection,
Oxford nr. 15

do.
do.
do.

(1 klap)
(1 klap)
(1 klap)

do.

(3 klapper,
2 ekstr. mellemstk.)
(1 klap,
2 ekstra mellemstk.)
(3 klapper)
(5 klapper)

do.
Obo
Klarinet

privateje
privateje
MMCCS nr. E 16/97
privateje

Alle de bevarede instrumenters klapper er firkantede.
Litteratur
The Bate Collection, Oxford 1976.

Noter
(1) RA: KKIFJ 1799 nr. 63 (sag bevaret). (2) Adr. av. 1780 nr.
41. (3) Adr. av. 1801 nr. 19. (4) RA: KKIFJ 1803 nr. 231 (sagikke
bevaret). (5) Adr. av. 1788 nr. 182. (6) RA: KKDSJ 1786 nr.
602.

BECHMANN, ANDREAS
Kbh. 1813-38

1779-1838. Klaverbygger. Aktiv i

F. i Støvring ijylland 6.1.1779. (1) Død i Kbh. 6.9.1838 (begr.
10.9. Helligånd). G. 10.9.1822 (Vor Frue) med Charlotte Peter
sen. Instrumentmager F. Richter var forlover ved brylluppet.
Uddannelse ukendt, men fandt sandsynligvis sted i udlandet
(se nedenfor).
10.11.1815 - borgerskab som instrumentmager i Kbh.
21.5.1838 - optaget som frimurer.
Omk. 1813 kom Richter og A. B. hjem fra udlandet og
etablerede sig. (2) (Se Richter & Bechmann samt F.Richter).
Deres samarbejde ophævedes maj 1832.

Obo af P. Appelberg.
MMCCS
nr. E 16/97.
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Bopæl
1813
Pilestræde 87
1814-1818 Skidenstræde 73
1818-1832 Krystalgade 50 (tidligere Skidenstræde)
1832-1838 Compagniestræde 50
10.3.1817 fik F.Richter og A.B. tilskødet ejendommen Krystal
gade 50. Den overgik til F. Richter 28.1.1833.

Kontakt med 11836 ansøgte A.B. forgæves Kommercekollegiet om et lån på
offentlige 1000 rd. for at kunne blive istand til at konkurrere med
myndigheder udenlandske instrumenter.

Virksomhed

antal ansatte
antal pianoforter
1832
3 svende
8 (fra i. maj)
1833
3
12
1834
3
12
1835
indberetning mangler
1836
3
12
1837
3
12
Han angav yderligere at have aflønnet et ubestemt antal
lejlighedsvis beskæftigede - gjørtler, smed, drejer og dag
lejer.

Udstillinger

et trekoret taffelklaver til 150 species
et tokoret taffelklaver til 125 species
1836 et 6 oktavs fortepiano med 2 forandringer fra F-g.
»Udsigten« for 1834-udstillingen fremhævede især et af A.B.s
klaverer, og i 1836 fik det udstillede instrument prædikatet
»meget godt«, men i begge tilfælde blev han ikke placeret på
linie med Marschall og elever. Richter anså man ligeledes for
en bedre klaverbygger end A.B. 1832 var det første år A.B. var
alene, hvilket forklarer den lavere produktion regnet fra 1.
maj.

1834

Forretning I Det kgl. Teaters inventarier for 1840 og 1841 er anført et
taffelklaver af A. B. med 6 oktaver.

Bevarede se Richter & Bechmann.
instrumenter
Noter

(1) Ritzau nr. 1216. (2) Qfl 1853 s- 73-

BECK, J. Instrumentmager? Strygeinstrumenter? Aktiv i
Helsingør 1832
Kendes kun fra en trykt reparaturseddel i et strygeinstrument
(1): »Reparert afJ. Beck. Helsingör 1832«. Er måske identisk
med »Jacob Beck, 34 (år), ugift, UnderofTiceer i Kronens
Regiment« i folketællingen 1834 fra Helsingør.

ny

Note (i) Engers optegnelser 1882-1921.

BEENICK, FRIDERICK 1765-e. 1800. Hoforgelbygger og
instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1791-1796
F. i Kbh. 22.10.1765 (db. 26.10. St. Petri), søn af daværende
skræddermester senere brygger Gottfried Benniche og Anna
Maria Carlsen. Død i udlandet efter 1800. G. i Kbh. 12.7.1793
(Nicolai) med Christine Schiørring, datter af kammermusikus
Niels Schiørring. Ægteskabet opløst 7.2.1800 efter underret
ning om, af F.B. i 1798 havde giftet sig i Løeckwitz i nærheden
af Dresden.
5 år i lære hos orgelbygger og instrumentmagerjohan Nicolay
Scheer. Svendebrev dateret 3.1.1788, refereret i privilegieansøgning (se nedenfor).
1790 Landhusholdningsselskabets 3. guldmedaille for en
forbedring ved clavichordet, så det ligeledes kan benyttes som
fortepiano (se s. 63 f. og 70).
18.2.1791 privilegium som orgelbygger og instrumentmager
overalt i Kongens riger og lande. Må dertil holde de behø
vende svende og drenge.
F. B.s ansøgning om privilegium var vedlagt anbefalinger fra
justitsråd Kratzenstein, kammermusicus Schiörring, syngemester Zinck og organist Klattenhoff.
21.3.1791 borgerskab som orgelbygger og instrumentmager i
Kbh.
30.10.1793 udnævnt til Hoforgelbygger og instrumentmager.

Bopæl - ukendt.
Andet Om F. B.s virksomhed i årene efter privilegie-udstædelsen
vides intet. Hans hustru anførte i ansøgningen om skilsmisse,
at F.B. i 1796 forlod landet på grund af stor gæld, der kunne
medføre personlig hæftelse.
Bevarede Taffelklaver (F1T3) Kunstindustrimus. Kbh. nr. 1292
(Ras. acc. 59)
instrumenter

BIRCH, HEINRICH CHRISTOPHER ca. 1801-1865. In
strumentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1836-1865

118

F. i Kbh. ca. 1801. Død sst. 2.3.1865 (begr. 8.3. Trinitatis). G.
sst. 7.10.1825 (Trinitatis) med Mariane Birgitte Jacobsen.

Taffelklaver of F. Beenick på Kunstindustrimuseet nr. 1292.
(Foto Ole Woldbye).

Taffelklaveret er tilskrevet F. Beenick på grund af denne porcelænsplatte på
navnepladens sted. (Foto Ole Woldbye).

u9

Bopæl

1825
Aabenraa 247
1837
Klosterstræde 84
1838-1842 Skindergade 38 & 94 B
1843-1846 Vimmelskaftet 138
1847-1849 Møntergade 44
1854
Grønnegade 271
1855-1861 Helsingørgade 319 (senere nr. 7)
1862-1865 Vognmagergade 5 (mat. nr. 59)
Fra 1837 til 1849 står H.C.B. i Kbh.s vejviser som musikalsk
instrumentmager, fra 1854 til 1865 som instrumentmager.

Udstilling

1836
1 guitar
I »Udsigten« bemærkedes om H. C. B.s guitar, at tonen var
meget god, men formen noget ubekvem for den spillende. Af
udstillingskomiteens bedømmelsesudvalgs udtalelse frem
går, at instrumentet havde lyreform. (1)

Note

(1) IfUK 1836.

BOESEN, JOACHIM 1803-1877. Klaverbygger. Aktiv i
Odense 1830-1836, i Hillerød 1836-1857?, i Kbh. 1857-1873

F. i Vigerslev på Fyn 14.2.1803 (hjdb. 15.2.), søn af provstjens
Friderick Boesen og hustru Cathrine Ewald. Død i Kbh.
4.3.1877 (begr. 9.3. Frederiksberg sogn, begr. fra Vartov). G. i
Odense 16.8.1833 (St. Hans) med enken Henriette Catharine
Wolborg, f. Knudsen.
I en ansøgning dateret 22.12.1845 til Kommercekollegiet
anførte J. B. at have været etableret som instrumentmager
siden 1830. (Se note 3). Er formentlig identisk med »Boesen,
Overgade No. 27« i Odense, der annoncerede med diverse
musikalier. (1)
Bopæl
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1834
1840
1845
*857
1858-1863
1864-1865
1866-1867
1868
1869-1871

Nørregade 414, Odense
Fredensborg
Hillerød, gård nr. 97
Krystalgade 68-194, Kbh.
Adelgade 295 (fra i860 nr. 31)
Fiolstræde 5, 2. sal
Skindergade 32, 1. sal
Krystalgade 3
Vestergade 29, 1. sal

1872
Vestergade 10, 2. sal
1873-1876 Hummergade 4, 2. sal
1877
Bianco Lunos Alle 2A, 2. sal
J. B. står som particulier i Kbh.s vejviser fra 1874.
J. B. ejede en gård i Christiansminde ved Odense, som han
solgte omk. 1836, for derefter at købe en gård i Fredensborg.
Han flyttede til Sjælland, fordi han havde sin bedste afsætning
af instrumenter i hovedstaden. (2)
Kontakt med I 1846 fikJ.B. en understøttelse på 500 rd. til en udenlands
offentlige rejse til Paris og London for at uddanne sig i sit fag. Hans
myndigheder ansøgning var vedlagt anbefalinger fra kammermusikus B.
Courlander, Hof- og Slotsorganist ved Kronborg Slotskapel
Edouard Liebe, Kancellieråd L. W.Hofgaard og komponisten
I. P. E. Hartmann. (3)

Virksomhed

I Ft. for Odense 1834 havdej.B. 2 snedkersvende boende i sin
husstand, og i Ft. for Hillerød i 1845 omfattede hans husstand
4 svende.

Udstillinger

1834
1840
1844

et
et
et
et

6 oktavs fortepiano til 100 specier
fortepiano til 90 specier
mindre do. til 60 specier
$ V2 oktavs fortepiano til 180 rd.

Alle 3 år købte udstillingskomiteen hans instrumenter til
bortlodning, men der var ingen særlig omtale af dem 11834 og
1840. I 1844 derimod anbefaledes J. B.s instrument som
brugbart i forhold til den billige pris, og man anførte, at hans
fortepiano havde tildraget sig opmærksomhed med hensyn til
de betydelige fremskridt han havde gjort siden udstillingen i
1840. De fremskridt der kan være tale om, kan væreJ.B.s brug
af metalafstivning under sangbunden, som i 1842 omtaltes i
forbindelse med den Marschallske fabriks ansøgning om
patent på jern- eller metalafstivning af sangbunden i taffelfor
mede klaverer (se Marschalls Etablissement).
Bevarede Der kendes et taffelformet klaver med træramme i privateje
instrumenter (oplysning MMCCS).

Noter
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(1) Adr. av. Fyn 1830 nr. 25. En tak til Sybille Reventlow for
denne henvisning. (2) Se brev fra Henriette Boesen dateret
Christiansminde 26.1.1836 (RA: Saml, af privatarkiver, Pro
fessor C. F. Degen (død 1825) °g Hustru Sophie, f. Petersen

Rosted’s Privatarkiv). (3) RA: KKIFJ 1846 nr. 194, 232, 272,
755 (sager bevaret under sidste nr.)

BREHM, NICOLAI ca. 1750-e. 1814. Snedker og instru
mentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1794-ca. 1814
F. i Nassau ca. 1750. Død uvist hvor efter 1814. G. med Birgitte
Wosmut.
9.9.1778 - borgerskab som snedker i Kbh.
1795 - Landhusholdningsselskabets første sølvmedaille for
fremstilling af pedalharper.
Landhusholdningsselskabets Kunstkommission udtalte sig
den 10.12.1794 om N. B.s pedalharpe. Han skulle selv have
forfærdiget ikke alene træarbejdet, men også jernarbejdet, og
kommissionen havde haft harpen skilt ad og befundet den
»meget vel forarbeydet«. Musikus Berthold spillede på instru
mentet, der viste sig at have »en meget god Tone«.
Bopæl

1787
Nye Kongensgade 233
1794-1798 Prindsensgade 376
1799-1805 St. Giertrudstræde 82
1807
Store Fiolstræde 203
1810
Borgergade 100
1811
Store Kongensgade 51
1812-1815 Store Grønnegade 288
Anført i Kbh.s vejviser som snedker 1796-98, tillige som
instrumentmager 1799-1807 og kun som instrumentmager
1810-1815.

1810

antal ansatte
2

1812

en guitar i fransk facon til 70 rd.

Virksomhed

Udstilling

antal instrumenter
2 guitarer

Forretning I 1795 annoncerede N.B. ikke alene med at forfærdige »de saa
kaldte franske Pedalharper«, men »endog et andet Slags
Pedalharper som kunne sælges for ringere Priis, og udføre
samme Tone og Nytte; og tillige ere Guitarer færdige«. (1)

Bevarede Harpe
instrumenter Harpe
Harpe
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Note

Kgl. Assistentshus (oplysning MMCCS)
MMCCS nr. C 137
privateje (oplysning MMCCS)

(1) Adr. av. 1795 nr. 196.

Pedalharpe af N. Brehm.
MMCCS nr. C
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N. Brehms brændemærke på pedalharpen MMCCS nr. C 13 7.
(Foto Freddy Simonsen).

BREMS, MADS 1809-1895. Husmand, rokkedrejer, lands
bymusikant, træblæsere. Aktiv i Herslev sogn, Vejle amt
F. i Herslev s. Vejle amt 1809 (db. 4.10.), søn af gårdmand
Hans Brems og hustru Johanne. Død sst. 7.9.1895 (begr.
13.9.). G. sst. 12.9.1831 (Smidstrup s. Vejle amt) med Ane Laurs
Datter af Ventegodt.

Karakteristik M.B. byggede forskellige træblæseinstrumenter, både klari
netter og fløjter. Spillede selv violin og klarinet. M.B. brugte
firkantede messingklapper på sine instrumenter. De blev lavet
hos »Bröndum i Alminde«. (1)
Bevarede 3 tværfløjter
instrumenter (C, D, B,alle 1 klap)

MMCCS nr. E 148 a4-b +c (gave fra
Anders Brems 5.4.1932).

Litteratur L. Hansen s. 43-44.
Noter (1) Anders Brems’ erindringer, manuskript i privateje, foto
kopi MMCCS.
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BRINKOPFF, HEINRICH ca. 1780-1832. Instrumentma
ger, strenge- og klaverinstrumenter. Aktiv i Kbh. ca.
1810-1829

Signatur på tvcerßßjte
MMCCS nr. E 148.

Bopæl

F. i Tyskland ca. 1780. Død uvist hvor 1832. (1) G. i Kbh.
27.7.1810 (Garnisons ty. menighed) med Johanne Marie Høygaard (ca. 1787-1827 (1)).
12.2.1811 ansat i det borgerlige infanteri. 11.1.1829 afgået, da
han tog ophold på landet, uvist hvor.
Uddannelse kendes ikke, men instrumentmager N. Brehm var
forlover ved brylluppet, så H. B. kan eventuelt have lært hos
denne.
1810
1812-13
1814-16
1816-18
1818-19
1819-21
1822-23
1824
1825-26
1827

Springgaden 11
Pilestræde 109
Springgaden 40
Studiestræde 62
Møntergade 143
Prindsensgade 369
Teglgaardstræde 198
Borgergade 172
Adelgade 293
Prindsensgade ved Adelgade 367

Virksomhed H. B. indberettede til Kommercekollegiet i 1810 at have
produceret varer for 600 rd., og ikke at have nogen ansat.
Udstilling

1816

en guitar og prøver på overspundne strenge.

Forretning H. B. byggede bevisligt guitarer. Af en annonce fremgår, at
han ligeledes må have bygget ihvertfald et pianoforte. (2)

Guitar af II. Brinkopff Dette instrument har endnu ikke den »klassiske« guitars 12 bånd på halsen,
skruepladen er stadig i barokform. Teatermuseet.

Indklæbet fabrikationsseddel i den bevarede guitar. Adressen tyder på, at
instrumentet må være bygget omk. 1812, en datering der synes rimelig, når man
tager i betragtning, at den klassiske guitar står lige foran sit gennembrud i
Danmark med brødrene Gade.

Bevarede guitar
instrumenter

Teatermuseet, Kbh. Instrumentet har angiveligt
tilhørt Hostrup. På fabrikationssedlen er tilføjet
»No. 126«.

Noter (1) Da. biografisk Leks., IV, Kbh. 1934, s. 98. Se under sønnen
dekorationstegner og arkitekt Henrik Vilhelm Brinkopff. (2)
Adr. av. 1810 nr. 292.

CHRISTENSEN, LARS 1788-1877. Husmand og instru
mentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Vesterby, Øland
sogn, Hjørring amt 1817-1855
F. i Vesterby, Øland sogn 1788 (db. 30.8.) søn af husmand
Christen Larsen og Margrethe Sørensdatter. (1) Død i Attrup,
Torslev s. 23.7.1877 (begr. 31.7.). G. i Vesterby, Øland sogn,
Hjørring amt 26.12.1815 med Karen Christensdatter.
Lært at bygge instrumenter under fangenskab i England.
Anført i ansøgning fra 1817 (se nedenfor).
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Bopæl L. C. boede siden sine tidlige barneår og efter hjemkomsten
fra England i Vesterby, Øland sogn, Hjørring amt. Står anført

som instrumentmager i Ft. 1834, 1840, 1845, ^50 og 1855,
som husmand i i860.

Andet I 1817 indsendte sognepræsten i Øland sogn en violin forfærdiget af L. C. til bedømmelse i Landhusholdningsselskabet.
Kunstkommissionen udtalte, at denne »ubetydelige ting forti
ener ingen Opmærksomhed« og at den henhørte til »snurre
piberierne«.
I 1832 indsendte amtmanden i Hjørring en ansøgning til
samme selskab fra L.C., hvori denne bad om understøttelse til
at fortsætte og udvide sin virksomhed som musikalsk instru
mentmager. En guitar var vedlagt som prøve på hans arbejde,
og den blev overgivet til instrumentmager S. N. Gade og
kapelmusikus Rung til udtalelse. Begge var negative i deres
bedømmelse, idet guitaren nærmest var ubrugelig, idet skrueanordning, strenge og steg var fejlagtigt anbragt.
Note

(1) I en kommende artikel i Vendsyssel Årbog - »Lars Chri
stensen - husmand og instrumentbygger i Vesterby« - rede
gøres nærmere for vanskeligheder med tolkning af kirkebo
gens udsagn.

COPPY, FRIDERICH ca. 1756-1821. Kunstdrejer og instru
mentmager, træblæsere. Aktiv i Kbh. 1784-1800
F. i Kbh. ca. 1756. Død 10.4.1821 på Fyn (begr. 15.4.1821
Fraugdesogn). G. i Kbh. 10.4.1786 (Nicolai) med Anne Cathrine
Tycksen.
10.11.1784 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
Bopæl
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1785
Østergade 47
1786
Vognmagergade 144
1786-1790 Lille Kirkestræde 55
1791-1796 anført i Kbh.s vejviser uden adresse
1797-1803 Vognmagergade 131 ifølge Kbh.s vejviser
F. C. var i Ft. 1801 på Fraugdegård på Fyn anført som
kunstdrejer på godset. Når han stod i vejviseren indtil 1803,
kunne det tyde på en kontaktadresse til brug for afvikling af
forretninger i hovedstaden. Sidste sikre oplysning om hans
tilstedeværelse i Kbh. er fra januar 1800. (1)
I en annonce fra 1785 ses han anført som instrumentmager
(2), og står med denne erhvervsbetegnelse i vejviseren fra
1786 og videre frem, fra 1797 ligeledes som kunstdrejer.

Kontakt med I maj måned 1785 fik F.C. et lån på 300 rd. af Kommercekolle
offentlige giet. Kammerherre Giedde stillede kaution, og violon Zielche
myndigheder og kammermusikus Rauch anbefalede F.C. Han var da antaget
til at forfærdige blæsende instrumenter til Det kgl. Kapel,
orkestret og garnisonen i Kbh. (3) I november 1787 ansøgte F.
C. forgæves om et nyt lån på 1000 rd., selv om kammerherre
Gieddes kautionstilbud blev fornyet. (4)
Forretning F. C. solgte i en kort årrække instrumenter til teatret og
kapellet. 11.11.1791 solgte han 2 ibenholts-klarinetter til ka
pellet for 100 rd., 27.8.1792 2 oktavfløjter til kapellet for 6 rd.,
8.11.1792 en sort ibenholtsfløjte med 4 ekstra mellemstykker
og 2 ekstra hovedstykker til teatret for 30 rd., og endelig
30.4.1793 et par klarinetter og 1 fløjte til Det kgl. Kapel, betalt
af teaterkassen med 120 rd.
F. C. fabrikerede klarinetter, fløjter og andre »blæsende«
instrumenter af grenadiltræ, sort ibenholt eller buksbom. (5)

Anden F. C. fik i 1789 Landhusholdningsselskabets første sølvmevirksomhed daille og 10 rd. for at have forfærdiget en horizontal luft
pumpe. I 1810 udstillede han en spinderok, som af dronnin
gen blev tilstillet Landhusholdningsselskabet til gave for en
spinderske.
Bevarede Tværfløjte (1 klap)
instrumenter Tværfløjtefragment

MMCCS nr. E 39/76
Odense Bys Museer, nr. 248/1940

Noter (1) SA:Mag. Res. Prot. 1799-1800 s. 35. (2) Adr. av. 1785 nr.
124. (3) RA:KKDSJ 1785 nr. 372 (sag bevaret), nr. 466 (sag
ikke bevaret). (4) Sst. 1787 nr. 829 (sag bevaret), 1788 nr. 310,
311 (sager bevaret her). (5) Annoncer i Adr. av. 1785 nr. 124 og
1786 nr. 201.
Signatur på tværfløjt?
MMCCS nr. E 39/76.
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DEGEN, SØFFREN 1816-1885. Skuespiller, guitarist, musik
lærer, fotograf, instrumentopfinder. Aktiv i Kbh. 1845-1847

F. i Kbh. 12.10.1816 (db. 22.10 Vor Frue), søn af negotieassistent Jens Degen og Anne Margrethe Sundahl. Død på
Frederiksberg 7.7.1885 (begr. 12.7. Frederiksberg - Solbjerg
kg.). Ugift.
S. D. var af samtiden berømmet som guitarist. Han dyrkede
også cello, og optrådte fra 1830-erne som skuespiller. Han var
ikke instrumentmager, men lod andre bygge guitarer efter
sine anvisninger.

Søffren Degen med sin heplachordguitar. (Foto KB).
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Bopæl

1842
Nørrebro 32
1843-1844 Nørrebro 17
1845-1846 Østerbro 136, Hjørnelund
1846-1850 Sindshvile i Falkoneeralleen ved Frederiksberg
1851-1858 Vesterbro 58
1862-1863 Pilestræde 15
1865
Fælledvej 22
1866-1885 Smallegade 6, 1. sal
1885
GI. Kongevej 178
Står i Kbh.s vejviser henholdsvis som musiklærer, daguerreo
typist, skuespiller, photograph og musiker.

S. Degens patent tegning af heptachordguitaren. I patentbeskrivelsen uddybes kon
struktionen nærmere:
1) sidestykkerne er bøjet i nye pro
portioner, der bestemmer dækkets
form.
2) steget harfået en ny anbringelse,
der giver en større impuls til dæk
kets svingning.
3) en yde streng ligger udenfor gribebrædtet, ændrer således ikke i
spillemåde eller fingersætning,
men giver forøget medsvingende
effekt især på tonika og domi
nant.
4) gribebrædtetforlænget til trestrø
get D, omfang nu på 4 oktaver.
3) halsen er nydannet, den er fla
dere bagpå, hvad giver en større
sikkerhed ved spring.
Generelt har guitaren fået større
tone.
KKIFJ 1843 nr. ny, vedlagt i84y nr.
2yy. (Foto: RA).
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Patent

29.10.1845 - 5 års eneret på forfærdigelsen af Heptachordguitarer i kongeriget Danmark.
I sin ansøgning anførte Degen, at den 7de streng havde han
optaget efter en fransk guitarist ved navn Coste, som havde
givet ham sin tilladelse til at anbringe den. (1) På en reklame
tryksag for guitaren anførte S.D., at guitarinstrumentmager C.
Knudsen (se denne) var den eneste, der var bekendt med den
nye konstruktion, og at han kun forfærdigede på bestilling af
patenthaveren. Prisen var 30 rd. (2) (se ill. s. 61).

Kontakt med 20.1.1847 - S.D. fik ved kgl. resol. en rejseunderstøttelse på
offentlige 200 rd. for at gøre sig bekendt med guitarfabrikation i Wien og
myndigheder Neapel. Hans agt var at oprette en guitarfabrik ved sin
hjemkomst. (3)
Hans ansøgning om rejseunderstøttelse var vedlagt anbefa
linger fra instrumentmager C. C. Hornung, kgl. syngemester
H. Rung, instrumentmager H. P. Møller og violinbygger J.
Hjorth.
Da S. D. vendte hjem fra sin udenlandsrejse i slutningen af
1850-erne var guitaren gået stærkt af mode, og han henlevede
sine sidste år i fattigdom.

Udstillings S.D. fremlagde en heptachord-guitar på en af industriforenin 
virksomhed gens forevisninger mellem nov. 1845 °g aPr^ 1846. Man
udtalte om den, at: »Saavel et hensigtsmæssigt Valg af Træ
sorterne som ogsaa en med Eftertanke gjennemført Form,
betinger naturligviis ethvert Træinstruments meer eller min
dre smukke Tone, og at dette med Omhyggelighed var bragt i
Anvendelse ved den Guitar, som Degen havde ladet forfær
dige, maatte man, ved at høre dens Toner, være tilstrækkelig
overbevist om«. (4)
Anden 6.1.1842 - bevilling til at give offentlige koncerter såvel i Kbh.
virksomhed som i købstæderne på Sjælland indtil udgangen af april 1842.
Hans ansøgning var vedlagt anbefaling fra professor, kgl.
kammermusikus R. Bay.
Litteratur Hans Kaarsberg i Politiken 10. januar 1898 - »Guitaren.«
Nils Schiørring i Berlingske Aftenavis 23. aug. 1949 - »Dansk
Virtuos stiger op af Glemselen«.
H. Kaarsberg: Memoirer, Kbh. 1921, s. 178-180.
B.Ochsner: Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900, rev. og
forøget udg., Kbh. 1969, s. 100-102.

iS1

Noter (i) RA:KKIFJ 1845 nr- 8o4’ 935’ 1O42’ 1O98’ 1U7’ n99 (alle
sager bevaret under nr. 277 år 1847. (2) Reklametryksag på
MMCCS. (3) RA:KKIFJ 1846 nr. 1286; 1847 nr- 16’ 76’ 277(alle sager bevaret på sidstnævnte nr.) (4) Qfl 1846 s. 58.

DREIER, OLE
1794-1812

ca. 1751-1812. Violinbygger. Aktiv i Kbh. ca.

F. ca. 1751, sandsynligvis nordmand (jfr. nedenfor). Død i
Kbh. 18.3.1812 (begr. 24.3. Vor Frue-Ass. kg.). G. 14.11.1787
i Kbh. (Garnisons da. menighed) med Anne MarieJørgensdatler,
separeret 16.4.1794, skilt 21.9.1804.
O. D. kom til Kbh. før marts 1786. Arbejdede i en længere
årrække som snedkersvend. I 1794 hos Sr. Flor, Brogade 15,
Chavn.
O. D. ansøgte 25.3.1801 om at få lov til at nedsætte sig som
instrumentmager, men Kancelliet havde i en skrivelse af 19.3.
samme år givet magistraten ordre til, at borgerskaber ikke
måtte udstædes på grund af den udenrigspolitiske situation.
(1)
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Bopæl

1790
Lille Kongensgade 104, Chavn.
1794
Christen Bernikows Stræde 335
1794
Lille Brøndstræde, i den såkaldte »Norske Løve«
1799
Store Lars—
1799
St. Peders Stræde 159 og 160
1801
Studiestræde 97
1805-1810 Gammel Mønt 149, 3. sal til gaden
1811-1812 St. Peders Stræde 123
O. D. anført som instrumentmager i vejviseren 1800-12.

Andet

1794 fremgår det af konens klagebreve over ham til magistra
ten, at han udover sit arbejde som snedkersvend yderligere
havde indkomst som instrumentmager. Hun kaldte ham Ole
Andalsen Dreyer, og vedlagde breve fra Karen Kirstina Andersdatter i Tronheim, som i 1786 og 1790 skrev til ham. Ifølge
dem skulle O.D. have flere børn med hende. Af O.D.s svarbrev
til magistraten angående hustruens klager over ham fremgår,
at han stod op kl. 3 a 4 om morgenen og arbejdede som
instrumentmager, før han gik til sin mester. (2) O.D. synes fra
omk. 1800 at have koncentreret sig udelukkende om instru
mentbyggeriet, og hans ansøgning om borgerskab var vedlagt

anbefalinger fra professor Lem, fra Keyper, H.Rasmussen og
J. W. Haskerl, alle ansat i Det kgl. Kapel.
O. D. byggede udmærkede violiner i Amati-form samt de
såkaldte »Lems buer«, opkaldt efter den danske violinvirtuos
professor Peder Mandrup Lem.
Signaturer indbrændt mærke udvendigt under nakken
reparationsseddel - trykt: »Forbedred af Instrumentmager O.
Dreyer i Kiöbenhavn 1806«. (3)
Bevarede Violin
instrumenter

MMCCS nr. D 192

Litteratur Enger 1924, S. 40-41

Noter (1) SA: Mag. Res. Prot. 1800-1801, bilag til s. 282. (2)
Sst.1794-1795, bilag ql s. 170. (3) Oplysning fra »Emil Hjorth
& Sønner«.

ECKSTEIN, JOHAN LEBRIKT JULIUS ca. 1812-e. 1841.
Orgelbygger og instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1840-1841
F. uvisthvorca. 1812. Død uvist hvor efter 1841. G. medLow^?
Bopæl

1840
Store Strandstræde 92, 1. sal
1841
Rigensgade 464
I Kbh.s vejviser anført som instrumentmager og orgelbygger.
I Ft. 1840 står han som orgelbygger og instrumentmager
svend. Der vides intet andet om ham.
EDLER, GUS TAV ca. 1760-e. 1809. Kunstdrejer og fløjtemager. Aktiv i Kbh. 1784-1809

F. i Malmø ca. 1760. Død uvist hvor efter 1809. (Se nedenfor)
G. i Kbh. 5.9.1783 (St. Petri) med Philippa Nehrman.
Arbejdede 12 år som kunstdrejersvend hos Peter Appelberg
fra 1772-1784. (Anbefalinger vedlagt ansøgning om borger
skab).
15.11.1784 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
Bopæl
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1787
Landemærket 104
1797-1810 Store Kongensgade 234 (nyt mat. nr. 253)
1809
Borgergade 241

Andet 8. juni 1809 er det sidste tidspunkt, hvor det positivt oplyses,
at han lever. Han havde ansøgt myndighederne om hjælp på
grund af sygdom. (1) Bopælsoplysningen 1810 stammer fra
Kbh.s vejviser, men passer næppe, da han ikke var på den
adresse i 1809,
myndighederne eftersøgte ham. Står som
kunstdrejer og fløjtemager i vejviseren.
Anden Fik i 1787 Landhusholdningsselskabets 2. sølvmedaille og 20
virksomhed rd. for at have forfærdiget »saakaldte Nürnberger Dukketøj« se Peter Appelberg.

Note (1) RA: Da. Kane. Kommission ang. de skadelidte ved Kbh.s
Bombardement 1807. Journaler over Ansøgere 1808-11, nr.
2762.

ELBERLING, LUDVIG FERDINAND
bygger. Aktiv i Kbh. 1833-1866

1802-1866. Klaver-

F. i Kbh. 13.4.1802 (db. 13.5. Vor Frelser), søn af glarmester
Wilhelm Georg Elberling og Anna Margretha. Død sst.
19.11.1866 (begr. 25.11 Garnisons - Ass. kg.). G. 2. gang
12.11.1842 (Holmen) med Ernestine Henriette Christine Petersen.
Snedkersvend. Uddannet som instrumentbygger hos Mar
schall. (Fremgår bl.a. af udstillings-»Udsigterne«).
12.1.1839 borgerskab i Kbh. som muskalsk instrumentmager.
Broncemedaille ved Industriudstillingen i 1836.

Bopæl

Virksomhed
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1833-1838
1839-1844
1845-1858
1859-1866

Lille Torvegade 115, Chavn.
Østergade 69
Nørregade 25
St. Peders Stræde 55 (mat. nr. 129).

Det synes, som om Elberling for det meste arbejdede alene.
Der eksisterer ingen indberetninger fra ham til Kommerce
kollegiet, skønt det af udstillinger fremgår, at han byggede.
Han må i en kortere årrække - 1845-47 - have arbejdet
sammen med P. Petersen, idet man i Kbh.s vejviser på
adressen Nørregade 25 finder »Elberling, L., & Petersen, P.«
(se dette firma). Tilsyneladende havde E. ikke stor produk
tion. I 1840 skal man have sagt: »at denne Mand ikke sidder i
en større Virksomhed, maa mere tilskrives tilfældige Om
stændigheder end Mangel paa Dygtighed«. (1)

Udstillinger

et fortepiano af ny konstruktion med opslående
hamre.
1836
et 6 oktavs fortepiano fra F-g til 125 spec.
1840
et fortepiano over 6 oktaver
1844
et 6 V2 oktavs fortepiano fra C-g efter Collards
med jernafstivning.
1852
et 6 V2 oktavs taffelformet pianoforte.
»Udsigten« fra 1834 roste Marschalls elever Elberling og
Liebert. Om E. forlød det, at han havde indført en heldig
forandring i konstruktionen, nemlig opadslående hamre,
hvilket bidrog til, at stemningen holdt sig bedre, »men dog
paa den anden Side foraarsager særegne Vanskeligheder ved
Stemningen«. I 1836 rostes hans instrument ligeledes for den
af ham udtænkte konstruktion, der bevirkede at stemningen
kunne holdes længere, men det var at ønske, »at det havde
været noget mindre tørt i Bassen«. Om hans udstillede
fortepiano efter Collard i 1844 forlød det, at det havde »en
behagelig, skjøndt ikke stærk Tone, men en høist tiltrækkende
Spillemaade« med et godt udført ydre.
På industriforeningens forevisning i okt. 1838 fremlagde L.F.
E. et fortepiano. (2)
1834

Bevarede Taffelklaver (Fi g4) privateje (oplysning MMCCS)
instrumenter
Noter (1) Nyrop s. 342. (2) Industri-Foreningens Tid. 1838 s. 15.

ELBERLING, L. & PETERSEN, P.
Kbh. 1845-47

Klaverbyggere. Aktive i

Dette firmanavn kendes fra Kbh.s vejviser 1845-47. De to
navne er identiske med henholdsvis Ludvig Ferdinand Elberling
(se denne), og muligvis med Peter Petersen (se denne), der
netop for år 1847 indberettede om egen virksomhed til
Kommercekollegiet.
Bopæl

1845-47

Nørregade 25.

EWERS, WILHELM JOACHIM ca. 1768-1851. Snedker og
instrumentmager, harper og klaverer. Aktiv i Kbh. 1834-36

!35

F. i Tyskland ca. 1768. Død i Kbh. 6.11.1851 (begr. 12.11. St.

Petri). G. i Kbh. 2.6.1797 (St. Petri) med Christiana Rosina
Irmischer.
Snedkeruddannet.
9.3.1796 - borgerskab som snedker i Kbh.
Bopæl

Udstillinger

1799-1830 Dronningens Tværgade 346 (ny mat. 356)
1831-1832 Teglgaardstræde 187
1833-1834 St. Peders Stræde 122
1835-36
Store Kjøbmagergade 13
1837-51
Gothersgade 334
W.J. E. ejede ejendommene i Dronningens Tværgade og
Teglgaardstræde.
1834
1836

en mahogni pedalharpe til 150 rd.
et taffelklaver (tilføjelse til kataloget)

W.J. E.s udstillede instrumenter blev ikke nævnt i »Udsig
terne«, men udstillingskomiteens bedømmelsesudvalg ud
talte om det viste taffelklaver i 1836, at det »blot kan betragtes
som Dilettantarbeide«. (1)
Note

(1) IfUK 1836.

FASTING INSTRUMENTER - UDATEREDE Der eksiste
rer en lang række instrumenter signeret J. eller I.Fasting eller
kun Fasting. Det kan på nuværende tidspunkt ikke afgøres, om
de er fabrikeret afjohannes, JohanJacob ellerjohan Christian
Fasting (se disse).
Bevarede Signalh. (J. FASTING.I.
instrumenter
KJØBENHAVN)
do.
(do.)
do.
(do.)
do.
(I.FASTING.I.
KJØBENHAVN)
do.
(do.)
(do.)
do.
do.
(J.FASTING.I.
KJØBENHAVN)
do.
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Tøjhusmus.

m.440

do.
do.
do.

m.537
m.548
m.417

m.564
do.
m.569
do.
»Den gamle By « nr. 205
B.41
Helsingborg Mus.
nr. 37-39

Signalhorn signeret: »I. FASTING. I. KIÖBENHAVN« med det danske rigsvåben på hver side af
indskriften. MMCCS nr. F. 126.

Detaille af samme, hvor man kan se ornamentik
ken på instrumentets lydstykke. Her er det en
hybenranke. På andre instrumenter kan man se en
agern- eller en drueranke.

*37

Posthorn
Inventionsh. (FASTING I
KIÖBENHAVN)
Signaltrompet
(FASTING I KIÖBENHAVN)
do.
(J.FASTING I
KJØBENHAVN)
do.
(do.)
do.
(I.FASTING.I.
KIÖBENHAVN)
do.
(do.)
do.
(do.)
do.
(J. FASTING. I.
KJØBENHAVN)
do.
(FASTING
KJØBENHAVN)
do.
(FASTING.I.
KJØBENHAVN)
do.
(J.FASTING I.
KJØBENHAVN)
(do.)
do.

FASTING & WILDE
Kbh. 1835-1852

MMCCS Claud, nr. 545
MMCCS nr. F 108
MMCCS nr. F12/151
do.

F 126

do.
do.

F 128
F 132

Stockh. MM
do.
do.

nr. F 76
F 77
F 79

Tøjhusmus. 1nr. m.447
do.

m.463

do.

m.422

do.

m.465

Messingblæseinstrumenter. Aktive i

Indtil 1848 kendes dette firmanavn ikke fra Kbh.s vejviser,
men udelukkende fra bevarede instrumenter. I 1848 står
Fasting 8c Wilde opført som firma under C.C. Wilde. Der er tale
om 2 firmadannelser. Johan Jacob Fasting (se denne) og Carl
Christian Wilde (se denne) fra ca. 1835 til J.J. Fastings død i
1847. Derefter sammenslutningenjacob Christian Fasting (se
denne) og C.C. Wilde indtil 1852, hvor firmaet blev overtaget
af P.E.Schmidt (1) (se fortegnelsen over ansatte bag i bogen).
Bevarede Signalhorn (Kommandohorn)
instrumenter do.
do.
(1839)
do.
(prøveeks.) (1841)
do.
do. (i C)
(1848)
do. (i C)
(1849)
(1850)
do.
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Tøjhusmus.
do.
do.
do.
do.
MMCCS nr.
do.
Tøjhusmus.

m.475
m.549
m.625
m.483
m.353
F18/164
F 17/163
m.427

Signallrompet af Fasting 8c Wilde fra 1835. Musikmuseet, Stockholm nr. F S3.

Valdhorn
Ventilhorn
do.
Althorn (i Es)
Cornet a pistons
Signaltrompet
do.
do.
do.
do. (i C)
do.

»39

Mus.nr.
38-39
m.444
Tøjhusmus.
F 26/187
MMCCS nr.
do.
X 28/182
F 25/186
do.
F 91/181
do.
F 120
do.
m.423
Tøjhusmus.
m.462
do.
F 84
Stockh. MM
F 83
do.
Mus. für Hamburgische
Geschichte.
Stockh. MM
F 81
F 82
do.

Helsingborg

do.
(1848)

(1846)

(1835)
(1839)
(1848)

(1849)
do. (i C)
(1849)
do.
Trompet (3 pumpeventiler)
(1840) Tøjhusmus.
do.
(do.)
(»Den kongelige garde til hest«) do.

m.418

m.419

Trækbasun (i B)
do. (i F)
Tuba

(1847)
(1852)

MMCCS nr.
do.
Møns Mus.,
Stege,

F 23/211
F 24/214
nr.9754

Signatur Indstemplet på lydstykket:
»FASTING 8c WILDE.I.KJØBENHAVN.« herefter underti
den årstal.

Litteratur Museum Für Hamburgische Geschichte, Hamburg 1930, s. 56.

Note (1) Nyrop s. 384-385.

FASTING, JACOB CHRISTIAN ca. 1814-1884. Instru
mentmager, messingblæseinstrumenter. Aktiv i Kbh.
1847-1884
F. i Raadvad, Kbh.s amt ca. 1814. Død i Kbh. 20.7.1884 (begr.
25.7. Skt. Paul). G. i Kbh. 3.11.1843 (Trinitatis) med Ane
Kirstine Mortensen.
J.C.F. var ikke søn afjohanjacob Fasting (se denne) og heller
ikke at forveksle med instrumentmagersvend Christian Fast
ing, der i Ft. 1840 og 1845 ses boende hosJ.J.Fasting. EfterJJ.
Fastings død i 1847 fortsatte J. C. F. dennes virksomhed. (1)
Familieforholdet er ikke afklaret.
28.8.1847 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
Fra 1848 til 1852 arbejdedej.C.F. sammen med Carl Christian
Wilde under firmanavnet Fasting 8c Wilde (se dette). Firmaet
blev herefter overtaget af P. E. Schmidt (2), men J. C. F. må
stadig have været aktiv i dette, for han flyttede tilbage til
Dybensgade, hvor Schmidt boede. Hvor længe deres samar
bejde varede, vides ikke på dette tidspunkt. J. C. F. arbejdede
fra ca. 1855 sammen med den i 1852 indvandrede böhmerJ.K.
Gottfried (f. 1822 i Rothau). 11857 optoges denne vistnok som
kompagnon og fortsatte forretningen efterJ.C.F.s død. (3)
Men først i Kbh.s vejviser fra 1880 ses firmanavnet Fasting og
Gottfried.
Bopæl
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1848-1854 Dronningens Tværgade 357
1855-1857 Dybensgade 172
1858-1884 Dronningens Tværgade 28 (mat. nr. 357).

Bevarede Sc FASTING INSTRUMENTER - UDATEREDE,
instrumenter

Noter (i) RA: KKIFJ:TI 1847 St. Annæ Vester kvarter, Dronningens
Tværgade 357, etablissementets ejer J.J. Fasting, men indberetterJ.C.F. (2) Nyrop s. 384-385. (3) Da. Musiker-Tid., 1912,
s. 138-139; 1919 s. 19.

FASTING, JOHAN JACOB 1789-1847. Instrumentmager,
messingblæseinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1814-1847
F. i Kbh. 23.10.1789 (db. 1.11. St. Petri), søn af instrumentma
ger Johannes Fasting (se denne) og Maria Eleonora Müller.
Død sst. 5 9.1847 (begr. 10.9. Holmen). G. sst. 11.11.1818 (Vor
Frelsers) med Mette Marie Andersen.
Efter J.J. F.s død i 1847 fortsattes virksomheden af Jacob
Christian Fasting (se denne).
J.J.F. var udlært hos sin far Johannes Fasting. (Fremgår af en
ansøgning fra faderen i 1813 - se denne).
16.8.1814 - bevilling (1), har ikke kunnet verificeres.
Fra 1835-1847 arbejdede J.J. F. sammen med C. C. Wilde (se
denne samt firmaet Fasting & Wilde).
Bopæl

1805-1823 Lille Kongensgade 103, Chavn.
(tidl. mat. nr. 164)
1823-1847 Dybensgade 172
Lille Kongensgade 103 var J.J. F.s fars ejendom, hvor J.J.F.
blev boende hos sin stedmoder efter faderens død. 7.7.1823
fikJ.J.F. tilskødet Dybensgade 172, som var i hans arvings eje
indtil 1852.

Kontakt med I 1820-1821 viser J.J.F.s korrespondance med Kommercekoloffentlige legiet, at han havde en gæld på 1400 rd. dansk courant efter sin
myndigheder far imod prioritet i ejendommen i Lille Kongensgade. Han fik
ikke eftergivet gælden, og huset blev sat på auktion i 1826. (2)
I 1817 ansøgte J.J. F. forgæves om toldfrihed til indførsel af
messing til fremstilling af instrumenter til armeen. I sin
ansøgning anførte han, at han for omtrent 2 år siden havde
opfundet et mere hensigtsmæssigt og bedre lydende signal
horn end de gamle. Denne type skulle kongen have bifaldet og
befalet indført til armeen. Den prisJ.J.F. havde tilbudt disse
instrumenter for dengang, var nu efter de ændrede konjunk
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turer temmelig ringe. Derfor ønsket om toldfrihed. (3)

I 1828 ansøgteJJ.F. igen forgæves Kommercekollegiet om en
særlig tilladelse, men denne gang var det om et livsvarigt
eneretsprivilegium i kongeriget på at forfærdige blæseinstru
menter af metal. (4)

Virksomhed

1823

antal ansatte
2

antal instrumenter
20 trompeter, 1 basun,
1 klaphorn
21 forskellige
ingen produktion

2
1 (svend)
2
(svend + dreng) 6 forskellige
1
10 trompeter, 8 bygelhorn
1834
(Kgl. Arsenal), 2 inventionsvaldhorn
(Kgl. Livgarde)
1
10 trompeter, 10 bygelhorn
1835
(Kgl. Arsenal)
1 par inventions-trompeter
1836
1
(Kgl. Kapel) 1 basun (Garden til fods)
1837
1
ubestemt
1
1838
12 forskellige
1
20 do.
1839
1840
1
8 do.
1
1841
10 do.
1
1842
nogle nye
1 (lærling) 12 forskellige
1843
1844 ingen indberetning
1845
2
12 forskellige (armeen)
1846
2
20 do. (do.)
1 (dreng)
1847

1831
1832
1833

Indberetningen for 1847 er dateret 4.2.1848 og underskrevet
af J. C. Fasting.
Som det ses af ovenstående tabel varj J.F.s indberetninger ret
varierede. Kun ganske få år i træk fremstillede han samme
antal nye instrumenter. Indberetningerne synes hermed at
vise, at han udelukkende arbejdede på bestilling og ikke
fabrikerede til lager. Med hensyn til antal ansatte stemmer Ft.
1840 ikke med indberetningen. Da boede både C. Wilde og C.
Fasting (Instrumentmagerlærling) hosJ.J.F. Ft. 1845 passer
med indberetningen.
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Udstilling

1840

1
1
1
1
1

tuba
kromatisk trompet med ventiler
almindeligt valdhorn
almindelig trompet
klaphorn

Forretning Afen anbefalingsskrivelse fra 1828 fremgår, atJ.J.F. samt hans
far Johannes Fasting i nogle og tyve år havde leveret næsten
uden undtagelse alle messingblæseinstrumenter til brug i
armeen. (5) Af samme kilde fremgår, atJ.J.F. ligeledes havde
haft bestillinger på instrumenter fra Norge og Frankrig.
J. J. F. arbejdede ligeledes for kapellet. Han reparerede
jævnligt, foruden at han havde et mindre salg. I regnskabså
rene 1814-1837 solgte han: 1817 en trombone (100 rd.) samt
futteral (24 rd.), 1818 2 trompeter (160 rd. sedler), 1831 1
trompet (20 rd. sedler), 1836 et par pauker (180 rd. rede sølv),
1837 1 par inventionstrompeter (110 rd. rede sølv) samt 2 nye
bøjler til valdhorn (2 rd. rede sølv).

Bevarede (herunder kun anført daterede instrumenter. Se ellers
instrumenter FASTING INSTRUMENTER - UDATEREDE samt
FASTING 8c WILDE).

Signalhorn (prøveeks.)
(1828) Tøjhusmus. nr.
(1828) MMCCS nr.
do.
do.
(•834) Tøjhusmus. nr.
do.
(1834) do.
Jagthorn
(1829) MMCCS nr.
Inventions
horn
(1829) do.
Klaphorn (1829) do.
Signal
(1826) Tøjhusmus. nr.
trompet
do.
(1832) do.
do.
(1832) do.
do.
(1834) Stockh. MM nr.
(1830) Horsens Mus. nr.
Basun
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m.482
X 29/162
m.426
m.561
F 100

F 8/197
F 136
m.461
m.464
m.469
F 75
3275

Noter (1) RA:KKTI for 1831-33 angiver han ikke at have bevilling
eller borgerbrev, men i 1834 skriver han »Militair Instrument
mager fra 16. August 1814«, og anfører siden dette som
bevillingsdato. (2) KKIFJ 1820 nr. 838, 1821 nr. 269, 1826 nr.

575 (sager ikke bevaret). (3) Sst. 1817 nr. 86 (sag bevaret). (4)
Sst. 1828 nr. 498 (sag bevaret). (5) Sst. som note 4.

FASTING, JOHANNES ca. 1751-1816. Hof-Trompet- og
Valdhornmager. Aktiv i Kbh. 1786-1816
F. i Kbh. ca. 1751. Død sst. 4.4.1816 (begr. 9.4. Frederiks ty.
kirke). 1. gangG. sst. 23.6.1786 (St. Petri) med Maria Eleonora
Müller, død sst. 2.8.1794 (begr. 4.8. St. Petri). 2. gang G. sst.
10.1.1795 (St. Petri) med Mette Maria Petersdatter Hansen.
Sønnen af 1. ægteskab JOHAN JACOB FASTING (se denne)
fortsatte virksomheden efterJ.F. s død i 1816.
J. F. var uddannet som kobbersmed og rejste som svend i
udlandet i årene 1775-1784. Der skulle han ifølge en ansøg
ning fra 1813 (se nedenfor) have lært at forfærdige messing
blæseinstrumenter.
13.6.1787 - privilegium på at arbejde i kobber og messing, og
af disse metaller tillige forfærdige blæseinstrumenter.
15.7.1791 - bevilling udvidet også til støbning, men kun af
kunstarbejder.
1.5.1793 - Hofinstrumentmager.
1794 - Landhusholdningsselskabets 3die guldmedaille for at
forfærdige blæseinstrumenter og bl.a. have foretaget en
forbedring af trompeten.
1803 - Landhusholdningsselskabets 2den guldmedaille for
forbedring af valdhornet.
28.6.1809 - Dannebrogsmand.
Bopæl

1786
1787
>794
'795
1795-'803
1803-1805
1805-1816

St. Peders Stræde 135
St. Peders Stræde 130
St. Peders Stræde 141
hj. af St. Peders Stræde og Volden 144
Chem. laborat. i Skidenstræde (arbejdsadr.)
Artilleriets ridebane (arbejdsadr.)
Lille Kongensgade 103 (gi. mat. nr. 164 B),
Chavn.
J.F. fik tilskødet Lille Kongensgade 103 den 6.5.1805. Bort
solgt ved auktion i 1826 (se Johan Jacob Fasting).

Kontakt med Da J. F. i 1786 ansøgte om privilegium var hans ansøgning
offentlige vedlagt anbefalinger fra stadsmusikant Schreiber, koncertmemyndigheder ster Hartmann og trompetist Jensen, 1. trompetist i kapellet
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og ved garden. J.F. anførte at kunne forfærdige inventions- og

andre trompeter, valdhorn, »sinker« og basuner, pauker og
posthorn samt trommer, bækkener og triangler. Udover
privilegiet ansøgte J.F. om et lån til indkøb af en valse til brug
for messingen for at få den lige tyk og jævn, samt andre
nødvendige effekter til instrumentfremstillingen. Han fik
afslag på lånet, men fik privilegiet, (i)
I 1791 var J. F. blevet idømt en bøde, fordi politiet ved en
undersøgelse havde fundet, at han havde støbt fødder til
messinglysestager og i sit værksted havde en smeltedigel.
Gjørtlerlauget mente, at det stred mod hans privilegium. J.F.
anmodede Kommercekollegiet om fritagelse for bøden, idet
han anførte, at smeltediglen var nødvendig for hans arbejdes
fortsættelse, og han yedlagde attester fra professor Aasheim
og apoteker Mühlenstedt som bevidnede atJ.F. for dem havde
forfærdiget flere instrumenter henhørende til fysikken og
kemien. J.F. fik eftergivet bøden samt påbud om at nedbryde
smeltediglen. I stedet fik han udvidet privilegium. (2)
Efter Kbh.s brand i 1795 ansøgteJ.F. om et lån til huskøb, så
han ikke ustandselig skulle udsættes for at flytte. Han anførte,
at hans virksomhed indskrænkedes af mangel på et bekvemt
værksted. Kommercekollegiet besluttede, at når han opgav
beskaffenheden på den gård, han ønskede al købe, så ville
sagen komme under overvejelse. Først i 1804 var det aktuelt
med huskøb, og efter en del korrespondance fikJ.F. i 1805 cl
lån på 800 rd. til anskaffelse af ejendommen i Lille Kongensgade 103 på Chavn. I 1806 fik han et supplerende lån på 600
rd., da udgifterne var blevet større end først beregnet. (3)
11810 ansøgteJ.F. om et lån på 400 rd., idet han anførte, at da
Brede Værk skulle nedlægges, var det nødvendigt at skaffe
messing fra udlandet. Ansøgningen afsloges, men i en ny fra
1811 meddelte han en mulighed i at anskaffe messing fra
Sverige, og den resulterede i en ordning, hvorefter manufak
turhandelen indkøbte for 1000 rd. messing, ogJ.F. afregnede
kontant med den, når han afhentede en portion. I 1813
anskaffede manufakturhandelen efter fornyet ansøgning atter
messing tilJ.F., men denne gang fra Thorstratens kobberværk
i Flensborg, daJ.F. mente, den svenske messing var af mådelig
beskaffenhed. (4)
11813 ansøgteJ.F. om en lille årlig understøttelse for sig og sin
gamle kone, men udfaldet er ukendt. (5)
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Virksomhed J.F. arbejdede alene, men lærte sin søn Johan Jacob Fasting
op, så denne var medarbejder i J. F.s sidste år og fortsatte
virksomheden efter J. F.s død.

Forretning Som eneste messingblæseinstrumentmager i landet leverede
J. F. instrumenter til armeen, kavalleriet og postvæsenet.
F.eks. leverede han halvmånevaldhorn til den danske og
norske armé. (6) Han havde ingen fast årlig leverance, arbej
dede på bestilling, men hvor stor hans produktion var, er ikke
fastslået.
J. F. havde ligeledes arbejde for teatret og kapellet. Fra
1788-1815 reparerede han gennemsnitlig en gang årligt for
kapellet. Det var små beløb for arbejde på trompeter, vald
horn og pauker. I 1807 omstemte han et par inventionstrom
peter for teatret og i 1808 reparerede han ligeledes et par
bøjler og andre småting. I 1793 solgte han et par inventions
valdhorn til kapellet (regning i Teaterkassen), og i 1802
ligeledes et par inventionsvaldhorn til samme.
J. F. havde afsætning af instrumenter både til Norge og
Sverige. (7)
Andet J. F. fik som nævnt i 1794 Landhusholdningsselskabets 3die
guldmedaille for at have forbedret trompeten. Det nye på
instrumentet var »en Slags Vindbasse med Klapper og Venti
ler«, og ifølge Landhusholdningsselskabets Kunstkommis
sions bedømmelse, var instrumentets omfang forøget, foru
den at alle halve toner kunne spilles mere rent end tilforn.
Trompeten kunne nu benyttes i stedet for valdhornet i
obligate stemmer. Ansøgningen skulle have været vedlagt
anbefalinger fra professor Kratzenstein, kapelmester Schultz
og organist Grose.
I 1803 fikJ.F. som nævnt Landhusholdningsselskabets 2den
sølvmedaille for en forbedring af valdhornet. Ifølge Kunst
kommissionens udtalelse var instrumentet opfundet til brug
ved de militaire øvelser, hvor musikeren havde både et
signalinstrument og et valdhorn med, men nu kunne nøjes
med eet instrument. Han skulle da allerede have afsat nogle af
slagsen.
Ifølge ansøgning samt anbefalinger fra 1805 fremgår det, at J.
F. havde forfærdiget 6 trompeter med træk af egen opfindelse
til den kgl. Livgarde. De havde den fordel, at de kunne
stemmes ganske nøjagtigt, »som ellers ikke kan skee med
Sætstykker, da Tilfældet ofte er ved Cavalleriet, at en Trom
pet med Exerceringen ofte brækkes istykker, og ved Repara
tionen bliver som oftest forhöyde«. De kunne spille både i Dis
og D dur. Anbefalingen var attesteret af samtlige trompetere
ved den kgl. Livgarde til hest. (8)
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Bevarede Der kendes ingen instrumenter, man med sikkerhed kan
instrumenter tilskrive J. F. Se FASTING INSTRUMENTER - UDATE
REDE

Noter (i) RA:KKDSJ 1786 nr. 939; 1787 nr. 87, 293, 436, 893 (alle
sager bevaret under respektive numre). (2) Sst. 1791 nr. 102,
175 (sager bevaret). (3) Sst. 1795 nr. 157; 1804 nr. 697, 730,
776, 920, 992; KKIFJ: 1805 nr. 11, 102, 195, 256, 393, 1003;
1806 nr. 29, 91, 171 (alle sager bortset fra den sidste bevaret
under respektive numre). (4) Sst. 1810 nr. 847; 1811 nr. 1090,
1636; 1813 nr. 694, 821,919,977 (alle sager bevaret bortset fra
1811 nr. 1636 og 1813 nr. 977). (5) Sst. 1813 nr. 1117 (sag
bevaret). (6) Sst. 1811 bilag til nr. 1090. (7) Sst. 1804 bilag til nr.
992. (8) Sst. 1805 bilag til nr. 195.

FELSZNER, CARL G. ca. 1804-e. 1867? Instrumentmager,
strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1842-1867

F. i Sachsen ca. 1804. Død uvist hvor efter 1867? G. med
Friderikke Meuwen fra Preussen.
Bopæl

1849
Badstuestræde 118
1849-1858 Klosterstræde 86

Andet C.F. var aktiv i Kbh. allerede i 1842 ifølge en reparaturseddel
(1), og var rejst hertil fra Stettin. (2) En violin med hans seddel
skal vise typiske tyske stiltræk. (3) Han står ikke i vejviseren
efter 1858, men kan have opholdt sig i Kbh. alligevel. Tidli
gere er en instrumentseddel fejlagtigt læst som dateret 1807
(4), hvor der i virkeligheden står 1867 (muligvis 1857).
Bevarede Cello (Kbh. 1849)
privateje
instrumenter Cello (Stettin 1830)
privateje
Violin
privateje (se ill. hos A. Hjorth)
Luthformet guitar (Kbh.
1867)
MMCCS nr. C62/349

T47

Signatur Håndskrevet seddel i cello: »Forfærdiget af
C. Felszner
Klosterstræde No. 86
Kiöbenhavn
1849«

Noter (i) Lüt. s. 130. (2) RA: KKIFJ Journalsager, 1843 nr- 1O1&
henlagt under nr. 515 år 1845. (3) A. Hjorth s. 2. (4) Enger
1924 s. 39, Hammerich s. 63.

FLOR, JOHN ZACHARIAS
tiv i Kbh. 1838-1863

1800-1865. Klaverbygger. Ak

F. i Kbh. 7.2.1800 (db. 9.3. Vor Frue), søn af Poppe Møller
Flor, Copist i Hof- og Stadsretten, og Thore Cathrine Sivert
sen. Død sst. 25.2.1865 (begr. 4.3. Vor Frue). Ugift.
21.11.1840 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
Bopæl

1838
Vimmelskaftet 138
1840-1841 Kattesundet 109
1842-1856 Læderstræde 27
1857
Nyhavn v.S. 25
1863-1865 Peder Hvidtfeld Stræde 17, 3. sal
Fra 1864 stårJ.Z.F. som forhenværende instrumentmager i
vejviseren.

Virksomhed

1844
1845
1846
1847

148

antal pianoforter
antal ansatte
2 svende 2 drenge
12
2
3
14
20
3
3
20
3
3

J. Z. Flor navneplade i taffelklaver. Pladen er af elfenben med sort tekst og er
usædvanligt anbragt på sangbunden bag stemmeskruerne. Privateje.

Udstillinger

1840
1844

1852

et fortepiano
et næsten 7 oktavs fortepiano med jernramme af
ny konstruktion til 300 rd.
et fortepiano til 240 rd.

I 1844 fik det udstillede instrument følgende omtale i »Udsig
ten«: »Det af Flor udstillede næsten 7 Octavs Fortepiano fandt
man at være af en behagelig og sonor Tone i Mellemoctaverne, hvorimod det er at beklage, at den øverste og nederste
Octav hverken i Egalitæt eller Tone stode i Forhold hertil. Det
Ydre af dette Instrument var vel udført«.
Bevarede Taffelklaver (Ci-g4)
instrumenter Taffelklaver (C 1-^4)
Taffelklaver (61-34)

privateje
privateje
privateje (oplysning MMCCS)

FRIIS, DITLEV 1767-1812. Organist, urmager, klaverbyg
ger. Aktiv i Svendborg 1789-1807

F. i Ryslinge 1767 (db. 9.8.), søn af orgelbyggger senere
skoleholder i Hårby Lars Ditlevsen. (1) Død i Svendborg
8.4.1812 (begr. 14.4. Vor Frue). G. i Svendborg 3.2.1796 (Vor
Frue) med madam Elisabeth Lund. Organist i Svendborg
1796-1812. (2)
179° - Landhusholdningsselskabets 2. sølvmedaille for frem
stilling og afsætning af en del meget gode clavichorder og
fortepianoer.

Bopæl

1801

Møllergade 179

Andet I 1807 æskede D.F. Landhusholdningsselskabets store guldmedaille for uden anvisning ved egen flid at have forfærdiget
clavichorder og fortepianoer, som skulle have vundet bifald
hos købere. Efter en undersøgelse af et af hans instrumenter
erklærede kunstkommissionen, »at dette Instrument i Hense
ende til den indvendige Bygning og altsaa i Henseende til det
vigtigste er aldeles under det maadelige, og at det eeneste
taalelige derved er Kassen, som indeslutter der eller Snedkerarbeidet, hvilket naturligviis ikke kan komme i Betragtning til
Belønning« - dateret 3.6.1807.
HØ

Noter (i) K.Bang Mikkelsen: Degne og Skoleholdere samt kateketer,
klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814, Odense 1977» s70. (2) Sst. s. 164.

GADE, BRØDRENE Instrumentmagere,
menter. Aktive i Kbh. 1819-1821

strengeinstru

Brødrene Gade var firmabetegnelse for samarbejdet mellem
Jens Nielsen Gade (se denne) og Søren Nielsen Gade (se
denne), som varede indtil december 1821, da S. N. G. fik
borgerskab som muskalsk instrumentmager og flyttede kort
efter. (1)
Derefter annoncerede de hver for sig. Første gang firmanav
net »Brødrene Gade« forekommer er i en annonce fra januar
1819.(2)

Bopæl
Udstilling

1819-21

Borgergade 197

1819

en guitar efter italiensk format med futteral til 50
rd.
en guitar med mekaniske skruer til 30 rd.
en guitar efter italiensk format til 22 rd.
en guitar efter wiensk format til 20 rd.
en mindre ditto til 14 rd.
en ditto til 14 rd.
2 violinbuer til henholdsvis 4 og 3 rd.
forskellige prøver af bespundne strenge.

En klassisk guitar af Brødrene Gade. Musikkonservatoriet, Kbh.

Bevarede
instrumenter

Guitar
Violin
Cello

Musikkonservatoriet, Kbh.
Emil Hjorth & Sønner
privateje (tvivlsomt årstal - 1846).

Signatur trykt seddel med indskription i oval - sort eller rødt tryk:
»Brödrene GADE
Instrumentmagere
Boendes i Borgergade No. 197
Kiöbenhavn«

Litteratur D. Falcon Møller 1976.
Noter (1) Adr. av. 1822 nr. 16. (2) Adr. av. 1819 nr. 13.

Indklæbet trykt seddel i guitar af brødrene Gade. De kendes både med rødt og
sort tryk. Musikkonservatoriet, Kbh.

GADE, JENS NIELSEN 1788-1854. Instrumentmager
strengeinstrumenter og klaverer. Aktiv i Kbh. 1810-1854
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F. i Kbh. 11.4.1788 (hjdb.; fremst, i kirken 27.4. Trinitatis), søn
af værtshusholder, senere høker, Niels Jensen (Gade) og
Maren Mogensdatter. Død sst. 7.10.1854 (begr. 14.10. Trinita
tis). G. sst. 15.2.1824 (Trinitatis) med Dorothea Bertelsdatter
Lund, død 79 % år gi. sst. 29.12.1869 (begr. 5.1.1870 Trinita
tis). J.N. G. var bror til Søren Nielsen Gade (se denne), som
han samarbejdede med fra 1819-1821 (se Brødrene Gade).
Hans egen virksomhed fortsattes af enken indtil 1865, da den

Guitar afJ. AT. Gade. Den er efter 1832, idet sedlen har indskriften: »J.
MMCCS nr. C 20.

Gade sen.«

solgtes til instrumentmager C. F. Nielsen. (1) Virksomheden
holdt 50-års-jubilæum 11.4.1863.
Udlært som snedker. Indskrevet 24.4.1803 i lære hos mester
Johan August Buberg, udskrevet 18.1.1807 som svend. (2) J.N.
G. skal have lært pianobygning hosj.C.Schnabel. (3) Af attest
vedlagt hans ansøgning om borgerskab fremgår, at han nogle
måneder af 1809 havde været ansat hos orgel- og klaverbygger
Wroblewsky.
19.12.1810 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
27.9.1811 - borgerskab som snedkermester i Kbh.
4.1.1828 - bevilling til at forhandle romanske strenge i Kbh.

Bopæl Borgergade 197 (gi. mat. nr. 196).
Ejendommen blev tilskødet J. N. G.s far Niels Jensen Gade
3.4.1797. 6.2.1832 overdrog moderen Maren Gade huset tilj.
N. G. mod forsørgelse og fri bolig resten af sine dage. Ved
overdragelsen fik den yngre søn Søren Nielsen Gade sin
arvepart udbetalt. Fra da afkaldte brødrene sig henholdsvis
senior og junior. Huset blev solgt i 1865 af J- N. G.s enke til
førnævnte instrumentmager C. F. Nielsen.

Kontakt med I 1842 ansøgte J. N. G. om toldfri indførsel af et af ham
offentlige indforskrevet engelsk fortepiano af en ny konstruktion. (4)
myndigheder Udfaldet af forespørgslen kendes ikke. Instrumentet, som var
bygget af Collard & Comp., benyttedej. N. G. imidlertid som
model (se udstillinger 1844 og 1852).
!52

Virksomhed

antal ansatte antal instrumenter
pedal
1822 2 (1 sv. 1 dr.) 2 fortepianoer 12 guitarer 1
harpe 12
violiner
150 do.
2
pedal
1823 3 (2 sv. 1 dr.) 12 do.
harper 8
Davids
harper
16-20
do.
72
do.
1831 3
20 do.
72 do.
1832 4
10 do.
12 do.
2
pedal
1833 2
harper
10 do.
24 do.
1834 3
12
do.
25 do.
'835 3
12 do.
48 do.
1836 5
20 do.
60 do.
1837 6
28 do.
70 do.
1838 7
24 do.
60 do.
1839 7
26 do.
70 do.
1840 7
30 do.
50 do.
1841 8
40 do.
60 do.
1842 8
40 do.
60 do.
>843 9
50 do.
70 do.
1844 8
20 do.
1 2 do.
•845 8
12 do.
6 do.
1846 4
34
do.
28
do.
‘847 7
J. N G. var ubestridt sin tids mest produktive guitarbygger.
Den eneste, der kunne gøre ham rangen stridig, var broderen
Søren N. Gade, men denne kom ikke op på så store årlige
produktionstal. Tallene svinger fra år til år iJ.N.G.s indberet
ninger med et højdepunkt i 1823 f°r guitarernes vedkom
mende på 150 stykker og i 1844 for klavererne med 50
instrumenter. Så høje tal kan kun lade sig gøre, når der er tale
om en rationel arbejdsgang. J.N.G. kaldte sig fra 1830-erne for
»Pianoforte- Harpe- og Guitar-Fabrikant« på sine instru
mentsedler, ikke instrumentmager. 50 klaverer i 1844 placerer
J.N.G.s fabrik som den trediestørste i Kbh. Årsagen til de lave
tal i 1846 kendes ikke.

Udstillinger
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1819
1834

Se »Brødrene Gade«
et 6 oktavs fortepiano med 2 pedaler,
et mindre med 1 pedal.
en »brilliant« guitar med mekaniske skruer.

Taffelklaver afJ. N. Gade fra omk. 1850 fab. nr. 567. Privateje.

1836

1840

1844
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en guitar i en anden form
et fortepiano fra F-g, 2 pedaler, til 130 specier.
et »simplere« 6 oktavs, 1 pedal, til 80 sp.
en »brilliant« koncert-guitar med perlemors-ind
lægning, sølvtaster og mekaniske skruer, med
futteral, til 30 sp.
en brilliant guitar i pariserform, med futteral, til
25 sp.
to andre guitarer til 12 og 7 sp.
en violinbue
prøve på harpiks til violinbuer.
et 6^ oktavs fortepiano med 2 pedaler.
et 6 oktavs med forte-pedal.
en guitar i pariserform med perlemors-indlæg
ning.
en tertsguitar.
et fortepiano efter Collard 8c Comp. i London,
hvoraf J. N. G. har forskrevet et eksemplar til
model, 350 rd.
et over 6^ oktavs fortepiano med metalkonstruk
tion til 280 rd.
et ditto uden metalkonstruktion til 200 rd.
et 6 ¥2 oktavs i mindre form til 180 rd.
et lille 6 oktavs til 160 rd.

en guitar med perlemors-indlægning, sølvtaster,
mekaniske skruer, hals til at indstille og skrue af,
med tilhørende futteral
prøver på diverse overspundne strenge,
prøver på præpareret colofonium (harpiks).
1852
et 6 % oktavs fortepiano efter Collard & Collard
til 350 rd.
et 6 % oktavs af egen konstruktion til 280 rd.
et 6 % oktavs af egen konstruktion til 200 rd.
J.N.G. var en af de flittigste udstillere. Hver gang der var en
mulighed for at vise instrumenter frem, lagde han beslag på
flere udstillingsnumre. J. N. G.s klaverer fik omtale i alle
»Udsigter«. 11834 var et af hans udstillede »meget at anbefale
i Forhold til dets ringe Pris«, i 1836 »vare de meget gode«, og
endelig i 1844 nævntes instrumentet »efter« Collard & Comp,
for en »stærk og fuld Klang, men en noget svær og uegal
Spillemåde«. Klaveret til 280 rd. havde »en kraftig Tone, men
en mindre behagelig Spillemåde«, og endelig anbefaledes de
to næste i forhold til deres billige pris. Guitarerne omtaltes
ved alle udstillinger, og man hæftede sig ved det omhyggeligt
udførte arbejde og de moderate priser. I 1836 nævntes, at
guitaren i pariserform havde en udmærket god tone og i den
henseende måtte foretrækkes for den smukkere udførte kon
certguitar. Atter her fremhævedes de billige guitarer.
Forretning Fra 1827-1837 reparerede J. N. G. Det kgl. Kapels harpe
gennemsnitlig en gang årligt, men det er den eneste konstate
rede kontakt J. N. G. havde med den del af dansk musikliv.
J.N.G. annoncerede flittigt i Adresseavisen. Af hans talrige
annoncer fremgår, at han ud over salg havde udlejning og en
udstrakt reparationsvirksomhed af alle mulige strengeinstru
menter. Strenge var en vigtig salgsartikel, og han indrykkede
lange annoncer med specifikation af alle de strengetyper han
kunne tilbyde. Han dokumenterer hermed flittigt brug af sin
bevilling til at forhandle romanske strenge.J.N.G. solgte ikke
alene egne instrumenter, men tog også instrumenter i kom
mission. Han var en af de hyppigste annoncører i Adresseavi
sen, og må i dette organ have sigtet på en kundekreds i det
bredere borgerskab.

Karakteristik Der er ingen tvivl om, at J. N. G. havde et udpræget forret
ningstalent. Han byggede udmærkede, omhyggeligt udførte
og solide instrumenter, der prismæssigt kunne konkurrere.
155
Hans taffelklaverer kommer med hensyn til det ydre på linie

med Hornungs, hvorimod de ikke er så avancerede i mekanik
ken. De guitarer, der idag kendes fra hans hånd, og som man
har kunnet forsvare at sætte i spilbar stand, har en smuk klang,
og vidner med deres fine sirlige detailler om et omhyggeligt
arbejde.
Ved sin død i 1854 efterlod J. N. G. en solid virksomhed, der
havde levekraft i en årrække herefter. J.N.G. kombinerede et
instrumentbyggertalent med en forretningssans og en næsten
moderne PR-virksomhed, egenskaber, der kunne være prakti
ske i en tid, hvor der var mange om faget, og det ikke altid gik
efter fortjeneste.
Bevarede Harpe (m. hager) MMCCS Claud, nr. 5
instrumenter Guitarer
MMCCS nr. C 19/342, C 20/345, C 156,
C 166, C 184, C 188, 1971-12, 1974-26
MMCCS Claud, nr. 191
Stockh. MM nr. F 427
Gade-museet, Humlebæk - 2 guitarer
Teatermuseet, Kbh.
Museet i Oldenburg nr. 8889
18 registrerede guitarer i privateje
Taffelklaverer
fab.nr. (Fl-f4)
MMCCS nr. 1967-14 (Ras. acc. 94)
do. nr. 1972-10
MMCCS Claud, nr. 68 (Ras. acc. 39)
(Fi-f4)
(Fi-f4)
Bangsbomuseet, Frederikshavn (Ras. acc.
6)
(Fi-f4)
Kalundborg Museum nr. 5340 (Ras. acc.
3°)
Frilandsmuseet, Lyngby, nr. 8007 (Ras.
(Fi-g4)
acc. 120)
393
(Ci-g4) Ålborg historiske Museum (Ras. acc. 160)
533
(Ci-g4) »Den gamle By«, Århus, nr. 407:70
(Ras.acc. 174)
523
(Ci-g4) privateje
567
(Ci-g4) privateje
4 klaverer i privateje (Oplysning MMCCS).
De fleste af de her anførte taffelklaverer har træramme.
Instrumenterne med fab. nr. 523, 533 og 567 har jernfor
stærkning i højre side.
Litteratur Dorthe Falcon Møller 1976.
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J. N. Gade-seddel i guitar. Privateje.

Påklistret navneseddel - guldtryk på sort bund -fraforbrædt i taffelklaverfab.
nr. 567. Privateje.

*57

Noter (1) LAK: Kbh.s Forseglings og registreringsprotokol 1867-, 1.
afd. B, prot. I B, s. 49 nr. 484. (2) SA: Snedkerlauget, Ind- og
Udskrivningsprotokoller for Drenge 1795-1845, fol. 20, 43.
(3) Qfl 1853 s. 72. (4) RA:KKIFJ 1842 nr. 922 (sag ikke
bevaret).

GADE, SØREN NIELSEN 1790-1875. Instrumentmager,
strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1812-1854

Søren Nielsen Gade. (Foto KB).
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F. i Kbh., db. 21.7.1790 (Trinitatis), søn af høker Nielsjensen
(Gade) og Maren Mogensdatter. Død sst. 2.8.1875 (begr. 7.8.
Trinitatis). G. sst. 17.4.1812 (Trinitatis) med Marie Sophie
Hansdatter Arentzen, død 79 år gi. 2.6.1872 (begr. 8.6. Trinita
tis). Far til komponisten Niels W. Gade og bror til instrumentbyggerjens Nielsen Gade, som han samarbejdede med under

firmanavnet »Brødrene Gade« (se dette) i årene 1819-1821.
Fra 1832 kaldte han sig Gade junior.
Udlært som snedker. Indskrevet 21.7.1805 i lære hos mester
Martini, udskrevet 16.7.1809 som svend. (1) S.N.G. skal have
lært pianopbygning hos J. C. Schnabel. (2)
11.9.1812 - borgerskab som snedkermester i Kbh.
26.11.1816 - bevilling til at udsælge de af ham forarbejdede
musikalske instrumenter.
4.12.1821 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
Bopæl

1812-1816 Sølvgade 410
1816-1822 Borgergade 197
1822-1823 hj. af Skovbogade og Nygade 93
1823-1826 Vimmelskaftet 21
1827-1832 Nygade 93
1832-1837 Nygade 94
1837-1841 Nygade 96
1842-1854 GI. Torv 36, hj. af Frederiksberggade
1855
Norgesgade 172 (hos sønnen N. W. Gade)
1856-1857 Sølvgade 420 b, 1. sal
1858
St. Hansgade 73 E6
1859
Studiestræde 70
1860-1863 Peter Hvidtfeld Stræde 10
1864-1865 ?
1866-1868 Teglgaardsstræde 5
1869-1875 Rolighedsvej 23 - sygehjemmet
Fra 1855 står S. N. G. som forhen instrumentmager i Kbh.s
vejviser.

Kontakt med S.N.G.s ansøgning om bevilling i 1816 var vedlagt 2 anbefalin
offentlige ger. Det kgl. Kapels harpespiller Lammi anbefalede hans
myndigheder harper »a crochets« som godt forarbejdede, af god tone og
billige. Kapelmusikus F. W. Simonsen havde afprøvet både
nogle fortepianoer og nogle guitarer og befundet dem »ret
gode og brugbare«.
Virksomhed

antal ansatte antal instrumenter
2 dusin guitarer 1 dusin violiner
1
1 do. do.
do.
do.
2
3
1 dusin buer
6 pianoforter
do
2 !/2
do.
1831
2
1
do.
1
do.
1832
6 do.
1
1
do.
do.
>833

1822
1823

>59

1
1
do.
do.
1834
1
1
do.
do.
4 do.
1835
1
1
do.
do.
1836
1
1
do.
do.
1837
1838
1
1
do.
do.
1
2
do.
do.
1839
1840
1
2
do.
do.
1
1841
1
do.
do.
1
1
do.
1842
do.
1
1843
1
do.
do.
1
1844
do.
do.
1
1
do.
do.
1845
1
1
1846
do.
do.
1
1847
do.
do.
S. N. G.s indberetninger viser, at han i årene lige efter
adskillelsen fra broderen Jens Nielsen Gade var ret produktiv.
Fra 30-erne og derefter var hans årlige produktion ret fast -12
guitarer. 11831,1833 og 1835 byggede han ganske få klaverer.
Der er sandsynligvis tale om en særlig lille type, som han
annoncerede i 1832 (3) og udstillede i 1834.

Udstillinger

se »Brødrene Gade«
et lille 6 oktavs fortepiano med 2 pedaler til 80
species
to guitarer med mekaniske skruer, 16 species stk.
en lille dameguitar til 9 species (terts-guitar)
en rejseguitar med hals til at skrue af, 8 species.
1836
en guitar med mekaniske skruer og futteral, 20
species
en dameguitar og en anden til 12 og 8 species.
S. N. G.s udstillede instrumenter i 1834 blev ikke omtalt,
hvorimod »Udsigten« i 1836 bemærkede, at »de 2 simplere
guitarer af S. N. Gade vare med Hensyn til Priserne meget
gode«.

1819
1834

Forretning S.N.G. havde ikke samme forretnings-ekspansion som brode
ren. Han var et typisk eksempel på håndværkeren med blot en
enkelt svend til hjælp. Hans årlige produktion lå ret fast, og
derudover reparerede han og tog instrumenter i kommission.

Bevarede Guitarer
instrumenter
Kontrabas
160
Violin (kun

MMCCS nr. C 148, 1971-8, 1979-1, 4 registre
rede guitarer i privateje
MMCCS Claud, nr. 333
ryg original) MMCCS nr. 1974-4

5. N. Gade-seddel i guitar. MMCCS nr. 19 79-1.

Navnebrædt fra taffelklaver af S. N. Gade efter 1832. Indlagt mørkt træ i
citrontræsplade. Privateje.

Barneviolin (usign., bygget til N. W.Gade) MMCCS nr. D 170
Taffelklaver (Fi-f4) lille type, til salg nov. 1978.

Litteratur Dorthe Falcon Møller 1976.
Noter (1) SA: Snedkerlauget, Ind- og Udskrivningsprot. for Drenge
1795-1845 fol. 25, 59. (2) Qfl 1853 s. 72. (3) Adr. av. 1832 nr.
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GOTFREDSEN, JESPER ca. 1708-1774. Instrumentmager,
strygeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1749-1774
F. i Århus ca. 1708. (1) Død i Kbh. 3.6.1774 (begr. 6.6. Vor
Frue). Trolovet i Århus 2.9.1740 (Vor Frue) med^nn« Groesdatter. Sønnen Gotfried Jespersen (se denne) videreførte
faderens virksomhed.
Oplært som musikant, fungeret som musikantsvend i 24 år i
Århus, bl.a. i lang tid hos Martinus Ræhs (den yngre). Skulle
ifølge egne oplysninger i ansøgninger (se nedenfor) have lagt
sig efter at forfærdige strygeinstrumenter. J.G. forlod Århus i
1749, (2) samme år som Martinus Ræhs forlod byen. (3)
Sidstnævnte kan have sat J. G. i forbindelse med hofviolonerne, som i 1753 gavJ.G. en anbefaling (se nedenfor).
20.7.1751 - privilegium på at måtte forfærdige violiner,
bratscher, celli, basser og gamber i Kbh.
J. G. fik ikke udelukkende privilegium, som han bad om, en
anmodning han atter forgæves fremkom med i 1753 vedlagt
anbefalinger fra hofviolonernejoh. Hen. Freithof,J.C.Storck,
Henrich Gottwaldt, Johan Harttwig, Friderich Christian
Buchholtz, Thomas Eyer og Frantz Darbes samt fra stadsmu
sikant Andreas Berg. (4)

Bopæl

1751-1774 St. Peders Stræde 166 (gi. mat. nr. 164).
J.G. fik tilskødet ejendommen 20.12.1751, overdrog den til sin
søn Gotfriedjespersen 11.9.1769, men blev boende til sin død.

Andet Hans violiner skal vise tyske træk, træet var ikke altid omhyg
geligt udvalgt, men arbejdet godt. (5)
Bevarede Pochette (dateret 1768)
instrumenter Tenorviola da gamba (1752)

MMCCS nr. D 99/411
Tidligere Galpin Collection,
Hatfield, London. Nu Mu
seum of Fine Arts i Boston.

Litteratur Bessaraboff s. 276.
Noter (1) Anført i ansøgning til Århus Rådstue 14.4.1749, RA:
KKDNSJ 1753-55 nr. 210. (2) Sst. som i note 1. (3) Thrane s.
76, 90. (4) KKDNSJ 1750-1753 nr. 428, 505 (sager bevaret
under sidstnævnte nr.); 1753-1755 nr. 210 (sag bevaret). (5)
Lüt. s. 175.
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GRANDBERG, BOIE NICOLAI ?-i8o7? Instrumentmager,
klaviaturinstrumenter? Aktiv i Kbh. 1797-1807?

Genealogiske data ukendte.
B.N.G. passerede Storebælt i september 1797 og blev kaldt
»Instrumentmager B.N. Granberg fra Kbh.« (1)
11807 efterlyste hans universalarving høker Peder Langebeck
i september og oktober måned de »Claveerer«, som var
udlejet af instrumentmager B. N. G. (2) B. N. G. er forgæves
søgt i Kbh.s vejviser.
Noter

(1) Adr. av. Fyn 1797 nr. 75. (2) Adr. av. 1807 nr. 394, 398,406.

GRONENBERG, JOHAN CHRISTIAN ca. 1747-1826. Or
gelbygger og instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1782-1826

Identisk med Grönnenberg, Grönberg, Kronenborg og Cro
nenberg.
F. i Danzig ca. 1747. Død i Kbh. 10.3.1826 (begr. 16.3. St.
Petri). G. 1. gang med Anne Cathrine Damgart (død natten
mellem 2. og 3. sept. 1807 under Kbh.s bombardement). G. 2.
gang i Kbh. 17.11.1809 (Frederiksberg) med Johanne Marie
Adamsen.
1821-1826 - premierlieut. ved det borgerlige infanteri. (1)
7.1.1785 - bevilling til at forfærdige orgler og »andre slige
Instrumenter« i Kbh., samt holde dertil behøvende svende og
drenge.
12.1.1785 - borgerskab som orgelbygger og Instrumentmager
i Kbh.
28.1.1791 - naturaliseret
Bopæl
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1782
1783-1786
1786
1788-1792
1792-1796
1797-1806
1806
1807
1807-1810
1812-1816
1816-1821

Vognmagergade 148, 1. sal
St. Peders Stræde 172
Løvstræde 104
Springgade 35
Trompetergangen 110
Vognmagergade 156
Vognmagergade 153
Vognmagergade 163
Vognmagergade 81
Landemærket 169
Landemærket 151

1822
Aabenraa 243
1823-1826 Landemærket 165
Virksomhed
I Ft. for 1787 boede en snedkersvend hosJ.C.G. I 1801 ingen.

Forretning
Der vides intet om J. C. G.s virksomhed som orgelbygger
bortset fra et overslag på 3 forskellige orglers pris med anført
disposition: Et på 10 stemmer til 500 rd., ét på 8 til 390 rd. og
endelig ét på 6 stemmer til 250 rd. (2)
23.4.1798 solgteJ.C.G. et bestilt nyt kontra F clavichord til Det
kgl. Teater for 30 rd.
I 1783 annonceredej. C. G. med instrumenter til købs for
første gang. (3) Han havde nye kontra F clavichorder til salg,
og tilbød samtidig at kunne både forfærdige og reparere
»Clavesin, Piano Forte, Pantalon, Fleutetraverse«.
Noter
(1) Anført i Kbh.s vejviser for de år. (2) A. G. Mokkes
privatarkiv, Bregentved, »Correspondance angaaende et Or
gelværks anskaffelse«. Fotokopi deponeret på DMA,
MMCCS. (3) Adr. av. 1783 nr. 194.

GROTH, PETER 1803-1860. Kunstdrejer og instrument
mager, træblæsere. Aktiv i Fåborg fra 1827

F. i Fåborg 9.5.1803 (hjdb. 11.5.), søn af skipper AlberdtGrodt
og Mette Maria Melting. Død sst. 21.2.1860 (begr. 25.2.). G.
21.11.1829 (Svendborg Vor Frue) med Mane Magdalene Klin
genberg.
11.7.1827 - borgerskab som kunstdrejer og musikalsk instru
mentmager i Fåborg.

C-Klarinet
af P.
Groth med 5 klapper.
Instrumentet har ori
ginal mundstykkebe
skytter. B. X. Saml,
nr. il.

Bopæl
Østergade 70 (nuværende nr. 12)
P. G. overtog ejendommen 21.5.1830.

Andet
P.G. havde som prøvestykker før han fik borgerskabet fabrike
ret 2 fløjter og 1 klarinet.

Bevarede Klarinet i C (5 klapper) B. N. Saml. nr. 11
instrumenter Klarinet
Privateje

Signatur »P. GROTH
FAABORG«

HANSEN, HANS CHRISTIAN 1794-1878. Kunstdrejer og
instrumentmager, træblæsere. Aktiv i Odense 1830-1878
F. i Odense dec. 1794 (hjdb. 21.12., i kirken 15.1.1795 St.
Knud), søn af tømmersvend Rasmus Hansen og Marie Elisa
beth Møller. Død sst. 1.7.1878 (begr. 6.7. St. Knud). G. med
Ane Magdalene Nielsen. I 1834 var instrumentmager L. C. H.
Larsen (se denne) fadder til et af deres børn.
Fra 24.6.1809 til 28.3.1815 i lære hos drejermester Peter
Stilou i Odense. (1) 28.3.1815 indskrevet som svend i drejerlauget. (2) Arbejdede i et års tid som svend hos instrumentma
ger Skousboe (se denne) i Kbh. (3)
18.7.1821 - borgerskab som kunstdrejer i Odense.
13.4.1825-25.4.1827 - oldermand for drejerlauget i Odense.
23.4.1835-10.10.1838 - do.

Bopæl

Udstillinger

1821
Torvet 582
1829
Vestergade
1831-1845 ved Klingenberg, Pogestræde 588 = St. Knuds
Kirkestræde
1878
Pogestræde 54
1834

1836

en fløjte af grenadiltræ med messingklapper og
en ny indretning ved udtrækket til 25 rd.
4 forskellige fløjter af grenadiltræ med og uden
udtræk fra 7-14 rd.
en fløjte af buksbom med klapper af nysølv til 7
rd.

Piccolofløjte af H. C. Hansen. MMCCS nr. E 230.

en fløjte af ibenholt med klapper af nysølv.
en C-klarinet af buksbom med messingklapper til
8 rd.
1840
en fløjte med nysølvklapper til 25 rd.
1852
en fløjte til 40 rd.
en klarinet til 16 rd.
Den eneste omtale af H.C.H.s instrumenter var efter udstillin
gen i 1836, hvor bemærkedes, at hans fløjter alle var af meget
god tone og lette at anblæse. Især rostes forbedringen ved
den udstillede ibenholtsfløjte.
Virksomhed
I et brev til udstillingskommiteen i 1836 meddelte H.C.H., at
han siden 1830 havde lagt sig efter at forfærdige muskinstrumenter, og at han årligt havde afsat 20-30 fløjter samt 20-30
klarinetter mest på Fyn, men også ijylland, Holsten og Norge,
»hvorved ieg gandske her har fortrængt indførslen af frem
mede«. (4)

Forretning
I en annonce fra 1821 anbefalede han sig med alt kunstdrejerarbejde, samt forfærdigelse og reparation af musikalske in
strumenter. (5) Ved siden af instrumentbygningen, påbe
gyndt i 1830-erne, drev han hele tiden almindelig kunstdrejervirksomhed.

Bevarede instrumenter
Piccolofløjte (D, 1 klap)
Klarinet
(C, 5 klapper)
do.
(B, 7 klapper)
do.
(Es, 7 klapper)
do.
De bevarede klarinetter er
klapper af messing.

Es-klannet med 7
klapper af H. C.
Hansen. B. N. Saml.
nr. 5.
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MMCCS nr. E 230
B. N. Saml.
nr. BN 1
do.
BN 2
do.
BN 5
Odense Bymus. nr. 115/1944
alle af buksbom og har runde

Noter
(1) LAO: Odense Drejerlavs arkiv, Lavsbog 1686-1824 fol.
58a-b, ioob-ioia. (2) Sst. Indskrivningsbog f. svende
1793-1830 fol. 25a. (3) EA: Industriforeningen, Industriud
stillingen 1836, Breve fra udstillerne, nr. 123. (4) Se note 3. (5)
Adresseavis Fyn 1821 nr. 73.

HANSEN, R.
i Hasle 1849

Instrumentmager, strengeinstrumenter. Aktiv

Genealogiske data ukendte. R. H. kendes kun fra en trykt
reparaturseddel - »Rep. Instrumentmager R. Hansen, Hasle
1849«. (Oplysning fra »Emil Hjorth & Sønner«). Han er
forgæves søgt i folketællingen 1845 f°r Hasle.
H. C. Hansens stem
pel på piccolofløjten.
MMCCS nr. E 230.

HARTVIG, CHRISTIAN TOBIAS 1805-1869. Klaverbyg
ger og snedker. Aktiv i Odense 1835-1859

Db. i Odense 27.11.1805 (St. Knud), søn af hvedebager Isaach
Fremming Hartvig og Maren Hansen. Død i Ebberup
10.8.1869 (begr. 16.8. Kjærum sogn). G. 1. gang i Odense
16.5.1836 (St. Hans) med Sophie Raahauge, død 17.6.1836
(begr. 21.6. St. Hans) 28 år gi. En datter i ægteskabet havde
bl.a. orgelbygger Demant og stadsmusikant Sivert til faddere i
1836. G. 2. gang sst. 8.11.1839 (St. Hans) med Henriette
Wilhelmine Petrine Nölcke, datter af krigsassessor Nölcke, død
1.5.1847 (begr. 26.5. St. Hans) 38 år gi. En søn i ægteskabet
havde madam Demant og instrumentmager I. Hartvig som
faddere i 1843. O. 3. gang sst. 17.2.1850 (St. Hans) medTgnes
Augusta Henrica Wendt, datter af distriktslæge Christian Wendt
i Barnstedt i Holsten, død 20.3.1859 (begr. 25.3. St. Hans) 35
år gi. Musiklærer Kuhier var fadder for et par tvillinger i
1850.
C.T. H. kom i lære fra 29.9.1819 til 20.4.1824 hos snedker
Christian Hansen i Odense. (1) Han blev indskrevet som
mester i snedkerlauget 16.6.1834. (2) Hvor han har lært
instrumentbygning vides ikke, men et bevaret taffelklaver
synes at tyde på, at han kan have lært hos Marschall.
9.7.1834 - borgerskab som snedkermester i Odense.

Bopæl
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1835-1836 Hans Jensensstræde, Odense
1839-1859 Nørregade 445, St. Hans Kirkegaard, Odense
1869
Ebberup
C.T. H. fik tilskødet Nørregade 445 23.12.1839, og solgte
ejendommen 8.1.1855. (3) Hvornår han forlod Odense og
flyttede til Ebberup vides ikke, men det var først efter marts
1859.

Virksomhed Står som instrumentmager og snedkermester i kirkebogsindførsler fra 1835. I Ft. 1840 boede 2 svende hos ham, den ene

hans bror Isaach Hartvig (se denne), og i Ft. 1845 en instru
mentmagersvend (igen I. Hartvig) og 2 snedkersvende. I Ft.
1850 var der en svend. Hvor stor hans produktion var, vides
ikke.
Udstilling

1840

et 6 V2 oktavs fortepiano til 200 rd.

Bevarede Taffelklaver fab. nr. 127 (Ci-g4)
instrumenter

privateje

C. T. Hartvigs navneseddel på forbrædtet i et taffelklaver. Privateje.

Noter (1) LAO: Odense Snedkerlaugs arkiv, Kopibog for lærekon
trakter 1791-1826, fol. 78b. (2) LAO: Odense Magistrat,
Rådstueprot. 1834-1847 fol. ub-i2a. (3) LAO: Odense Byfo
ged, Realreg. til skøde- og panteprot. (1740) 1830-57, II, nr.
445/629.

HARTVIG, ISAACH FREMMING 1820-e. 1853. Instrumentmager, klaverer? Aktiv i Odense 1848-1853

F. i Odense 21.8.1820 (db. 4.9. St. Knud), søn af hvedebager
Isaach Fremming Hartvig og Maren Hansen. Død uvist hvor
efter 1853. G. i Odense 31.10.1848 (St. Hans) med Sophie Emilie
Frederikke Wendt, død sst. 26 år gi. 26.9.1853 (begr. 1.10. St.
Hans).

Bopæl

168

1845
Nørregade 445, Odense
1849-1853 Vindegade, Odense
I.F.H. står som instrumentmagersvend i Ft. 1845 h°s sm bror
Christian Hartvig (se denne). Fra sit bryllup i 1848 og til
hustruens død i 1853 kaldes han i kirkebogen for instrument
mager.

HASHAGEN, GERHARD DIDERICH
verbygger. Aktiv i Kbh. 1816-1857

ca. 1792-1859. Kla-

F. i Bremen ca. 1792. Død i Kbh. 25.12.1859 (begr. 31.12.
Trinitatis). G. i Kbh. 23.8.1816 (Trinitatis) med Frederiche
Sophie Caroline Gottlieb.
Uddannelse ukendt.
20.2.1821 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
19.5.1840 - bevilling til at handle med strenge- og blæsein
strumenter samt dertil hørende strenge og andet tilbehør i
Kbh.
G. D. H. arbejdede sammen med C. G. Neelsen i årene
1823-1834 (se »Hashagen & Neelsen«).
Bopæl

1816
Laxegade 202
1818-1821 Lille Torvegade 129, Chavn.
1822-1830 Store Kongensgade 63, 1. sal
1831-1836 Gothersgade 16
1836-1839 Adelgade 295
1839-1842 Holmens Kanal 259 A
1842-1848 Nyhavn 27, stuen
1853-1857 Klareboderne 8
1858-1859 Store Kongensgade 39
G. D. H. står som forhenværende instrumentmager i Kbh.s
vejviser fra 1858.

Patenter 27.8.1828 - 10 års eneret i Kongeriget på at forfærdige
fortepianoer med resonansbunde af valsede jern- kobber
eller messingplader. (1) Ansøgningen var anbefalet af kammermusikus Fr. Kuhlau.
11.8.1830- 10 års eneret i Kongeriget på at forfærdige et nyt
opfundet klaviaturinstrument kaldet physharmonica. (2)
Denne ansøgning var ligeledes vedlagt anbefaling af Fr.
Kuhlau. Instrumentet var opfundet af Anton Hackl i Wien i
1818, og er en forløber for harmoniet. Det består af et
almindeligt pianoforte, under hvis klaviatur er anbragt metal
tunger, der sættes i svingning afen blæseblæg, og som klinger
samtidig med pianofortet.
Virksomhed
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antal ansatte
antal pianoforter
1822
2
ubestemt
1823 se Hashagen 8c Neelsen
1833
2

andet

Virksomhed

1834
1835
1836
1837
1838
j839
1840
1841

antal ansatte
1
1
2
2
4
2
ingen
2

antal pianoforter
andet
12
11 badeskabe
4
6
14 do.
2
1
7 do.
4

Forretning G. D. H. reparerede i 1825 et enkelt pianoforte for Det kgl.
Teater, og udlejede i 1826 og 1827 et lignende instrument til
samme. 11833 modtog han 8 rd. sedler for et flygels transport
og stemning for teatret.

Anden G.D.H. fik i 1835 5 års eneret på forfærdigelsen af støvbade,
virksomhed (3)
Noter (1) RA:KKIFJ 1828 nr. 531, 587, 721, 936, 937, (sidstnævnte
sag bevaret her, de øvrige i pk. Patentsager 1825-34, år 1828
nr. 721). (2) Sst. 1830 nr. 427, 532, 772, 997, (alle sager
bevaret i pk. Patentsager 1825-34, år 1830 nr. 772). (3) Sst.
1835 nr. 920, 1032; 1836 nr. 410, 653.
HASHAGEN, G. D. & NEELSEN
Kh. 1823-1833

Klaverbyggere. Aktive i

Firmabetegnelse for samarbejdet mellem Gerhard Diederich
Hashagen (se denne) og Christian Gottfried Neelsen (se
denne). Firmanavnet ses i Kbh.s vejviser fra 1826-1833.

Bopæl

Virksomhed

1823-1830 Store Kongensgade 63
1831-1833 Gothersgade 16
I 1823 havde firmaet 2 svende ansat og havde fabrikeret 6
fortepianoer.

HJORTH, ANDREAS CHRISTIAN 1804-e. 1845. Snedker
og instrumentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh.
1834-1845
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Db. i Kbh. 1.11.1804 (Trinitatis), søn af instrumentmager
Andreas Hansen Hjorth (se denne) og Marie Christiane

Friderica Søemoed. Død uvist hvor efter 1845. G. i Kbh.
10.5.1833 (Garnison) med Frederikke Jacobine Carlsen. A.C.H.s
far var forlover.
Uddannet snedker.

Bopæl

1834-35
Skidentorvet 227
1836-38
Store Larsbjørnstræde 177
1839
St. Pederstræde 138
1840
Halmtorvet 72
1840
Lavendelstræde 72, 2. sal
1845
S1- Annægade 282, stuen, Chavn.
I Kbh.s. vejviser 1834-40 er A. C. H. kaldt musikalsk instru
mentmager. I folketællingerne 1840 og 45 står han som
snedkermester og instrumentmager.

Virksomhed A.C.H. indberettede i 1834. Han havde da ingen ansatte og
meddelte at have levet udelukkende af reparationer.
Udstilling

en violin med bue til 40 rd.
4 guitarer i kasse, 18 rd. stykket
I »Udsigten« nævnte man ikke hans guitarer, hvorimod man
bemærkede, at hans violin måtte »som nyt Instrument, ansees
for meget god og vil sandsynligviis vinde meget, ved at
tilspilles«. Udstillingskomiteens bedømmelsesudvalg udtalte
om hans fire guitarer, at de »var ret godt og antageligt
Arbeide«.
1836

HJORTH, ANDREAS HANSEN 1752-1834. Hofinstru
mentmager, violinbygger. Aktiv i Kbh. 1788-1834
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F. i Haderslev 1.11.1752. (1) Død i Kbh. 6.11.1834 (begr. 12.11.
Helliggeist). G. 1. gang med Mette Cathrine Lund. G. 2. gang i
Kbh. 30.12.1803 (Nicolai) med Marie Christiane Friderica Søe
moed, død 65 år gi. 22.5.1837 (begr. 29.5. Helliggeist). To
sønner af andet ægteskab Andreas Christian Hjorth (se
denne) og Johannes Hjorth (se denne) blev instrumentbyg
gere. Sidstnævnte videreførte faderens virksomhed efter den
nes død.
Uddannelse ukendt, men udfra hans violiners karakteristika
menes, at han kan have lært i Tyrol. (2)
1789 - Landhusholdningsselskabets anden sølvmedaille og
20 rd. i belønning for forfærdigelse af violiner.

A. H. Hjorts segl fra dokument få Rigsarkivet. Signatur A. H. J. På tidlige
dokumenter stavede han sig Jordt. KKIFJ 1800 sag 667.(Foto RA).

20.5.1789 - privilegium på alle slags violiners og strenges
forfærdigelse i Kbh. (3)
17.6.1789 - borgerskab på alle slags violiners og strenges
forfærdigelse i Kbh.
1792 - Landhusholdningsselskabets første sølvmedaille for
fremstilling af meget skønne instrumenter.
før 1804 - udnævnt til Hofinstrumentmager (4)
Bopæl

1788-1791 Akademigade 226
1792
Admiralgade 226
1794-1796 Magstræde 27
1797-1802 Store Kannikestræde 30
1802-1803 hj. af Admiral- og Dybensgade 267
1803-1804 Gothersgade 9
1804-1805 Lille Grønnegade 187, 1. sal
1805-1832 Pilestræde 83 (gi. mat. nr. 11 D)
1832-1834 Nytorv 86
1834
Ny Adelgade 323
A. H. H. fik tilskødet Store Kannikestræde 30 16.9.1793 og
solgte ejendommen 1.3.1802. Pilestræde 83 fik han tilskødet
4.2.1805 og solgte 18.6.1832.

Kontakt med A.H.H. forsøgte gentagne gange at låne penge af Kommerceoffentlige kollegiet, hver gang med negativt udfald. 1. gang i 1788 i
172 myndigheder forbindelse med ansøgning om privilegium, hvor han bad om

et lån på 200 rd. 2. gang i 1789 hvor beløbet var 800 rd. til
hjælp til indkøb af træ fra udlandet. 3. gang i 1791, hvor han
anmodede om pengeunderstøttelse til at foretage en 3-årig
rejse til Frankrig og Italien for både at udvide sit kendskab til
violinbygning og lære harpefabrikation nærmere at kende. (5)
A. H. H. gentog samme år den afslåede ansøgning overfor
Direktionen for Fonden ad usus publicos, der blot henlagde
den. (6) Endelig forsøgte han 4. gang i 1800 at bede om et lån
på 400 rd. mod prioritet i sit hus, for at kunne indkøbe
materialer. (7) I 1808 ansøgte han ligeledes forgæves om
eneret til forhandling af italienske strenge. (8)

Virksomhed I 1822 anførte A. H. H., at der i hans hus i Pilestræde ikke var
nogen, der drev fabrik- eller industrianlæg.

antal ansatte
antal violiner
0
0
1831
1
12
1832
1
12
1833
1834 - hans enke så sig ikke i stand til at
oplyse noget.

Et sæt små violinhøvle der har tilhørt A. H. Hjorth. Emil Hjorth 8c Sønner.

Udstillinger
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1816
1817

en violin til 200 rd. s.v.
en violin til 300 rd. n.v.

Forretning A. H. H. havde fra 1799 og til sin død arbejde for Det kgl.
Teater og Kapel. EfterJ.H.Schnabels død i 1799 (se denne) fik
han overdraget strengeleverancen til Det kgl. Kapel. I 1806
tildeltes han et tillæg på 25 rd. årligt til de 200 rd. han modtog
for at levere strenge. I december 1809 fik han nok et tillæg, så
beløbet blev på 270 rd. årligt, og atter i marts 1811 kom en
forhøjelse til 350 rd. årligt. I august 1811 steg beløbet yderli
gere til 500 rd. årligt. Samme år i december overgik strengele
verancen til kontrabassist Haskerl, der havde dette hverv til
sin død i 1833, hvor det så igen vendte tilbage til A.H.H. Hans
enke fortsatte leverancen til sin død, hvor den så overgik til
sønnen Johannes Hjorth i 1837. (9)
11801 satte A.H.H. en ny hals på en tå teatrets kontrabasser, fra
1805-1808 leverede han nodepapir dertil, i 1805 solgte han det
en violin med futteral og bue for 10 rd., istandsatte en violin i
1818 og leverede strenge fra 1818-1824. I 1826 en enkelt
regning til teatret for reparationer og leverede strenge.
Af regninger til kapellet forelå årligt fra 1799 til hans død i 1834
en stor samlet opgørelse over alle reparationer af kapellets
strengeinstrumenter. Derudover findes en del regninger på
strenge til hofdansemusikken, på enkelte violinbuer og på lidt
nodepapir. De instrumenter han solgte til kapellet var som
følger:
1804 - 4 violiner a 50 rd.
1809 - 1 violin til 50 rd.
1812 - 1 cello med tilbehør samt futteral til 79 rd.
1817-1 forskreven cello til 200 rd.
1824 “ 1 Steiner violin til 160 rd. rede sølv. (10)
Som det fremgår af ovenstående forhandlede A. H. H. også
instrumenter, der ikke var fremstillet af ham selv. Af en
annonce ses, at der var indlagt en »fortræffelig« italiensk
»zithar« til salg hos ham. (11) Han leverede også udenfor Kbh.
I 1789 havde han ifølge en ansøgning til Kommercekollegiet
lige haft en levering til Norge. (12) Derudover kendes en
reparation af en violin fra seminariet i Brøndbyøster i 1811, og
forsendelser af romanske strenge til Tranekær i 1802 og 1803.

(13)
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Andet Ved tildelingen af sølvmedaillen i 1789 udtalte Landhushold
ningsselskabets kunstkommission, at de 4 violiner, han havde
indleveret til bedømmelse, var »ganske gode, rene i Tonerne
og veldannede«. Den bedste vurderede de til 20 a 24 rd. 11792
indsendte A.H.H. 2 violiner og en bratsch, og kunstkommis

sionen fandt dem alle ganske gode, »nette i Træarbejdet og
Ferniseringen« med en god og klar tone.
A.H.H.s ansøgning om privilegium i 1789 var ifølge referater
af sagen vedlagt koncertmester Hartmanns attest om hans
forfærdigede violiners godhed. Hartmann ejede selv en violin
af A.H.H.

(181-1817)
MMCCS nr. 1966-21
Bevarede Violin
Emil Hjorth 8c Sønner
instrumenter do.
(brændemærket)
do.
(1801)
do.
do.
(1804)
do.
do.
(1807)
do.
do.
(1819, brændemærket) do.
Viola
(1791, brændemærket) MMCCS Claud, nr. 253
d’amore
Se ill. hos A. Hjorth
Cister
A.H.H.s violiner viser sydtysk påvirkning, især Mittenwalderskolen, og ofte er de bygget efter Amati-model. Udover en
indklæbet seddel i instrumenterne signerede han dem ofte
med et brændemærke AHH enten indvendig i bunden eller
udenpå nakken.
Der skal eksistere en reparaturseddel med dateringen
3.8.1778. (14)

A. H. Hjorts brændemærke bagpå nakken afen violin. Emil Hjorth 8c Sønner.

Litteratur Lüt. s. 218. Skjerne 1939 s. 402-404. Enger 1924 s. 39. Thrane
s. 225. Fonden ad usus pub. I, s. 254-255. Hjorth s. 4.

175

Noter (1) Enger 1924 s. 39. (2) Hjorth s. 4. (3) Udstedt gennem
Komm. Koll, og ikke som sædvane gennem Da.Kane. (4)

Udnævnelsen forgæves søgt i Rtk., hvor de øvrige hofinstrumentmager-bevillinger findes. (5) RA:KKKDSJ 1788 nr. 509,
625; 1789 nr. 298,610; 1791 nr. 252. (Alle sager bevaret under
respektive numre). (6) Se Fonden ad usus pub. I, s. 254-255.
(7) RA:KKIFJ 1800 nr. 633, 667; 1802 nr. 56 (alle sager
bevaret under respektive numre). (8) Sst. 1808 nr. 1262; 1809
nr. 100 (sager ikke bevaret). (9) Thrane anfører fejlagtigt s.
225, at Haskerl havde leverancen fra 1813. (10) Ifølge Skjerne
1941 s. 180 skulle A.H.H. i 1810 have forfærdiget en violin til
violinist Mads Dam for 50 rd., men denne post er ikke indført i
Kapelregnskaberne. (11) Adr. av. 1809 nr. 346. (12) Se note 7,
1789 sag nr. 610. (13) En tak til Sybille Reventlow for
henvisninger til RA:Da. Kane., Skolekomm. 1789-1814, Forhandlingsprot. nr. 1925. LAO: Godsarkiv Langeland B IV,
1802 lo.feb., 1803 iß.aug. (14) Oplysning firmaet Emil Hjorth
& Sønner.

HJORTH, JOHANNES
Kbh. 1830-1880

1809-1900. Violinbygger. Aktiv i

Johannes Hjorth. Fotografi
tilhørende Emil Hjorth 8c
Sønner.
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F. i Kbh. 6.9.1809 (db. 28.9. Trinitatis), søn af hofinstrument
mager Andreas Hansen Hjorth (se denne) og Marie Christi
ane Friderica Søemoed. Død sst. 19.12.1900 (begr. 26.12 St.
Andreas). G. på Frederiksberg 31.10.1831 med Sophie Dorothea
Madsen, død i Kbh. 58 år gi. 1.8.1868 (begr. 6.8. Helligånd).

Hans far var forlover ved brylluppet. En søn Emil Hjorth
overtog forretningen i 1880. (1)
Uddannet hos faderen Andreas Hansen Hjorth. (2)
3.10.1837 - bevilling til at have udsalg af de til violiner og
andre strygeinstrumenter hørende romanske strenge i Kbh.
6.1.1838 - borgerskab som muskalsk instrumentmager i Kbh.
Må forfærdige og sælge strygeinstrumenter.
J.H.s ansøgning om bevilling i 1837 var vedlagt anbefalinger
fra hofmarskal Hauch, violinist i kapellet H.Koch, koncertme
strene Fr.Wexschall og T. Bredal. Koch og Wexschall udtalte
sig stærkt positivt om en af J. H. forfærdiget violin.
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Bopæl

1830-1832 GI. Torv 5 (3)
1832-1834 Vestergade 12, stuen
1834-1837 Vestergade 16
1838-1853 Vestergade 45
1853-1895 Frederiksberggade 11, stuen og 1. sal (mat. nr. 8)
1896-1900 Larslejstræde 6, 2. sal
J.H. fik 27.6.1853 tilskødet Frederiksberggade mat. nr. 8, og
solgte huset 28.1.1895.

Virksomhed

antal ansatte
guitarer
violiner
0
18
0
1832
0
6
0
1837
1
0
6
1838
0
6
0
*839
1840 ingen indberetning
1841
18
2
12
1
1842
18
12
1843
1
16
12
1844
2
12
25
1845
0
6
6
1846
2
6
6
0
6
6
1847
Det er betegnende, atJ.H. i 1840-erne producerede guitarer.
Netop i den periode havde guitaren en ret markant opblom
string. I 1844 havde ligeledes J. N. Gade og S. N. Gade deres
største produktion af guitarer.

Udstilling

1834
en violin med bue og kasse til 50 rd.
Bedømmelsen af det udstillede instrument var meget positiv.
»Den af instrumentmager Hjorth forfærdigede Violin var
meget vel konstrueret og vil, ved at gennemspilles, kunne
blive et udmærket Instrument«.

Forretning Ved Andreas Hansen Hjorths død i 1834 overtogJ.H. dennes
faste hverv som reparatør af kapellets strengeinstrumenter, et
arbejde han udførte allerede i faderens sidste levedage. (4) I
1837 døde hans mor, og herefter fik han overdraget leverin
gen af strenge til kapellet. Ligesom faderen udstedte J.H. en
årlig oversigt over de reparationer han havde udført på
kapellets instrumenter. I 1835 solgte han desuden 4 nye
violinbuer til samme.
Fra 1867 kendes en prisliste overJ.H.s forskellige strengety
per samt en opremsning af, hvad han kunne tilbyde al
forskellige instrumenter: »Violiner, bratscher, violonceller
(såvel af eget fabrikat som udenlandsk, indtil de billigste
priser), kontrabasser, buer, guitarer, fløjter, klarinetter, kor
netter, posthorn, jagthorn, violinkasser,« ... o.s.v. (5)
Andet En reparaturseddel dateret 1833 i en cello bygget af Mar
strand dokumenterer hans aktivitet på det tidspunkt. (6) Der
kendes en lignende seddel dateret 1834 i en violin. (7)
Hans violiner skal være bygget efter Amati-model ligesom
hans fars, men ikke af helt samme kvalitet. (8)

Litteratur Lüt. s. 218. Enger 1924 s. 39. Skjerne 1939 s. 404-405. Hjorth
s. 4.
Noter (1) Skjerne 1939 s. 405. (2) RA:Da. Kane. 2. dep. Kone, ogindl.
til Reg. 1837 sag nr. 634, se Hauchs anbefaling. (3) »Emil
Hjorth & Sønner«s arkiv: »Ingeborg Degenkolws Optegnelser
om hendes Families Historie«. (4) Se note 2. (5) Adressebog
for den da., nor. og sv. Boghandel, udg. af Otto B. Wroblewsky 1867. (6) MMCCS nr. 1974-8. (7) Violin i firmaet »Emil
Hjorth 8c Sønner«s eje. (8) Enger 1924 s. 39.

HOLM, P. N.

Violinbygger, aktiv i Kbh. 1824 og 1835

Genealogiske data ukendte.
P.N.H. kendes kun fra 2 reparationssedler i strygeinstrumen
ter. Den første med ordlyden: »Repareret af Violinmager P.N.
Holm, Dronningensgade No. 18 Christianshavn 1824«, (1) og
den anden: »Reparert og Forbedret af P. Holm 12. Febr.
1835«. (2) Han er forgæves søgt i Kbh.s vejviser for 1824-35.
178

Noter

(1) Lüt. s. 223. (2) Oplysning fra Emil Hjorth 8c Sønner.

HORNUNG, CONRAD CHRISTIAN 1802-1873. Hofin
strumentmager, pianofortefabrikant. Aktiv i Skælskør
1827-1834, i Slagelse 1834-1842, i Kbh. 1842-1851
Conrad Christian Hornung.
(Foto KB).
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F. i Skælskør 1.7.1802 (hjdb., i kirken 8.8.), søn af hattemager
Jacob Hornung og Anna Kirstina Haugaard. Død i Kbh.
11.1.1873 (begr. 18.1. Helligånd). G. i Skælskør 1.10.1828 med
Caroline Filhelmine Augusta Mau, 1807-1891. (1)
Uddannet først som hattemager. Fra 1824 vandreår i Tysk
land, hvor han begyndte at interessere sig for klaverbygning.
Under et ophold hos sin farbror i Uslar i Hannover gik han en
snedker til hånde og fik derved attest på at kunne fungere som
snedkersvend. 1.11.1824 arbejde hos en snedker i Bodenfelde
ved Weser. Herefter ansat hos instrumentmager Beckmann i
Kassel, hvor han fik sin grundlæggende uddannelse som
instrumentbygger. 11827 vendte han tilbage til Skelskør, hvor
han samme år byggede sit første klaver. (2)
2.7.1829 - mesterstykke i snedkerprofessionen i Skælskør.
30.7.1829 - borgerskab som instrumentmager og snedker i
Skælskør, opsagt 11.4.1834.
23.4.1834 - borgerskab som instrumentmager og snedker i
Slagelse.
3.9.1840 - bevilling til i Slagelse, foruden egne fabrikata,
tillige at have udsalg af andre berettigede købstadssnedkeres
her i landet forfærdigede arbejder.

18.6.1842 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
1.3.1843 - Hofinstrumentmager

Bopæl

1827-1834 Skælskør
1834
Adelgaden 59, Skælskør
1834-1842 Slagelse
1840
Bredegade 149, Slagelse
1842-1851 Holmens Kanal 259 A, Kbh.
1851-1870 Skælskør
1870-1872 Kbh.
1872-1873 Sortedamsgade 7, 1. sal, Kbh.
I Slagelse fik C.C.H. 19.7.1837 tilskødet mat. nr. 140, og solgte
gården 26.10.1842 til sin bror snedker Andreas Hornung. (3)
1846 købte han Holmens Kanal 259 A, byggede en 5-etages
fabriksbygning bagved, og satte en ny etage på Harsdorffs
forhus, og solgte gården inden han trak sig tilbage i 1851. (4)

Patenter

20.12.1842 - 10 års eneret til at forfærdige »Jern-Pianoforter
og Flygler af enhver form - med og uden mekaniske Stemme
skruer, hvori den Styrke der hidtil er afgivet af Træet opgives,
og dette kun tjener til Fundament for Formen og det Ydre. Der er her tale om den helstøbte jernramme. (5)

Fordelen ved denne opfindelse var, at strengene fastholdtes i
jernrammen, og derved ikke var påvirket af træets ændringer
afhængig af temperatur og fugtighed. Dette princip blev af
epokegørende betydning for fremtidens pianobygning.
29.8.1846- 5 års eneret til at forfærdige Cabinets-pianoforter,
hvor steget ikke står i umiddelbar berøring med sangbunden.
(6)
Kontakt med 24.1.1844 - C.C.H. fik en rejseunderstøttelse på 400 rd. til at
offentlige foretage en rejse til Frankrig og England for der at studere
myndigheder pianobygning. Hans ansøgning blev varmt anbefalet af etats
råd Rawert. (7)
Virksomhed
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I C.C.H.s første tid som instrumentmager i Skælskør skal han
have produceret 6 til 7 instrumenter årligt. Han solgte i
Skælskør og opland samt til en forhandler i Kbh., der satte sit
firmanavn på dem. (8) I Ft. 1834 boede 1 snedkersvend og 2
lærlinge i hans husstand.
Efter at være flyttet til Slagelse voksede hans virksomhed. Dels
åbnede han et møbelmagasin, og dels steg hans årlige instru-

C. C. Honi ungs paten I tegning af den helstøbte jernramme til et taffelklaver og et ßygel. Forklaringen
lyder således:
»Fig. i. Instrumentet i færdig stand.
a) Jernplanen, hvori Strengene ere spendt og som afgiver Styrken for heel Instrumentet,
aa) antyder den Deel af Planen hvor Strengene fastsættes paa Stifterne
bb) den Deel hvori Stemmeskruerne bevæge sig.
b) Sangbunden fritliggende under Jernplanet
c) Steget ved Hjelp af hvilket Strengene sættes i Forbindelse med Sangbunden
d) Demperne, der bestemmer den kortere eller længere Tid Tonerne skal holdes.
e) Claviaturen hvis Omfang kan gjøres indtil
Octav
Jfr. billedtekst s. 181 Fig. 5.
Fig. 2. Den (omme Kasse hvoriJernplanen fastskrues........... StöttepuncterforJernplanet.......... af
opretstaaende Træ . . . a., . gjennem disse gaa Jernbolte ned igjennem Bunden og ved Hjelp af 7
saadanne Bolte fastholdes det Heele.
Fig. 3. Jernplanen i raa Materie.
Fig. y. Den mechaniske Skrue.
Fig. y. Viser Jernplanen til Flygelet hvis Kasse, bygges efter samme Princip som beskreven under
Fig. 2.«(se tegnings. 182)
KKIFJ 1843 nr- 39> vedlagt 1846 nr. 929. (Foto RA).
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mentproduktion ifølge en rapport til Industriforeningen i
1836 til 30-35, og beskæftiget ved dette var foruden ham selv
7-8 arbejdere. (9) Hovedparten af instrumenterne blev afsat i
Kbh., hvor de gik under navnet »Slagelse Instrumenter«.
Allerede i Slagelse byggede han instrumenter medjernafstiv-

Jfr. billedtekst s. i8i Fig. 5.
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»Beskrivelse over de af Undertegnede construerede Cabinet Pianoforter.
Fig. i. Jemrammen hvorimellem Strengene ere spendte, og som er givet et Leie mellem Strengene
og Sangbunden.
Fig. 2. Sangbunden, der tillige tjener som Ryg for Instrumentet.
Fig. 5. Steget, der ikke som hidintil staaer i umiddelbar Berörelse med Sangbunden men först ved
Hjelp af
Fig. 4. Toneledeme sættes i Forbindelse med Samme...........
KKIFJ 1846 nr. 856, vedlagt nr. 929. (Foto RA).
Conrad Christian Homung«.

Taffelklaver af C. C. Hornung fab. nr. 653. MMCCS nr. 1972-2.

ning, ikke at forveksle med den helstøbte jernramme. I Ft.
1840 boede 8 ugifte snedkersvende og 2 lærlinge i hans
husstand.
Fra Kbh.-perioden foreligger indberetninger.
antal ansatte
antal pianoforter
arbejdere
daglejere
110
1842
30
130
2
1843
40
1844 indberetning manigler
2
1845
40-50
175
1
1846
60
!95
210
2
1847
62
19.4.1851 overgik fabrikken officielt til H.P.Møller (se denne),
og firmaet fortsatte under betegnelsen Hornung & Møller.
Ialt udgik 2011 instrumenter under C. C. Hornungs navn fra
fabrikken.
C.C.H. kom til Kbh. 26.4.1842 med »velforsynet materialefor
råd« og 18 arbejdere. (10) Fra maj 1842 til maj 1849 produce
rede fabrikken 1200 instrumenter, som dels blev afsat her i
landet og dels til udlandet, især til Sverige og Norge, men også
enkelte til England og Nordamerika. (11)
Størsteparten af C.C.H.s produktion var taffelformede piano
forter. Han byggede flere flygler, det præcise antal kendes
ikke, men det har sandsynligvis først fundet sted i større
udstrækning i Kbh.-perioden. Opretstående pianoforter =
Cabinets-pianoforter = skibsklaverer med opvippeligt klavia
tur begyndte han at bygge fra år 1844, antal ukendt. Han
byggede også karnisformede klaverer.
C.C.H.s etablissement var en fabriksvirksomhed i moderne
forstand med en vidt udbygget arbejdsdeling og underleve
randører. Jernstøberierne Meldahl og derefter D. Lövener
leverede de helstøbte jernrammer. (12) Færdiglavede meka
nikker og klaviaturer blev forfærdiget i Hamborg efter C. C.
H.s egen konstruktion. (13)

Udstillinger
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1836
1844

taffelformet 6 oktavs fortepiano til 100 sp.
opretstående piano
piano med jernramme overensstemmende med
patentet
et mindre ditto

et
et
et

1851
London et
et

taffelformet
opretstående piano

Ved 1836-udstillingen fik C. C. H. »hæderlig omtale«. Man
udtalte at instrumentet fortjente al ros, uagtet der endnu var
et og andet at ønske i tonens egalitet og fylde. Man bemær
kede den billige pris og skrev at »den ved Laaget anbragte
Indretning til at holde Klappen er ny og meget hensigtsmæs
sig«.
I 1844 sammenlignede man et udstillet Marschall-laffel og C.
C. H.s patentpiano til 320 rd. Man fandt, al del var en
smagssag hvilket man foretrak klangligt. C.C.H.s instrument
fremhævedes for »en klangfuld og tiltrækkende Tone, hvilken
især i Diskanten findes at have ualmindelig Skønhed«, men
Marschalls var af ydre det eleganteste af alle udstillede.
C.C.H. var eneste dansker med klaverer på verdensudstillin
gen i London i 1851. Han fik ingen medaille, men »hæderlig
omtale«, en skriftlig anerkendelse afjuryen, der i den officielle
indberetning til den svenske regering erklærede C. C. H.s
taffelformede piano for det bedste af denne form på udstillin
gen. (14)
Forretning Det kgl. Teater ejede ifølge et inventarium fra oktober 1849 2
flygler, 1 opretstående og 3 taffelformede fortepianoer fra
Hornungs fabrik. I C.C. H.s journal over købere mellem 1846
og april 1851 ses 3 salg til teatret, 17.2.1846 et instrument til
280 rd. (et taffelklaver), 23.3. og 27.4.1847 - to instrumenter
til 600 rd. stykket, priser han kun tog for flygler. Hvornår de
resterende instrumenter er anskaffet vides ikke. (15)
(En nærmere beskrivelse af C. C. H.s kundekreds iøvrigt ses i
afsnittet »Private« s. 84 ff.)

Karaksteristik C.C.H. havde en kvalitetssans og en vågen opmærksomhed og
iagttagelsesevne overfor de nyskabelser, der skete rundt
omkring. Efter hans rejse til London tog han en produktion op
af opretstående pianoforter, en type der kun var sjældent
bygget siden de Uldahlske instrumenters periode, og de slog
an. Hans helstøbte jernramme fremkom på det helt rigtige
tidspunkt. Det blev både en forretningsmæssig og en teknisk
succes, en nyskabelse, der fik langtrækkende betydning. C. C.
H. må herved karakteriseres som sin generations mest fremra
gende klaverbygger.
Bevarede Der er bevaret temmelig mange taffelklaverer af C.C.H., både
instrumenter i offentlige samlinger og i privateje. Fortegnelsen her vil
ingenlunde være komplet, og supplementer modtages med
185
stor interesse. Tallene i parentes er fabrikationsnumrene.

Taffelklaver
do.
do.
do.

MMCCS nr. 1972-25
do.
1972-2 (Ras.acc.49)
do.
1972-37 (Ras. acc. 50)
Det Nat.hist.Mus. Hillerød nr. B 3450
(Ras.acc. 19)
do.
Djurslands Mus., Grenå (Ras.acc. 10)
(825)
do.
»Den gi. By«, Århus nr. 405:70
(830)
(Ras.acc.172)
»Den
gi. By«, Århus nr. 408:70
do.
(1162)
(Ras.acc.175)
do.
(1263)
MMCCS nr. 1967-20 (Ras.acc.97)
do.
Norsk Folkemus., Oslo
(’349)
Registrerede tafifelklaverer i privateje:
et uden fab. nr., men med plade: »Hornung Slagelse«.
i3medfab.nr. (765,776,805,821,851,910,937, 1258, 1287,
153°, 1569> 1721 og 1891).
2 i privateje (oplysning MMCCS)
Skibsklaver
MMCCS nr. A 38 (Ras.acc.74)
Ålborg Hist. Mus. nr. 12. 897
do.
do.
Esbjerg Mus. nr. 375: 1963 (Ras.acc.2)
(1171)
do.
(1265)
MMCCS nr. A 66
do.
privateje
do.
do.
(1266)
Flygel
Stockh. MM nr. 2275 (1945)
(1291)
do.
privateje
(1363)
do.
Restaurant To-Yo, Kbh. (Ras.acc. 117)
(’565)
do.
privateje
(>953)
do.
privateje (oplysning MMCCS)
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(411)
(653)
(73°)
(801)

Et lille udvalg af C. C. Hornung signaturerfra taffelklaverer. a) er udskåret i
støvbrædtet, b) c) og d) er indlagt på forskellig vis i forbrædterne.
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Omfanget for de tidlige instrumenter incl. fab. nr. 411 er Fig4. Næste kendte fab. nr. 730 og videre op til incl. fab. nr. 1565
har omfanget Ci-g4- Fra fab. nr. 1569 og incl. fab. nr. 1953 er
omfanget Ci-a4. Det tidligst kendte klaver, der stammer fra

Kbh.-perioden er fab. nr. 730. C.C.H. er ikke her anført som
hofinstrumentmager, det er derimod støbt på jernrammen i
fab. nr. 765.

Litteratur C.C.Hornung 1868 og 1904. Drachmann. H.P.Møller. Nyrop
især s. 346-366. Rawert s. 232-233. Da. biogr. Lex.

Noter (1) Da. biogr. Lex. 1894 s. 106. (2) C.C.Hornung 1904 s. 93. (3)
LAK: Slagelse Byfoged, Real-reg. ca. 1786-1863 mat. nr. 140.
(4) C. C. Hornung 1904 s. 128-129. Berl. Tid. 22.7.1979. (5)
RA:KKIFJ 1842 nr. 905, 1074, 1290, 1299, 1343’ 1843 nr. 39>
78 (alle sager bevaret under nr. 929 år 1846. (6) Sst. 1845 nr.
1241; 1846 nr. 100, 127, 207, 429, 856, 929 (alle sager bevaret
under sidste nr.). (7) Sst. 1844 nr. 5, 50, 107, 471 (alle sager
bevaret under sidste nr.) (8) C. C. Hornung 1904 s. 118.
Desuden oplysning MMCCS. (9) EA: Industriforeningen,
Industriudstillingen 1836, breve fra udstillerne nr. 57. (10)
Qfl 1853 s. 76. (11) Rawert s. 233. (12) Signaturer i støbejern
på bevarede instrumenter. (13) C.C.Hornung 1904 s. 127-128.
(14) Qfl 1853 s. 80. (15) EA: Hornung & Møllers arkiv, Journal
1846-1851.

JACOBSEN, THOMAS 1810-1853. Hofinstrumentmager,
violinbygger. Aktiv i Kbh. 1841-1844, 1847-1853
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F. i Hedensted, Vejle amt 29.6.1810 (db. 3.8. Dalby sogn), søn
af smed Jacob Thomsen og Anne Kirstine Pedersdatter. Død i
Kbh. af kolera 28.7.1853. (1) G. i Kbh. 26.5.1849 (Hof og
Slotskirken) med Ane KirstineJørgensen, g. i 1856 med violinbyg
ger Gulbrand Enger. (2)
I en 8-års periode var han militærmusiker, klarinettist ved
artilleriet. I sin fritid arbejdede han hos instrumentmager
Nielsjensen Lund (se denne). Efter fem års forløb - fra 1841 foregik det for egen regning. (3)
1844-1847 udenlandsrejse, hjemkomst 13.6.1847.
T.J. arbejdede 3 V2 måned hos Bausch i Leipzig, derefter 3
måneder hos hofinstrumentmager Engleder i München. I
1845 var f-J- hos Sprenger i Nürnberg, hos hofviolinbygger
Jean Vauchel i Würzburg og fra sept. 1845
sept. 1846 hos
Jean Baptiste Vuillaume i Paris. I sept. 1846 besøgte T.J.
London, rejste derfra gennem Frankrig til Italien, og kom i
dec. 1846 til Wien, hvor han arbejdede hos Stoss og Anton

Hofman indtil maj 1847, hvor han tog til Schweiz på vejen
hjem. (4)
19.10.1847 - bevilling til at have udsalg af romanske og andre
strenge til strygeinstrumenter i Kbh.
18.12.1847 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh. med ret til at have udsalg af romanske og andre strenge
til strygeinstrumenter.
10.7.1849 - Hofinstrumentmager

Bopæl

Virksomhed

1847-1848
1849
1849-1852
1853

Krystalgade 76
Lille Helliggeiststræde 164
Knabrostræde 134 B
Sqvaldergade 169

1841-1843 ialt 12 violiner. (5)

Kontakt med 17.1.1844 fik T.J. 300 rd/ til sin udenlandsrejse. Hans ansøg
offentlige ning var bilagt anbefalinger fra oberst v. Wedelfeldt, kom
myndigheder mandør for Tøjetaten, professor og kammermusikus Bay,
kapelmester Glæser, koncertmestrene Funck og Wexschall,
samt fra kunstnerne Ole Bull og Ernst. Derudover fik han 300
rd. fra det Reiersenske fond. 19.3.1845 fik T.J. en yderligere
understøttelse på 300 rd. til fortsættelse af sit udlandsophold.
(6)

Karakteristik Allerede inden sin afrejse rostes han stærkt for sit kvalitetsar
bejde. Hans violiner er karakteriseret som fremragende.
Bevarede Violin (1848) kopi afen
MMCCS nr. D 185
instrumenter Paolo Maggini
3 violiner og 1 bratsch
privateje (se ill. hos A. Hjorth).
Der kendes nogle reparatursedier fra hans hånd fra henholds
vis 1848 og 1849. (7)

Litteratur Enger 1924 s. 44-46. Hjorth s. 5. Liit. s. 235.
Noter
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(1) Adr. av. 1853 nr. 176. (2) Enger 1924 s. 46. (3) RA:KKIFJ
1843 nr- 971 (vedlagt sag nr. 515 år 1845). (4)
^a- ^anc- 2dep. Kone, og ind. til Reg. 1847 nr. 664. Se ligeledes Enger
1924 s. 45. (5) Se note 3. (6) RA:KKIFJ 1843 nr- 971’ 1O1^’
1108; 1844 nr. 79, 336; 1845 nr- ^0, 221» 3O2’ 373’ 5!5 (a^e
sager bevaret under sidste nr.) (7) MMCCS nr. D 80/383 (en
gambe af Joachim Tielke), samt oplysning firmaet »Emil
Hjorth & Sønner«.

JANTZEN, JENS TOBIAS THEODOR 1803-e. 1845. Sned
ker, klaverbygger og mekanikus. Aktiv i Kbh. 1832-1834, i
Helsingør 1835-e. 1845

F. i Kbh. 10.7.1803. Søn af skolelærer GJantzen. (1) Død, uvist
hvor, efter 1845. G. i Kbh. 1.7.1833 (Frederiks ty. kirke) med
Caroline Charlotte Kühne.
Uddannet som snedkersend. Ifølge ansøgning om lån i 1832
(se nedenfor) rejste J.T.T.J. i udlandet fra 1827-1832 for at
uddanne sig som instrumentmager. Han var først i Berlin i 3
år, hvor han til sidst forestod instrumentmager Pastons
værksted. Derefter var han i Dresden. Han kom tilbage til
landet 14.3.1832.
18.11.1837 - mesterstykke som snedkermester antaget på
Kbh.s rådstue.

Bopæl

1833
1834
1835
1840
1845

Rosengaarden 119
Store Kongensgade 68, Chavn.
St. Annagade 155, Helsingør
Helsingør
Kongensgade 319, Helsingør

Kontakt med 28.1.1832 fikJ.T.T.J. bevilget 100 rd. sølv af Fonden ad usus
offentlige publicos til dækning af rejseomkostninger ved hjemrejse fra
myndigheder Dresden, da han var kommet i gæld på grund af sygdom. (2)
10.4.1832 ansøgte han om et lån på 2500 rd. sølv for at kunne
nedsætte sig som instrumentmager, men fik afslag. (3)

Andet J.T.T.J. står som muskalsk instrumentmager i Kbh.s. vejviser
fra 1833-1834, samt underskriver sig som sådan i 1835. I Ft.
1840 står han som snedkermester, i Ft. 1845 som mekanikus.

Anden 20.2.1833 - 10 års udelukkende privilegium på at forfærdige
virksomhed dampbadesenge. (4) I vejviseren for 1834 reklamerede han
med dette foruden instrumentbygning.
Noter (1) Fonden ad usus publicos III s. 228-229. (2) Sst. (3)
RA:KKIFJ 1832 nr. 591 (sag bevaret under nr. 866 år 1835). (4)
Sst: 1835 nr- 886 (sag bevaret).
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JASTRAU, JOHAN DANIEL ca. 1760-1830. Trompeter,
instrumentmager, klaviatur- og strengeinstrumenter, små
handler. Aktiv i Odense 1793-1815

F. i Hobro (?) ca. 1760. Død i Odense 1.4.1830. (1) G. med L.
Henriette Svaning.
Bopæl
Forretning

1801

Sortebrødre Torv 136

1793, 1794 og 1801 istandsatte J. D.J. et cembalo for Odense
Klub. (2) En reparationsseddel i en gambe stammer sandsyn
ligvis ligeledes fra hans hånd. Der skal stå: »Om Giordt og
forbedret af J. D. Castrau i Odense 1815« (3), rimeligvis en
fejllæsning for Jastrau.

Noter (1) Avertissement i Adr. av. Fyn 1830 nr. 50. (2) LAO: Odense
Klub, 1781-95, Regnskaber med bilag, A 10, A 12 Litr. G. no. 2;
1799-1804, Regnskaber med bilag, A 18 28n. En tak til Sybille
Reventlow for disse oplysninger. (3) Engers optegnelser
1882-1921.

JESPERSEN, GOTFRIED 1746-e. 1796. Instrumentmager,
strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1769-1795

F. i Århus 2.3.1746 (db. i Vor Frue), (1) søn af instrumentma
ger Jesper Gotfredsen (se denne) og Anna Groesdatter. Død,
uvist hvor, efter 1796. G. i Kbh. 3.11.1769 (Garnisons ty.
menighed) medÅ/ar^n Brock, separeret 16.9.1785. Ved vielsen
var faderen Jesper Gotfredsen forlover.
Uddannet hos faderen.
Bopæl

1751-1779 St. Peders Stræde 166
1780-1790 Hummergade 355
Hummergade 335
1796
ingen adresse, men nævnt med navn og erhverv i
Kbh.s vejviser.
G.J. fik tilskødet St. Peders Stræde 166 d. 11.9.1769 efter sin
far, der blev boende dér til sin død. G.J. solgte huset 2.8.1779
og fik 12.6.1780 tilskødet Hummergade 355, som han solgte
19.12.1785.

Bevarede Cister 1787
instrumenter
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Stockh. MM nr. F 438

Noter (1) RA: Rtk. Mandtal om ekstraskat, Kbh. 1762, Nørre kv. s.
351, St. Peders Stræde 166.

JEXEN, HENRICH CHRISTIAN ca. 1800-1850. Instru
mentmager og klaverstemmer. Aktiv i Kbh. 1835-1850

F. ca. 1800 i »Lindevold«, Præstø amt. Død i Kbh. 25.10.1850
(begr. 31.10 Vor Frue). G. sst. 1. gang 28.5.1830 (Holmen)
meå Anne MagdaleneJørgensdatter Repke. G. sst. 2. gang 1.3.1839
(Helliggeist) med enken Frederiche Amalia Hansen, f. Hedegaard.
Uddannet snedkersvend.

Bopæl

1835-1838
1839-1841
1842-1843
1844
1845-1846
1847-1848
1849
1850

Løvstræde 53
Naboløs 17
Nygade 94
Knabrostræde 88
Badstuestræde 122
Brolæggerstræde 122
Studiestræde 75A
Studiestræde 83

Andet H. C.J. står som fortepianostemmer i Kbh.s vejviser og i Ft.
1840, 1845 °g 1850. Ved sit andet bryllup kaldes han instru
mentmagersvend, og ved sin død står han som snedkersvend i
kirkebogen. Kun i enkens dødsanmeldelse i avisen benævnes
han instrumentmager (og fortepianostemmer). (1)
Sandsynligheden taler for, at H.C.J. fortrinsvis må have levet
af stemning og reparationsarbejde.
Noter

(1) Adr. av. 1850 nr. 256.

JØRGENSEN, JOHAN JESPER ca. 1735-1801. Snedker og
instrumentmager. Aktiv i Odense 1775-1777

F. uvist hvor ca. 1735. Død i Odense i august 1801 (begr.
17.8.1801 St. Knud). G. sst. 1. gang 24.2.1763 (Vor Frue) med
Anna Cathrina Mortensdatter. G. sst. 2. gang 20.9.1797 (St.
Knud) med Ane Rasmusdatter.
Bopæl

1775

ved St. Jørgens Port, Odense.

Forretning J.J.J. annoncerede i 1775 to nye clavichorder af egen tilvirk
ning til salg. (1)
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Bevaret Clavichord (Fi-f'3)
instrument MMCCS nr. X 4/463

Signatur »Johan Jesper Jörgensen
Odense 1777«

Note

(1) Odense Adresse-Contoirs Efterretn., 1775 nr. 3. (En tak til
Sybille Reventlow for denne henvisning.)

KAACK, H.F.

Instrumentmager, guitarer. Aktiv i Kbh. 1842

Genealogiske data ukendte.
H.F.K. kendes kun fra en annonce, hvori der meddeles, at der
på næste forevisning afholdt af Industriforeningen vil blive
udstillet en guitar af hr. instrumentmager H.F.Kaack. (1) Han
er forgæves søgt i Kbh.s vejviser for 1842-1843.
Noter (1) Adr. av. 1842 nr. 35. Se også Qfl 1842 s. 90 samt s. 272.

KAAS, CHRISTIAN ca. 1751-1832. Instrumentmager,
strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1784-1827
F. uvist hvor ca. 1751, søn af stadstambour Steffen Kaas. Død i
Kbh. 7.4.1832 (begr. 12.4. Helliggeist). G. med Margrethe
Hedevig Berg, død 26.4.1834, 81 år gi. (1)
Bopæl

1786-1813 Trompetergangen 115 (gi. mat. nr. 71)
1814-1815 Skindergade 30
1815-1817 Trompetergangen 115
1817-1820 Stormgade 206
1821-1822 Vestervold 211
1823-1832 Trompetergangen 115
C.K. fik tilskødet Trompetergangen 115 30.1.1786. Ejendom
men arvedes af en søn Jens Steffensen Kaas. I Kbh.s vejviser
stod C. K. anført som forhen instrumentmager fra 1828.

Kontakt med I 1784 ansøgte C. K. magistraten om et lille levebrød, men
offentlige magistraten kunne ikke anvise ham et sådant. (2) I 1795
myndigheder gentog han et lignende andragende, gjorde det samme i 1799,
men begge gange forgæves. (3) 11795-ansøgningen meddelte
han, at han i 11 år havde været sin egen mand og søgt at ernære
sin familie ved at handle med strenge og reparere violiner. Da
det var svært at klare sig, havde han set sig nødsaget til at
optage mange lån.
*93

Noter (i) Adr. av. 1834 nr. 103. (2) SA: Magistratens Res. Prot.
1784-85 s. 144. (3) Sst. 1795 s. 248; 1798-1799 s. 167. (Bilag
bevaret til begge protokoller).

KJÆR, NICOLAI

Instrumentmager? Aktiv 1843

Genealogiske data ukendte.
N. K. kendes kun fra en håndskreven reparaturseddel i et
strygeinstrument: »Nicolai Kjær, 7. marts 1843«. (0
Note (1) Oplysning fra Emil Hjorth & Sønner.

KLOTZ, S. Instrumentmager, violiner og klaverer. Aktiv i
Kbh. 1835-1838

Genealogiske data ukendte.
Bopæl

1836
Pilestræde 110
1836-1838 Store Grønnegade 283

Virksomhed

Indberettede i 1836 til Komm. Koll, at han arbejdede for »hr.
Marschall«.

Udstilling

1836
2 violiner til 20 specier stk.
I »Udsigten« omtalte man hans violiner. De »besadde en
udmærket fyldig og ædel Tone, som er yderst sjelden i nye
Instrumenter, og ville med tiden endnu vinde meget i Kraft og
Rundhed«.

Forretning Der kendes en reparationsseddel i et strygeinstrument: »Reparirt af S. Klotz Kjøbnhvn 1835«. (0-

Note

(1) Engers optegnelser 1882-1921.

KNUDSEN, CARL ca. 1818-1869. Instrumentmager, stren
geinstrumenter og klaviaturmager. Aktiv i Kbh. 1846-1869
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F. i Sakskøbing 29.5.1818 (db. 5.7.), søn af tømmermand
Rasmus Knudsen og Maren Jensdatter. Død i Kbh. 11.2.1869
(begr. 19.2. Trinitatis). G. i Kbh. 15.7.1851 (Frederiksberg)

med Maren Terkildsen. Pianoforteinstrumentmager Johan Pe
ter Sørensen var forlover. C.K. kaldt musikalsk instrumentma
gersvend ved vielsen. Uddannet som snedker, idet han i Ft. for
1845 benævnes snedkersvend.
C.K. står som Dannebrogsmand ved vielsen 11851. Udnævnelscstidspunktet er forgæves søgt.

Bopæl

1845
1853
1854
1855-1859
1860-1869

Adelgade 233, 2. sal, logerende
GI. Mønt 146
Borgergade 178
Gothersgade 334
Møntergade 12

Udstilling C.K. fremlagde en guitar på en af industriforeningens forevis
ningermellem 12.3. og 30.11.1847. Det var »en Guitar afen ny
Construction. Denne Guitar udmærkede sig ved en stærk,
klangfuld og blød Tone, samt en længe vedvarende Vibra
tion«. (1)
Andet C. K.s virksomhed som instrumentmager var i begyndelsen
knyttet til S. Degen (se denne). Han var den eneste, der var
bekendt med S. Degens heptachordguitar ifølge en reklame
tryksag for instrumentet. (2) C. K. forfærdigede kun denne
guitartype på bestilling af patenthaveren.
C.K. står som instrumentmager i Kbh.s vejviser indtil 1863,
hvor han da kaldes klaviaturfabrikant. I Ft. 1855 benævnes han
klaviaturmager.
Noter (1) Qfl 1847 s- *64. (2) Reklametryksag på MMCCS. Se s. 61.

KNUDSEN, CHRISTTIAN
Aktiv i Kbh. 1846-1863

ca. 1810-1863. Klaverbygger.

F. i Kbh. ca. 1810. Død sst. 21.3.1863 (begr. 27.3. Trinitatis).
G. 1. gang med Karen? G. 2. gang i Kbh. 7.4.1858 (Vor Frue)
med Line Augusta Bohr. Efter C. K.s død fortsattes virksomhe
den af A. C. Sundahl 8c Co.
I Ft. 1845 anført som oboist ved det borgerlige infanteri.
5.6.1847 ” borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.
Bopæl
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1844-1847 Krystalgade 55, 3. sal
1848-1849 Nørregade 52
1850
Nørregade 236

1850-1852 Store Fiolstræde 214-215 A, mellembygn. 2. sal
1852
Klareboderne 9
1853-1863 Klareboderne 5, 1. sal (mat. nr. 9)
C. K. står anført som fortepianostemmer i Kbh.s vejviser
1844-1849, herefter som pianoforte-instrumentmager.

Patenter

13.8.1852 -10 års eneret på en modificeret jernramme til
taffelklaverer. (1)

Virksomhed

1846
1 ansat
2 pianoforter
C. K. oplyste at han ernærede sig som klaverstemmer, og
derfor ikke havde borgerskab endnu.

Udstillinger

1852.

et 6 % oktavs taffelformet pianoforte (patent)
til 300 rd.
et 6 % oktavs opretstående pianoforte til
300 rd.
1855 Paris
flygel
1862 London opretstående klaver. Købt af firmaet Broadwood & Co. i London. (2)

Bevarede Taffelklaver (C1T4)
instrumenter
do.
(C 1-34)
Opretstående klaver
do.
Noter

MMCCS nr. A 26/486 (Ras. acc. 72),
har tilhørt A. P. Berggreen. (Udgået)
privateje
Aust-Agdermuseet, Arendal, Norge,
Museet »Falsters Minder«, Nyk. F.

(1) Nyrop s. 376. (2) Nyrop s. 382.

LARSEN, LARS CHRISTIAN HENRIK
bygger. Aktiv i Odense 1833-1866
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1804-1866. Violin

F. i Odense 16.9.1804 (db. 20.9. St. Hans), søn af »den kloge
snedker« (1) Søren Larsen og Karen Henrichsdatter. Død sst.
30.9.1866 (begr. 5.10. St. Hans). G. sst. 19.12.1835 (St. Knud)
med Nielsine Frederiche Sivert, f. i Assens 6.4.1810 (hjdb., i kirke
8.5.), datter af musikus Nicolay Sivert og Edel Maria Olsen.
Død i Odense 22.3.1875 (begr. 30.9. St. Hans). Af ægteparrets
mange børn videreførte sønnen Christian Frederik Larsen (f.
16.3.1846, db. 21.8. St. Hans) virksomheden.
Uddannelse ukendt, men muligvis sket i udlandet. (2)
22.5.1861 - borgerskab som instrumentmager i Odense. (3)

Vi tro typi forestil
lende Lars Chri
stian Henrik Lar
sen. Privateje.

Bopæl
Virksomhed

*97

1834-1866 Nørregade 435 (senere nr. 30).
Der eksisterer ingen indberetninger til Kommercekollegiet
fra L. C. H. L., men derimod et brev til kommissionen for
udstillingen i 1836, hvori han redegør for sin virksomhed. (4) I
de sidste tre år skulle han årligt have produceret 12 guitarer, 4
violiner samt henved 1 V2-2 dusin buer. Han solgte både
tilspillede og helt nyfabrikerede violiner. Afsætningen skete
dels i hovedstaden, dels i Jylland samt salg til gennemrej
sende. Han anførte at have afsat 2 guitarer til rejsende fra
Hamborg samt en guitar til konsulatssekretær Bay. Priserne
for guitarer lå mellem 7 og 16 rd., en gennemspillet violin
kostede 25 rd., og en nybygget mellem 12 og 14 rd. Hans
indsendte bratsch til udstillingen var spillet ca. 1 år og
vurderet til 50 rd.
Man har udfra bevarede instrumenters numre og årstal an
slået, at L.C.H.L. byggede omkring 225 strygeinstrumenter.
(5) Imidlertid er der bevaret en regnskabsbog i L. C. H. L.s
efterkommeres eje, som sandsynligvis er en afskrift af en nu
ikke mere eksisterende original. (6) Det første her anførte
instrumentnummer er nr. 24 fra 1848, og det sidste nr. 211 fra
1865. Fortegnelsen omfatter 172 violiner, 9 bratscher og 7

celli, køberes navne og instrumenternes pris; violiner fra 8 til
too rd., bratscher fra 25 til 80 og celli fra 60 til 100 rd. Den
anslåede total på omkring 225 strygeinstrumenter forekom
mer noget lavt sat, idet L.C.H.L. må have bygget flere end 23
strygeinstrumenter inden 1848. Dertil kommer alle de unummererede guitarer.
Udstilling

2 guitarer
1 bratsch
1 violin med bue
prøver på tarmstrenge fra musikus Siverts fabrik i
Odense.
I »Udsigten« hæftede man sig særlig ved bratschen samt de
dybe strenge på hans violin, der skulle have været af en smuk
tone. Guitarerne blev kun omtalt i udstillingskomiteens be
dømmelsesudvalgs indstilling, hvor der stod, at de havde »en
noget tynd og spæd Tone og hæve sig derfor ikke over det
Maadelige«.
Senere skal L. C. H. L. have udstillet i Odense 1858, Malmø
1861, Odense 1865 °& Stockholm 1866, og han skal ved to af
lejlighederne have fået »Sølvmedaille og hæderlig Omtale for
Flid Dygtighed og Talent.« (7)
1836

Guitar af L. C. H. Larsen. Det ovale sorte stykke træ oven over steget skjuler en skade i dækket.
Emil Hjorth 8c Sønner.

Karakteristik Den næstenjævnaldrende koncertmester H.S.Paulli skal have
erklæret, at L.C.H.L.s violiner og bratscher kunne stå mål med
samtidens tyske og franske instrumenter. (8) Desuden var der
i ovennævnte brev til udstillingskomiteen fra L. C. H. L. (se
under virksomhed) vedlagt to anbefalinger af hans instrumcn198
ter. Den ene var fra professor J. Saxtorph og den anden fra

justitsråd og stiftsfysikus Guldbrand, der skrev, at L.C.H.L.s
strengeinstrumenter »af adskillige berømte giennemreysende Tonekunstnere saasom Koncertmester Wexshal, F.
Funch, Koncertmester Rudersdorff, den berømte guitarrespiller Stall o.s.v. ere befundne at være udmærket gode og
desaarsag have vundet ovenmeldte Kienderes Tilfredshed og
Paaskiønnelse saavel i Henseende til Tone, som udvortes
Form og Elegance« ...
Anden L. C. H. L. havde allerede før 1836 opfundet en maskine til
virksomhed overspinding af strenge. (9)
Bevarede Guitar
instrumenter do.
do.
Violin
do.
do.

do.

nr. 114, 1855
- 121, 1856
- 126, 1857
-

194, 1864

MMCCS nr. C 128
Emil Hjorth & Sønner
Helsingborg Mus. nr. 138-52
privateje
do. (oplysning MMCCS)
Emil Hjorth & Sønner (se ill. hos
A. Hjorth)
privateje

L. C. H. Larsens brændemærke i samme
guitar samt hans bevarede metalstempler.
Emil Hjorth 8c Sønner.

202, 1865 Emil Hjorth & Sønner (se ill. hos
A. Hjorth)
Bratsch - 204, 1865 privateje
Violiner med indbrændte numre og årstal er optegnet af
Enger: nr. 59, 1849; nr- 92> 1852. (1O)
Udover navn, år og nummer er strygeinstrumenterne også
mærket »ODENSE«. L.C.H.L.s søn Christian Frederik Larsen
benyttede faderens stempler i sine instrumenter.
do.

-

Litteratur A. Hjorth 1963
Noter (1) Tilnavnet meddelt af L. C. H. L.s efterkommere Jytte
Michelsen og Robert Oest-Larsen, som begge takkes varmt
for flere oplysninger og for lån af L.C.H.L.s portræt. (2) I L.C.
H. L.s frierbrev til Nielsine Frederiche dateret juni 1827,
omtaler han en påtænkt udenlandsrejse. Brev i privateje. (3)
Se note 1. (4) EA: Industriforeningen, Industriudstillingen
1836, Breve fra udsttillerne, nr. 116, 116b, 244. (5) A.Hjorth s.
6. (6) Se note 1. En fotokopi af regnskabsbogen findes på
MMCCS. (7) Påskrevet enken Nielsine Frederiche Siverts
ansøgning om optagelse i Odense Graabrødre Kloster, date
ret 27.8.1873. Se note 1. (8) Nyrop s. 386. (9) Se note 4. (10)
Engers optegnelser 1882-1921.

LARSHOFF, JACOB GEORG ca. 1760-1846. Hofmstrumentmager, træblæsere. Aktiv i Kbh. 1798-1834
F. i Wolgast i Livland ca. 1760. Død i Kbh. 1.2.1846 (begr. 6.2.
Garnison). G. i Kbh. 10.12.1799 (St. Petri) med Louise Kirsch
baum, død sst. 79 år gi. 8.1.1851 (begr. 15.1. Garnison).
blevJ.G.L. indskrevet som svend i det københavn
ske drejerlaug. (1) Hvem han kom til at arbejde for vides ikke.
12.8.1799 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
24.5.1810 - Hofinstrumentmager
29.6.1810 - naturaliseret
28.1.1812 - Dannebrogsmand
Bopæl
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1800-1806 Gothersgade 184
1806-1810 Gothersgade 144 (gi. mat. nr. 130)
1810-1812 Sølvgade 404
1813-1846 Sølvgade 415
J. G. L. fik tilskødet Gothersgade 144 (gi. mat. nr. 130)
3.11.1806 og solgte huset 2.4.1810. Derefter fik han 25.6.1810

tilskødet Sølvgade 415, men flyttede tilsyneladende først ind i
huset på et senere tidspunkt, og overlod det 19.12.1836 til sin
kones søstersøn Johan Dajon Rudolph Larshoff (se denne)
mod fri bolig på 1. sal for sig og sin kone så længe, de levede.

Kontakt med I 1816 ansøgte J. G. L. forgæves om et lån på 6000 rd. N.V. i
offentlige species til at oprette et udsalg for »blæsende instrumenter«
myndigheder samt til hjælp til sin fabrik i Kbh. og til en, han ønskede at
anlægge i Altona. (2)
Patent 31.12.1821 fik J. G. L. »udelukkende privilegium« i 5 år i
Danmark og Hertugdømmerne til at forfærdige og sælge
klarinetter med nogle af ham opfundne forbedringer. Privile
giet omfattede B klarinetter med A stykke, D og Es klarinetter
samt bassethorn.
J.G.L.s ansøgning om patent var stærkt anbefalet af overhof
marskal Hauch og musikdirektør Schall, som havde ladet
førsteklarinettist i Det kgl. Kapel P. C. Petersen afprøve den
forbedrede klarinet, som rostes for at gøre spillet både lettere
og tydeligere. (Se ill. s. 56).

Virksomhed

Udstilling
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Af J. G. L.s indberetninger for 1810, 1822-1823, 1831-1834
fremgår, at han havde en enkelt ansat, i 1810 kaldt lærling. Det
må være hans plejesøn Johan Dajon Rudolph (senere med
tilnavnet Larshoff- se denne), som han i ovennævnte ansøg
ning fra 1816 meddelte var udset til hans efterfølger. Hans
produktions størrelse er ukendt, idet han intet anførte om
dette i de år han indberettede. I 1832 bemærkede han
desangående, at der var »Aldeles Stagnation«. I 1834 overgik
virksomheden formelt til J. D. R. Larshoff, men denne indbe
rettede først fra 1835.

1813

en kontrabas-fagot

Forretning J.G.L.s kontakt med Det kgl. Kapel var hovedsagelig i form af
salg dertil: i 1798 2 klarinetmellemstykker og 2 klarinetter for
ialt 44 rd., 1800 2 oktav og 1 piccolofløjte for 14 rd., 1803 et par
trompetdæmpere for 1 rd.3 mk., 1806 2 klarinetter for 45 rd.,
1815 2 klarinetmundstykker til 12 rd., 1816 1 ibenholtsfløjte
med elfenbensringe til 120 rd. N.V., 1819 en fløjte og en obo til
ialt 108 rd. rede sølv, 1825 et nYl bassethorn og 3 klarinetter til
190 rd. rede sølv, 1826 2 klarinetter til 88 rd. rede sølv, 1833 2
klarinetter for 78 rd. rede sølv. Af reparationer kan kun
nævnes: i 1832 reparation af klarinet for 24 rd. rede sølv og i

1834 4 nye messingklapper til en B klarinet for 9 rd. rede sølv.
(Se herefter J. D. R. Larshoff).
Ud over kapellet vides, atJ.G.L. ligeledes leverede instrumen
ter til militæret. (4)

Andet
Omk. 1810 skænkedej.G. L. en del instrumenter som gave til
blindeinstituttet, og i 1811 fremsendte han prøver på sine
instrumenter til Selskabet for indenlandsk Kunstflid, hvor de
vandt meget bifald. (5)

Karakteristik
J. G. L.s træblæsere var af ibenholt eller buksbom, ofte med
ringe af elfenben. Hans bevarede instrumenter viser et gedi
gent omhyggeligt udført arbejde med smukt forarbejdede
messing- eller sølvklapper.

Anden virksomhed
J.G.L. konstruerede nogle agerdyrkningsredskaber i 1809 og
en spinde- og garnvindemaskine. (6) Han udstillede i 1813 en
spindemaskine, som 4 mennesker kunne spinde på på en
gang, en garnvindemaskine, samt en simpel, men meget
fordelagtig skættestol til hørrens tilberedelse.
Bevarede instrumenter

C-klarinet af Lars
hoffs fabrikat i iben
holt med 8 klapper
af sølv. B. X. Saml,
nr. i/.

Klarinetter
B (15 klapper)
C (11 ) (C7-stemplet)
c (13 )
c ( 5 )
C ( 5 )
A (12 )
B (10 ) (Cy-stemplet)
B (11 )
A (n )
C (10 )
(C7-stemplet)
(Cy-stemplet)
A (16 )
A (10 )
B (11 )
A/B (11 )
A/B (12 )
B (12 )
C (12 )

MMCCS nr. E 67/129
do.
nr. E 160
do.
nr. E 194
do.
nr. E 258
do.
nr. E 259
do.
nr. E 269
do.
nr. E 270
do.
nr. 1972-61
do.
nr. 1972-62
do.
nr. 1972-63
do.
nr. 1977-61
do.
nr. 1977-63
do.
nr. X 27/130
Stockh. MM. nr. F 305
do.
nr. F 309
do.
nr. F 310
do.
nr. F 311
do.
nr. F 312
do.
nr. F 313

Signatur Stemplet »LARSHOF« eller »J.LARSHOF«

Noter (i) SA: Kbh.s Drejerlaug, Svendenes indskrivningsbog
1742-1851 fol. 44b. (2) RA: KKIFJ 1816 nr. 921; 1817 nr. 91
(sager bevaret under deres nummer). (3) Sst. 1821 nr. 987,
1032; 1822 nr. 28, 153, 340 (sidste sag bevaret på dens
nummer, de øvrige i pk. med patentsager 1814-24 under 1822
nr. 28). (4) Sst. 1817 bilag til nr. 91. (5) Sst. 1816 bilag til nr.
921. (6) Som note 5 samt sst. 1809 nr. 623, 657.
LARSHOFF, JOHAN DAJON RUDOLPH 1804-1888. In
strumentmager, træblæseinstrumenter, fabrikant, proprie
tær. Aktiv i Kbh. 1834-1848
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F. i Drammen i Norge, db. 22.2.1804, søn af kirurg Rudolph.
Død i Gladsakse 7.5.1888 (begr. 14.5.). G. i Kbh. 14.8.1847
(Trinitatis) med enken Christine Charlotte Amalie Krøyer, f. Smith,
død i Gladsakse 67 år gi. 19.2.1862 (begr. 25.2.). J. D. R. L.
voksede op som plejesøn hos sin moster og dennes mand
hofinstrumentmager Jacob Georg Larshoff (se denne), blev
indsat som deres universalarving og fik 7.9.1837 bevilling til at
føre navnet Larshoff.
Uddannet hos Jacob Georg Larshoff.
23.7.1836 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.

Bopæl

1816-1848 Sølvgade 415
1849-1888 ejendommen Kongsvillie ved Lyngby.
J.D.R.L. fik 19.12.1836 tilskødet sin onkels ejendom Sølvgade
415, mod at denne og hustru for livstid fik fri bolig på 1. sal.
Huset blev først solgt efter hans død i 1888. Ved hans mosters
skifte 1851 er han anført som landmand og forhenværende
instrumentmager.

Virksomhed

antal ansatte
!835

3

antal instrumenter
21 B, 10 C, 5 Es klarinetter,
5 fløjter

1836
ingen indberetning
1837
0
0
1
1838
0 (kan ikke opgives)
ingen
indberetning
*839
1840
1
0 (kan ikke opgives)
1841-46
0
0 (kan ikke opgives)
I Ft. 1840 er anført, atJ.D.R.L. udover at være instrumentmager samtidig var interessent i 1flere fabrikker. Hvilke er ikke
undersøgt.
Ved sin ansøgning om at føre navnet Larshoff angavJ.D.R.L.,
at hans onkeljacob Georg Larshoff i 1834 nedlagde professio
nen og overlod ham værkstedet. Den manglende oplysningom produktion af instrumenter i årene 1837-1846 må tages
med et vist forbehold, især da han anførte på indberetnin 
gerne, at det ikke nøjagtigt kunne opgives. Larshoff senior
boede stadig i huset. I 1838 og 1840 meddeles det, at der var
en ansat. Af Ft. 1840 fremgår, at instrumentmagersvend
Wilhelm Lund, tidligere selvstændig (se denne), boede iJ.D.
R. L.s husstand.

Forretning En mindre kontakt med Det kgl. Kapel: i 1836 repareret en obo
for 6 rd. rede sølv og solgt et engelskhorn for 50 rd. rede sølv; i
1837 leveret en kasse til et engelskhorn og et mundstykke til et
bassethorn for ialt 9 rd. rede sølv.
Bevarede Se Jacob Georg Larshoff.
instrumenter

LIEBERT, JOHAN GOTLIEB
Aktiv i Kbh. 1833-1844
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1800-1844. Klaverbygger.

F. i Nærum 30.4.1800 (db. 25.5. Søllerød), søn af Johan
Gustav Liebert og Anna Sophie Hansdatter. Død i Kbh.

24 31844 (begr. 28.3. Vor Frue). G. i Kbh. 10.6.1837 (Vor
Frue) med Caroline Schyth.
Ansat i Livjægerkorpset fra 21.11.1819 til 25.9.1823.
Uddannelse - først snedkersvend, derefter elev af Marschall
28.3.1835 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
1836 - broncemedaille på Industriudstillingen i Kbh.

Bopæl

1833
Borgergade 171
1834-1835 Østergade 63
1836-1844 Nørregade 25

Virksomhed J.G.L.s virksomhed var næppe ret stor. Der eksisterer kun en
indberetning fra hans hånd i 1834, hvori han anførte, at han
hidtil havde været alene om arbejdet og for største delen
repareret instrumenter. I årene fremover må han imidlertid
have haft en mindre fremgang, for i Ft. 1840 boede en
instrumentmagersvend hos det barnløse ægtepar.

Taffelklaver afJ. G. Liebert. Kbh.s Bymuseum nr. 1968:114. (Foto Ole Woldbye).
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Udstillinger

et 6 oktavs fortepiano med forandring af forte og
piano, fra F-f.
1836
et taffelformet fortepiano, 6 14 oktav til 130
specier.
et Dactylion efter Hertz’s opfindelse til at give de
spillendes fingre bøjelighed og kraft, 15 rd.
1840
et fortepiano på 6 ¥2 oktav.
I i834-»Udsigten« bemærkedes, at Liebert havde udstillet et
særdeles vellykket arbejde. I i836-»Udsigten« blev J. G. L.s
udstillede fortepiano sammenlignet med Elberlings, og der
blev anført, at instrumentet ved at spilles ville tabe noget af sin
»maaskee altfor dumpe Tone«. Som erkendelse af hans
duelighed fikJ.G.L. en broncemedaille.
På industriforeningens forevisninger fremlagde J. G. L. i
oktober 1838 et fortepiano, og ligeledes på en senere forevis
ning! slutningen af 1841 et fortepiano på 5 ¥2 oktav. (1) I 1842
stod han nogle gange for foreningens forevisninger. Udover
at sælge nye og reparere gamle instrumenter, havde han også
udlejning af fortepianoer. (2)

1834

Bevarede Taffelklaver (Fi-g4) MMCCS nr. A 41. Har tilhørt kompo
instrumenter
nisten C. F. E. Horneman.
(Ras. acc. 75)
Taffelklaver (Fi-g4) MMCCS nr. 1972-39. Tidligere
Hornung & Møllers Saml.
Taffelklaver (Fi-f4) Kbh.s Bymuseum nr. 1968: 114
(Ras. acc. 60)
Ingen af ovennævnte instrumenter har jernforstærkning. Alle
har knæpedal.
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Xavneplade på taffelklaver afJ. G. Liebert. Kbh.s Bymuseum nr. ig68:n^.
(Foto Ole l Voldby e).

Noter (i) Industri-Foreningens Tid. 1838 s. 15, QJI 1842 s. 26.
(2) Adr. av. 1842 nr. 219.

LIEFFMANN, ISRAEL ca. 1800-e. 1862. Instrumentmager
og klaverstemmer. Aktiv i Kbh. 1824-1862
F. i Stralsund ca. 1800. Død uvist hvor efter 1862. Ugift.
Bopæl

Pilestræde 83
1831
Store Kjøbmagergade 57
1832
1832-1834 Compagnistræde 53
1834-1836 Naboløs 17
1837-1838 Læderstræde 27
1839-1847 GI. Mønt 156
1848-1849 Vognmagergade 88
1850
Store Kongensgade 59, 1. sal
1850
Lille Strandstræde 74, 2. sal
1851-1854 Sølvgade 413 A
1855
Pustervig 193
1857-1858 Knabrostræde 116, 3. sal
1859-1860 Knabrostræde 21, 1. sal (mat. nr. 113)
1861-1862 Badstuestræde 3, 2. sal
I.L. står som instrumentmager og pianofortestemmer i Kbh.s
vejviser.

Andet I 1824 meddelte P. C. Uldahls enke (se P. C. U.), at hendes
stemning herefter var overdraget hr. Lieffmann, som var
erkjendt som en duelig mand af instrumentmager Marschall
og organist Kretschmer. (1)
I 1825 underskrev I.L. på madame Uldahls vegne en kvitteret
regning til Det kgl. Teater.

Noter (1) Adr. av. 1824 nr- 285.

LINCK,JOHANNES PETER ca. 1706-1779. Instrumentma
ger, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1762-1779
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F. uvist hvor ca. 1706. Død i Kbh. 13.3.1779 (begr. 20.3.
Garnison). G. med Anna Catharina Sinkofsky.
J. P. L. var ved et barns dåb i 1746 anført som sergeant ved
major Plesh’s kompagni i fodgarden. Ved næste barns dåb i

1748 var han forhenværende sergeant. (Børn døbt i Garnisons
ty. menighed).
I en annonce efter J. P. L.s død meddeles, at der hos enken i
Toldbodgade 83 var gode violiner og »zittere« tilkiøbs. (1) I
Kbh.s vejviser fra 1784-1809 er anført en violinmager Lincke
(Link) på samme adresse, men der ses kun en Louisa Linck i Ft.
1787 i det hus.
Bopæl

1762
1767
1769
1774
1774-1776
1776-1779

Borgergade 194
Adelgade
Store Kongensgade
Pilestræde 83
Lille Grønnegade 218
Toldbodgade 83

Forretning I sine annoncer tilbød J. P. L. alle slags violiner og cistre
foruden at han anbefalede sine reparationer. (2) Han skrev
endda, at han kunne udbedre, hvad andre havde fordærvet.
(3) Gennem ham blev også solgt »2 gode kontra F Clavichor
der, 1 godt Clavesin og et glimrende Pantalon«. (4)
Andet

Den tidligste angivelse af J. P. L.s beskæftigelse med instrumentbyggerhåndværket er i Kbh.s skattemandtal for 1762,
hvor han kaldte sig »Bürger und Instrumentmacher«. Der er
forgæves søgt efter hans borgerskab.

Bevarede Pochette (1763)
instrumenter Bratsch
(1772)

MMCCS Claud, nr. 223
privateje (oplysning Emil Hjorth
& Sønner)
Violin
(1777) privateje
Guitar
(1777) »Den gi. By« Århus nr. 287:47
(dep. MMCCS)
Cister
(1778) MMCCS nr. C 100
Der kendes ligeledes en reparationsseddel dateret 1773 fra
hans hånd. (5)
Hans arbejde skal tyde på, at han var tysk skolet. (6)

Signatur F.eks. »Johannes Peter Linck Violinmacher in Copenhagen
1778«
Noter

2O8

(1) Adr. av. 1779 nr. 53. (2) Adr. av. 1767 nr. 68, 1774 nr. 180,
1776 nr. 171, 1778 nr. 129, 140, 173, 1779 nr. 40. (3) Adr. av.
1769 nr. 108,1774 nr. 126, 1777 nr. 5. (4) Adr. av. 1775 nr. 103,
1776 nr. 112. (5) Engers optegnelser 1882-1921. (6) Lüt. s. 298.

Cister af J. P.
Linck fra 1778.
MMCCS nr. C
100.
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LODBERG, W. og MØLLER, H.
Kbh. 1836

Klaverbyggere. Aktive i

Kendes kun fra udstillingen i 1836. Firmaet er forgæves søgt i
Kbh.s vejviser for 1836-38. H. Møller er ikke identisk med H.P.
Møller (se denne).
Bopæl
Udstilling

Note

1836

Løngangsstræde 174

1836
et 6 oktavs fortepiano til 115 specier.
Det udstillede instrument fik ingen omtale i »Udsigten«, men
udstillingskomiteens bedømmelsesudvalg udtalte, at fortepi
anoet »kan, som et Arbeide af unge Begyndere, ikke taale at
komme under Bedømmelse« sammen med de øvrige udstil
lede. (1)
(1) IfUK 1836.

LODBERG, W.

Klaverbygger. Aktiv i Kbh. 1836

Er måske identisk med Peter Wilhelm Lodberg, f. i Kbh.
25.4.1812, som fik borgerskab i Kbh. som snedker 6.10.1838.
Se iøvrigt LODBERG, W. og MØLLER, H.

LUND, LUNDFRED ca. 1800-e. 1875. Instrumentmager,
strengeinstrumenter og klaverer. Aktiv i Kbh. 1844-1875
F. i Kbh. ca. 1800. Død uvist hvor efter 1875. G. i Kbh.
17.12.1831 (Trinitatis) med Charlotte Henriette Peltz. Instru
mentmager Marschall var forlover.
Inden L.L. blev selvstændig arbejdede han i en årrække på den
Marschallske fabrik. (1)
8.3.1820 - snedkerfrimester.
Bopæl
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1831
1836-1839
1840-1842
1843-1853
1854-1862
1863-1874
1875

Bredgade 197 (hos Marschall)
Adelgade 302
Sølvgade 413 A
Adelgade 271
Østergade 69 (senere nr. 22)
Pederhvidtfeldtstræde 16
Farvergade 3, 2. sal

Udstillinger

1840

elastiske hagebækkener til violiner. I udstillings
kataloget anført som ansat hos Marschall.
1844
3 guitarer til 24, 22 og 20 rd. stykket
1852
et taffelformet pianoforte til 330 rd.
L. L. fremlagde på en af industriforeningens forevisninger i
1842 en guitar og en harmonika. (2)

Andet Et velbevaret lamineret hagebrædt i firmaet Emil Hjorth &
Sønners eje er muligvis af L. L.

Et hagebrædt muligvis lavet af L. Lund. Emil Hjorth & Sønner.

Noter (1) RA: Da. Kane. 2. dep. Kone, ogindl. til Reg. 1844 nr. 118.
(2) Qfl 1842 s. 91; Adr. av. 1842 nr. 75.

LUND, NIELS JENSEN
Kbh. 1828-1858
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1784-1858. Violinbygger. Aktiv i

F. ijomfrulund, Sorø amt, 23.7.1784. (1) Dødi Kbh. 11.3.1858
(begr. 17.3. Helliggeist). Død på Frederiks hospital efter en
operation.
Kom til Kbh. som livgardist og der 4 år i lære hos Ole Dreier
(se denne). (2) Han fik selv Thomas Jacobsen som elev (se
denne).

Bopæl

i Kbh. indtil 1848 på Hestgardekasernen ved Frederiksholms
Kanal.
1848 - Slagelse kloster. (3)

Forretning N.J.L. havde fra 1828-1831 årligt lidt reparationsarbejde for
Det kgl. Kapel. Ligeledes reparerede han en violin for samme i
1835. N.J. L.s virksomhed kan således først dokumenteres fra
1828, hele 16 år efter hans læremester O. Dreiers død.

Andet Hans violiner skal ikke have været dårlige, men især hans buer
efter Tourtes model var skattede af hans samtidige. Violi
nerne blev brændemærket indvendig på ryggen. (4)
Der kendes en bue af N.J.L. (MMCCS nr. D 142) og en violin
bygget af Andreas Hjorth i 1801 stemplet »N.Lund« og året
1842 tilføjet i håndskrift. (5)
Noter (1) (2) (3) Enger 1924 s. 43-44. (4) Hjorth s. 7. (5) Ejes af
firmaet Emil Hjorth & Sønner.

LUND, WILHELM ca. 1787-e. 1840. Instrumentmager, træ
blæsere. Aktiv i Kbh. 1820-40
F. uvist hvor ca. 1787. Død uvist hvor efter 1840. Ugiftt.
Bopæl

1825
Kokkegade (1)
1840
Sølvgade 415
En instrumentmager M. W. Lund ses i Kbh.s vejviser,
1817-1820 i Østergade 30, 1821 i Regnegade 186 og i
1822-1823 i Borgergaden 203, men er ikke sikkert identifice
ret som identisk med Wilhelm Lund. I Ft. 1840 er W.L. anført
som instrumentmagersvend hos Johan Dajon Rudolph Lars
hoff (se denne).

Forretning Kendes fra regning 10.2.1820 til Det kgl. Kapel. Han havde
tilføjet 5 ekstra klapper på et engelskhorn købt i Paris 1819.
Han fik 10 rd. sedler for arbejdet.
Bevarede Klarinet i privateje (oplysning MMCCS).
instrumenter
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Noter (1) Conversationsblad 1825 s. 273.

Andreas Marschall. (Foto KB).

MARSCHALL, ANDREAS
Aktiv i Kbh. 1812-1842
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1783-1842. Pianofortefabrikant.

F. i Tirnau i Ungarn 15.11.1783. (1) Død i Slesvig 9.2.1842
(bisat i Slesvig 12.2., begr. Heiliggeist 25.3. Ass. kg.). G. i Kbh.
20.1.1815 (Trinitatis) meå Anna Marie Bagger, f. 29.7.1795,000
9.2.1844. (2) 11842 blev virksomheden videreført af enken, og
efter hendes død af deres arvinger (se Marschalls etablisse
ment).
A.M. kom i 1810 til Kbh. som snedkersvend. Han havde inden
da i Tyskland arbejdet hos forskellige pianoforteinstrument-

magere, bl.a. hos Beckmann i Kassel. I Kbh. arbejdede han
hos forskellige snedkermestre, bl.a. hos snedkerlaugets older
mand Esmann i 2
år. Han arbejdede ligeledes et stykke tid
hos P. C. Uldahl (se denne) inden han blev selvstændig. (3)
24.3.1813 - borgerskab som musikinstrumentmager i Kbh.
1.8.1829 - Dannebrogsmand
1836 - sølvmedaille på industriudstillingen
A. M. s ansøgning om borgerskab var vedlagt anbefaling fra
Weyse, der bevidnede, at han havde bygget fortepianoer i
forskellig form, og at de var meget gode.

Bopæl

1812-1813 Aabenraa 246, 3. sal til gaden
1813-1821 St. Annæ Plads 60
1822-1847 Norgesgade (= Bredgade) 197
14.7.1823 fik A. M. tilskødet Norgesgade 197, der først blev
solgt nogle år efter enkens død. 25.2.1828 brændte værkste
derne. 7.2.1838 brændte fabriksbygningen for anden gang,
men sidehus og forhus samt nogle instrumenter og lidt
værktøj blev reddet. (4)

Patent 5.6.1829 - 10 års eneret til i kongeriget Danmark at forfærdige
horizontalbyggede fortepianoer og flygler i alle former med
den af ham opfundne nedadslående mekanik. I instrumen
terne ligger sangbunden og strengene under klaviaturet. (5)
A.M. skal kun have bygget 4 af denne type. Han indleverede
ikke tegninger og beskrivelser af patentet, og indløste ikke den
udfærdigede formular, men var i 1834 nødt til at betale de 17
rd. i gebyr, som underfogden i Kbh. afkrævede ham. (6)

Kontakt med 14.7.1830 fik A. M. et lån på 5000 rd. mod prioritet i gården
offentlige Norgesgade 197 med 5 % i årlig rente. 29.12.1830 fik han
myndigheder ligeledes et lån, nu på 5 a 6000 rd. mod prioritet i enken
Uldahls gård i Laxegade 202 med 5 % i årlig rente - A.M. var
værge for hende. (7)

Virksomhed
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1822
1823
1831
1832
1833
1834
*835
1836

antal ansatte
2 mestre, 21 svende,
2 mestre 25 svende,
32 fabriksarbejdere,
33 do34 do.
34 do.
34 do.
33 do-

1
0
3
3
3
3
3
3

antal pianoforter
dreng, 2 karle
ca. 100
dreng, 2 karle
95
100
daglejere
120
dodo"5
do.
i>5
120
do118
do-

1 20
3 do.
1837 33 do.
1838 30 do.
3 do55
104
*839 38 do.
3 do111
1840 37 do.
3 do1841 33 do.
100
3 do(Indberetninger for følgende år - se Marschalls etablisse
ment).
A.M.s virksomhed var præget af stor stabilitet i produktionen.
Den påfaldende nedgang i 1838 skyldtes branden, hvor
fabriksbygningen gik op i luer. Ellers er antallet af produce
rede instrumenter næsten ens år for år. 11827 meddeles det, at
han beskæftigede 34 personer og byggede mellem 100-110
instrumenter det år. Hans virksomhed karakteriseredes som
et af de betydeligste industrianlæg i Kbh. (8) 11823 blev en del
af produktionen afsat i udlandet, i 1827 gik 1/3 tü provinsen
og udlandet. (9)
Af de mange ansatte boede en mindre del på stedet. 11834-Ft.
var 9 svende anført i A.M.s husstand, og en snedkermester og
2 instrumentmagersvende med hver sin husstand beboede
hver sin lejlighed i ejendommen. I 1840 boede 4 snedker
svende hos A.M., samt en snedkersvend og 2 instrumentma
gersvende med egne husstande andre steder i huset.
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Taffelklaver af A. Marschall. MMCCS nr. A 22.

Udstillinger
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1812
1813

et flygelfortepiano »efter de engelske« til 2000 rd.
et mahogni flygelfortepiano
et mahogni taffelformet fortepiano - begge efter
»den Hunschen Mekanisme«.
1814
et taffelformet fortepiano
1816
et taffelformet fortepiano
et rejsefortepiano med en toilette
1817
et fortepiano i harpeform efter en ny opfindelse,
derved at mindre rum dog angiver flygeltonen
et taffelformet fortepiano
1819
et taffelformet fortepiano med 2 forandringer til
130 sp.
1834
et 6 oktavs fortepiano med forandring af forte og
piano fra F-g
et ditto, trekoret med forandring af forte og piano
fra E-g
1836
et 6 oktavs fortepiano
1840
et 6 V2 oktavs fortepiano
et flygel, kassen af Erard i Paris
Ved udstillingen i 1812 fremhævede man flygelfortepianoet
efter de engelske »af en ung Begynder ved Navn Marschal«.
(10) Men ellers er det først fra udstillingerne i 1830-erne, man
finder større omtaler af hans instrumenter. I de forløbne år
havde han etableret sig som Kbh.s førende klaverbygger, hvad
også »Udsigternes« udsagn bekræfter. I 1834 forlød det om
hans viste fortepiano, at det »med Hensyn til Tonens Fylde,
Kraft ogjevnhed« måtte henregnes til hans fortrinligste. I
1836 fik han sølvmedaille for det udstillede instrument,
samtidig et håndgribeligt tegn på den agtelse man nærede for
hans etablissements størrelse og vigtighed, og for den gavn
lige indflydelse han havde haft på instrumentmagerkunstens
opsving i landet. Om fortepianoet skrev man at: »Det fore
nede med en rund kraftig og heelt igiennem vedligeholdt egal
Tone den Fordeel fremfor hans tidligere Arbeider, at det
ligesaa let kan spilles med den største Delicatesse, som det
taaler at gribes med den størst mulige Kraft«. På en af
industriforeningens forevisninger fra 12.10.-13.10.1838 viste
han et fortepiano og 2 engelske høvle afjern til elfenben. (11)

Forretning A.M.s kontakt med Det kgl. Teater var fra juli 1820 til ultimo
marts 1827 mest i form af udlejning af instrumenter til teatrets
skuespillere. Af de 10 regninger, der foreligger i nævnte
tidsrum, drejer de 7 sig om udlejning og 2 om reparationer.
Endelig er der én fra april 1825, hvor teatret købte et

fortepiano til 65 species, men det har næppe været af Mar
schalls fabrikat, for det er ikke nævnt i inventariet fra 1831. Så
må der være sket en hurtig række indkøb, for i 1837-invcnlariet er anført 11 Marschall taffelklaverer, alle på 6 oktaver,
deponeret rundt om hos teatrets personale. I 1840 varder 10, i
1849 11 A.M.-insttrumenter, (i84O-invenlariet har sandsynlig
vis en mangel her, det er ikke ført på samme omhyggelige
måde som de 2 øvrige); konklusionen må være at mellem 1831
og 1837 købte man Marschall-instrumenter, det eneste klavermærke teatret ifølge inventarierne anskaffede i de år.
Karakteristik A.M. var i næsten hele sin aktiv-periode den ledende inden for
bygningen af det taffelformede klaver. Han eksperimenterede
en hel del med detailler og konstruktioner, bl.a. forskellige
former for jernafstivning. Han byggede enkelte flygler, men
de fik ikke samme betydning 50m hans tafler. Som den første
her i landet skal han have indført filtbeklædning af hammerhovederne i stedet for skind, en konstruktionsmæssig detaille,
der hurtigt blev taget op af andre. (12) Hans fabrik var
avanceret for tiden. Han indrettede et af sine lofter med
glastag, så solen kunne skinne på det elfenben, der skulle
benyttes til tastaturerne, så det kunne blive bleget. Han
indrettede også i 1824-1825 en luftvarmeindretning med
ventilation til udtørring af træet. (13)
A.M.s fabrik var tidens førende oplæringssted. Elberling og
Liebert var nok hans mest fremtrædende elever, men nævnes
må også N. P. Petersen og Chr. Hartvig, begge i Odense.
Emanuel Schone og Christopher Thomle fra Norge var også
elever af A. M. ligesom svenskeren J. C. Malmsjö. (14)
Bevarede Der er bevaret temmelig mange taffelklaverer af A.M., både i
instrumenter offentlige samlinger og i privateje. Fortegnelsen her vil
ingenlunde være komplet, og supplementer modtages med
stor interesse. Tallene i parentes er fabrikationsnumrene eller
en præcis datering angivet med »dat:«. I denne fortegnelse
gives ingen andre oplysninger om indskrifter, påklistrede
sedler eller lignende, selv om de eksisterer.

Taffelklaver
do.
do.
do.
do.
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MMCCS nr. 1972-43
Bakkehuset. Kbh. (Ras. acc. 35)
»Den gi. By«, Århus (Ras. acc. 164)
Glomsø herregård
Vendsyssel hist. Mus., Hjørring nr.
18866 (Ras. acc. 21)

do.

do.
do.
do.
do.

(71)

do.
do.

(1823)
(1843)

do.

(1848)

do.

(dat: 1.3.34)

do.
do.

(3061)
(3084)

do.

(3092-dat:
4-9->835)
(3320)

privateje (oplysning MMCCS)
Det Nat. Hist. Mus., Hillerød nr. B 277
(Ras. acc. 15)
privateje
do.
(3411)
do.
(3521)
»Den gi. By«, Århus nr. 493: 70 (Ras.
acc. 180)
do.
(3588)
Holbæk Mus. nr. 4741 (Ras. acc. 24)
do.
(3639)
Sydsjæl. Mus., Vordingborg nr. 61: 69
(Ras. acc. 155)
Stockh. MM nr. 397
do.
(3798)
do.
(3844)
MMCCS nr. 1972-42. Tidligere Hor
nung & Møller Saml. (Ras. acc. 53)
do.
(3898)
privateje
do.
(3900)
Varde Mus. nr. 7086 (Ras. acc. 153)
privateje
do.
(3934)
do.
(4030)
MMCCS nr. A 22 (Ras. acc. 70) Har
tilhørt I. P. E. Hartmann.
Hertil kommer et taffelklaver (4- nr.) i privateje. Ligeledes
kendes i privateje 8 taffelklaverer (oplysning MMCCS). Ho
vedparten af ovenstående instrumenter har træramme, 2
knæpedaler og omfang F1-T4. Efter fab. nr. 3061 har flere af
instrumenterne lidt større omfang Fl-g4, men kun nr. 3898,
3900 og 3934 er større - Ci-g4 - og har samtidig delvis
jernramme og fodpedal. Selv i de høje numre finder man
do.
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Vendsyssel hist. Mus., Hjørring nr.
1963:273 (Ras. acc. 22)
Museet »Falsters Minder«, Nyk. F.
(Ras. acc. 124)
Reventlowmus., Pederstrup, nr. 122
(Ras. acc. 133)
Værløse mus.
Kulturhist. Mus., Odense nr. 469:
1946 (Ras. acc. 128)
MMCCS nr. 1968-58 (Ras. acc. 100)
Køge Mus. nr. 446-1944 (Ras. acc.
119)
Møns Mus., Stege nr. 3684 (Ras. acc.
141)
Nationalmus. nr. 1404-1969 Helsing
ør, (Ras. acc. 114)
Sorø amts mus.
MMCCS 1972-41 (tidligere Hornung
& Møller Saml.) (Ras. acc. 52)

stadig det lille omfang fab. nr. 3798, 3844 og 4030, sidst
nævnte med fodpedal.

Taffelklaverer med nedadslående mekanik:

MMCCS nr. A 45 (udgået)
(Ras. acc. 77)
fab. nr. 2 (af denne type)
Nationalmus. nr. 981-1943
København, (Ras. acc. 109)
Begge instrumenters omfangFi-£4.
Flygel (Ci-g4)
Det Nat. hist. Mus., Hillerød
nr. B 1198 (Ras. acc. 16)
Det drejer sig om det på 1840-udstillingen viste instrument,
hvor kassen stammede fra Erard i Paris, men indmaden var af
A.M. (15)
Kulturhist. Mus. Odense nr.
Pianino (Fi-f4).
585: *949 (Ras- acc- 129)
Norsk Folkemus. Oslo kat. nr.
Pianino (Fi-f4)
88. (Hirt. ill. s. 415)
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To navnepladerfra Marschall taffelklaverer. Det enefra MMCCS nr. A 22 og
det andet fra instrument i privateje.

Litteratur Nyrop s. 326-327, 329-334, 338-341. Weyses breve II s. 19.
Rasmussen s. 19-31. H.P. Møller s. 74-76, 78.

Noter (1) (2) Da. biogr. Lex. XV 1938 s. 341. (3) H.P.Møller s. 74,
samt bilag til borgerskab. (4) Adr. av. 1828 nr. 53. Adr. av. Fyn
1828 nr. 33 og 36. Adr. av. 1838 nr. 34. (5) RA: KKIFJ 1829 nr387,464 (sager vedlagt nr. 710 år 1834). (6) H.P.Møllers. 75.
Nyrop s. 332-334. RA: KKIFJ 1834 nr. 710 (sag bevaret). (7)
RA: Da. Kane. 2. dep. Kone, og Indl. til Reg. 1830 nr. 493 og
874. (8) (9) Handels- og Industrie- Tid., 1824 s- x75> XÖ27 s167-168. (10) Efterretn. f. Selsk. f. indeni. Kunstflid, II, 1816 s.
238. (11) Industri-Foren. Tid. 1838 s. 15. (12) Nyrop s.
331-332- (13) Nyrop s. 330-331. (14) En tak til Eva HeleniusÖberg, Svenskt Musikhistoriskt Arkiv, for disse oplysninger.
(15) Nyrop s. 340.

MARSCHALLS ETABLISSEMENT
tiv i Kbh. 1842-1847

Pianofortefabrik. Ak

Efter Andreas Marschalls død 9.2.1842 (se denne) videreførte
hans enke Anna Marie Bagger virksomheden siddende i
uskiftet bo. (1) Hun havde sekretær Søren Hjorth som besty
rer af fabrikken. Efter hendes død 9.2.1844 fortsatte han i
denne stilling noget ind i år 1845, men blev afløst af købmand
J. Chr. Christiansen. Skiftekommissærerne sekretær Johan
Peter Emilius Hartmann og højesteretsadvokat Eduard Buntzen ansøgte efter ægtefællernes død hvert år om tilladelse til
at fortsætte virksomheden. Den lukkede 29.8.1847. (2)

Bopæl

1842-1847 Norgesgade (= Bredgade) 197

Kontakt med 15.4.1842 ansøgte sekretær S. Hjorth på Marschalls enkes
offentlige vegne, om etablissementet måtte forundes eneret til at udføre
myndigheder og anvende jern- eller metalafstivning af sangbunden oven
over strengene i taffelformede pianoforter. Den polytekniske
læreanstalt anførte, at instrumentmager Boesen i Hillerød
allerede i nogle år havde anvendt en sådan indretning, dog
under sangbunden. Hornung meddelte ligeledes, at en sådan
jernafstivning var forfærdiget i hans værksted forrige år.
Ansøgningen blev ikke imødekommet. (3) Alligevel fabrike
rede etablissementet instrumenter med en afstivning som den
viste på tegningen indsendt til Kommercekollegiet. Man kan
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se den på nogle af de bevarede instrumenter.

Tegning vedlagt patentansøgning fra det Marschallske etablissement.
Forklaringen hertil lyder i al sin korthed:
»a) En Metal Afstivning over Strængene.
b) En Metal Plade, hvorpaa S trængene befæstes.
c) Stemmenaglerne.
d) Strængene.
e) Sangbunden.
f) Dæmperne.«
KKIFJ 1842 nr. 525, vedlagt nr. 751.

Virksomhed

antal ansatte
antal pianoforter
1842
24 arbejdere, 2 daglejere
100
1843
70
23
3
1844
ingen indberetning
1845
25 arbejdere
3 daglejere
100
1846
2
70
25
Antallet af ansatte gik kraftigt ned efter Marschalls død. 11841
var der 33 ansatte, i 1842 kun 24 (daglejere ikke medregnet). I
1842 underskrev Meyer (se fortegnelsen over ansatte s. 307)
indberetningen på madam Marschalls vegne, i 1843 Søren
Hjorth, og i 1845 °g 1846 J. Chr. Christiansen.
Nyrop anførte, at der i tidsrummet 1812-1847 utvivlsomt
udgik omtrent 5000 Marschall-instrumenter, (4) men tallet er
sandsynligvis sat for højt, hvis man skal dømme efter indberet
ningerne. Hvis det årlige gennemsnit sættes til 110 instrumen
ter, skulle det give en totalproduktion på 3850 instrumenter.
Det højeste produktionsnummer der kendes idag er nr. 4030.
H. P. Møller anførte overensstemmende hermed, at tallet lå
over 3000 stykker. (5)

Udstilling

et 6 V2 oktavs flygel i fineret palisanderkasse
et 6 ¥2 oktavs taffelformet fortepiano i fineret
palisanderkasse
Ved denne udstilling sammenlignede man det marschallske
taffelklaver med et instrument af C. C. Hornung. Man fandt
dem at være lige gode, det marschallske udmærkede sig ved
»Ynde, Naturlighed i Tonen og en let Spillemaade«, og »i
Henseende til det Ydre maa vistnok Enhver erkjende, at det
Marschal’ske Instrument var det eleganteste af alle Fortepia
noerne«. Og om det udstillede flygel forlød det: »Dette
Instrument har ved sin behagelige og egale Tone samt den
fortræffelige Udførelse af Instrumentets bestandele stadfæ
stet den velfortjente Anseelse, som denne Fabrik, hvis Stifter
har saa stor Fortjeneste af Pianoforte-Fabricationen her Lan
det, altid har nydt«.
fabrikken fremviste 8.4.1842 på en af industriforeningens
forevisninger et pianoforte konstrueret efter de nyeste for
bedrede principper, og viste 5.8.1842 samme sted et piano
forte af en ny konstruktion. (6) 24.3.1843 udstillede instru
mentmager Lundfred Lund (se denne) 16 forskellige former
af jernrammer udførte i det marschallske etablissement. (7)
1844

Bevarede Se Andreas Marschall
222 instrumenter

Noter (i) RA: Da. Kane. 2. dep. Registrant 1842 nr. 178. (2) Sst. 1844
nr. 118, 532; 1845 nr 577’ L®4® nr- ®9°’> *847 nr- 53® (^onc- °g
indlæg bevaret ved alle numre). Sag nr. 118 år 1844 er vedlagt
anmodning fra 19 navngivne ansatte, der i en række år havde
været beskæftiget på fabrikken, om etablissementets fortsatte
eksistens. (3) RA: KKIFJ 1842 nr. 525, 581, 663, 743, 751 (alle
sager bevaret under sidstnævnte nummer). (4) Nyrop s. 341.
(5) Qfl 1853 s. 76. (6) Adr. av. 1842 nr. 81,181, samt Qfl 1842 s.
91, 273. (7) Qfl 1843 s- 164-

MARSTRAND, NICOLAI JACOB 1770-1829. Kommerceråd, mekanikus, instrumentmager, harper og strygeinstru
menter. Aktiv i Kbh. 1809-1829

J. X. Marstrand med familie. (Foto KB).

F. ved Inset kobberværk, Østerdalen, Norge 5.8.1770, søn af
bergskriver og inkassator ved Inset kobberværk Even Nicolai
Marstrand og Magdalene Elisabeth Schnitler. (1) Død i Kbh.
12.7.1829 (begr. 17.7. Trinitatis). G. i Holbæk 26.9.1804 med
Petra Ottilia Smith, f. i Mern 28.2.1778, (2) død i Kbh. 15.11.1847
(begr. 19.11. Trinitatis). Far til maleren Wilhelm Marstrand.
14.12.1808 - optaget som frimurer
28.6.1809 - Dannebrogsmand
1811 - Kommerceråd (3)
bopæl
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1809-1810 Overgaden over Vandet 197, Chavn.
1810-1829 Silkegade 45
N.J.M. fik tilskødet Silkegade 45 21.1.1811. Ejendommen solgt
af enken 6.1.1845.

Kontakt med I 1809 fik N. J. M. et lån på 600 rd. til udvidelse af sin
offentlige påbegyndte fabrikation af pedalharper med den forbedring
myndigheder han i 1810 fik patent på. Hans ansøgning var varmt anbefalet af
koncertmester Schall, kapelmusikus Lorentz (kapellets harpe
nist) og harpenist Lammi. (4)
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J. Marstrands patenttegning af pedalharpemekanikken.
Fig. i dens enkelte stykker og
Fig. 2 samlet.
a) er Gaffelen med sin Axe.
b) et Messingrör med sin Bevægelsesarm.
c) Møt hikken, hvormed Gaffelen skrues fast til Röret.
d) Sidestykkerne af Harpens Hals, hvorimellem Mekanismen
er anbragt.
e) Strengen, som gribes imellem Gaffelen og 2de Spidser, naar
den skal fortunes en halv Tone.«
KKIFJ 1810 nr. 696.

Patent 3.8.1810 - 8 års eneret i Danmark på at forfærdige en særlig
slags pedalharpe. Det drejede sig om en forbedring af pedal
harpens mekanisme, så de gafler, der frembragte halvtonerne,
kunne løsgøres fra mekanikken uden at denne behøvede at
tages ud eller forandres. Hver gaffel kunne stilles således, at
den berørte strengen mere eller mindre, hvorved den udøven
de selv kunne regulere sit instrument og stemme renere ind.
N.J. M.s ansøgning var vedlagt anbefalinger fra legationsråd
og ridder D. Manthey, der var kendt som amatørharpespiller,
samt fra harpenist Lammi. (5)

antal ansatte

Virksomhed
1809
1810
1811

3-4
5-6
12-14

produkt
5 pedalharper, 2 hageharper,
6-8 under arbejde
1.8.1810-31.5.1811
5 do. afsattte, 6 næsten færdige
31.5.1811-12.5.1812 7 do. færdige, 11 under arbejde
N.J. M.s ansatte blev også benyttet til produktion af de andre
genstande, som han havde afsætning af - patentruller, oliefrø
knusere, karde- og spindemaskiner samt dejæltningsmaski
ner. Hvor mange der var beskæftiget ved patentharpefabrikationen vides ikke. Et enkelt navn - Claus Petersen (se denne) kan knyttes til denne produktion.
Af N.J. M.s opgivelser om produktionens størrelse fremgår
ikke helt entydigt, om instrumenter under arbejde blev ind
regnet i næste års opgivelser over færdige instrumenter. I sin
første opgivelse havde N.J. M. bygget 2 hageharper, også
kaldet Davidsharper med crochets, ellers anførte han udeluk
kende pedalharper. Et bevaret instrument fra 1811 har produktionsnr. 10.
Priserne i 1810 lå for en Davidsharpe med crochets fra 100-120
rd. og for en pedalharpe fra 430-450 rd. I 1811 kostede en
pedalharpe fra 430-500 rd. ogi 1812 fra 600-1000 rd.
3.7.1811 anførte N.J.M. i en ansøgning om en særlig afbeta
lingsform af et lån på 600 rd., (6) at han for tiden havde 7 til 8
harper under arbejde hvoraf de 5 var forudbestilt - 3 til Norge,
1 til Sverige og 1 til Kbh.
Snedkerværkstedet i Tugt- Rasp- og Forbedringshuset var
delt i 3 afdelinger, hvoraf den ene arbejdede med »maskin- og
andet fint arbejde« under Marstrand. I Smedeværkstedet

dec. 1808-31.7.1810
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sammesteds, oprettet i 1813, produceredes fra 1813-1815 bl.a.
900 hagestifter og 236 gafler med skruer - utvivlsomt dele til
Marstrands harpeproduktion. (7)
Udstillinger

1810
1816

1819

en pedalharpe. 400-450 rd.
»Et lidet Monochord, som Hjelpemiddel for
Dem, der selv ville stemme deres Instrument,
med tilføjet trykt Anviisning«.
en harpinel
en violoncel
en kontrabas

Forretning N J.M. havde en vis kontakt med Det kgl. Kapel. I 1812 fik han
74 rd. »for en ny Indretning« på en kontrabas, i 1814 6 rd. for
reparation af en kontrabas og 424 rd. for reparationer på
instrumenter, i 1822 48 rd. sedler for reparation af en cello,
1823 56 rd. foren stemmemekanisme til en kontrabas, 1825 37
rd. 3 mk. for reparation på en harpe, 1827 25 rd. 3 mk. for
reparationer og endelig i 1828 7 rd. for reparation af en
kontrabas.

226

Andet I 1818 opfandt N.J.M. instrumentet »Harpinellen« (harpinel,
harpinella). Den har form som en Apollo-lyre, har strenge på
begge sider og spilles som en harpe. Omfang C-g3« I stedet for
7 pedaler som på pedalharpen har harpinellen 7 småjernvinkler, som er forbundet med mekanismen og af den spillende
kan skydes frem, så den forhøjer tonen et halvt trin. (8)
11822 skrev N J.M. i en indberetning: »Mine Frembringelser i
den senere Tid have fornæmmelig været nogle musikalske
Bue-Instrumenter af forskiellig Slags; men da det er en blandt
Kunstforstandige almindelig bekjendt Sag at det er meget
vanskeligt at frembringe slige Instrumenter udmærket gode,
saa have endog disse mine Arbeider for det meste hidtil været
Forsøg, forbunden med flere Omkostninger end Productionen har kunnet frembringe reel Fordeel«.
Af bevarede strygeinstrumenter fra hans hånd kendes 2
bratscher fra 1821 med numrene 7 og 10, 1 violin fra 1822 med
nr. 14 og 2 udaterede bratscher med numrene 12 og 16. (9) To
af kapellets C7-celli skulle have været af Marstrand, den ene
udgået i begyndelsen af 1900-tallet. (10)
N. J. M. skal have opfundet det pædagogiske instrument
»Psalmodicon« sammen med skolelærer Bruun. Om han også
har haft en produktion af dette instrument, er ikke til at
gennemskue. (11)

Kobberstik af N. J. Marstrands harpinel i »Magazin for Kunstnere og
Haandværkere« for 1827. (Foto KB).

I det marstrandske hjem var der musikalsk selskabelighed,
hvor kunstnere og litterater mødtes. Der var ugentlige kvar
tetter, hvor Eckersberg spillede cello og Marstrand violin. (12)
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Litterær N.J. M. skrev i »Efterretninger fra Selskabet for indenlandsk
virksomhed Kunstflid« en artikel 12.6.1810, (13) hvor han skildrede,

hvorledes han var kommet ind på at fabrikere harper. En del år
tidligere havde han bygget en Davidsharpe til eget brug,
derefter læst en del teori, bygget 2 andre og påbegyndt en
fjerde. Han holdt derefter inde med denne beskæftigelse på
grund af andre forretninger.
Imidlertid besøgte han under et kort ophold i London i 1807
de førende engelske harpefabrikanter som Schultz og Erard,
sidstnævnte tysk af fødsel og bror til Erard i Paris. Hjemkom
men til København påbegyndte han i slutningen af 1808 en
harpeproduktion, og han skrev, at han byggede harper efter
egen model. Han ønskede at gøre instrumentet billigere end
de importerede, og han beskrev ganske nøje både ældre og
nyere pedalmekanismer, idet han naturligvis reklamerede for
sin egen.
Samme skrift bragte kort tid efter en anden artikel af N.J. M.
dateret 7.7.1810 om resonanstræ til musikalske instrumenter.
(14)

Anden N.J. M.s virksomhed ud over instrumentbygningen var af
virksomhed meget stort omfang. Han var først og fremmest mekanikus,
men det vil føre for vidt i denne sammenhæng at gøre rede for
alle hans aktiviteter. I steder henvises til den eksisterende
litteratur. (15)

Bevarede Patentharpe
(1811 nr. 10) MMCCS nr. C 146
instrumenter Cello
(1821)
MMCCS nr. 1974-8
Fra privateje kendes 4 bratscher og 1 violin. (16)

Signatur Strygeinstrumenterne signeret:
»Nicolaus Jacobus Marstrand Fecit Hafniæ 18..«
Litteratur Bärens s. 96-98. Da. biografisk Lex. XI, 1897 s. 144-145. Da.
biografisk Leks. XV, 1938 s. 349-350. Efterretn. f. Selsk. f.
indeni. Kunstflid, II, 1816 s. 110, 564, 566. Enger 1924 s.
41-43. Handels- oglndustrie-Tid. 1810 nr. 59 s. 233-234, 244.
Karl Madsen: Wilhelm Marstrand, Kbh. 1905, s. 10-15. Nyrop
s. 318-319. Personalhist. Tidss. II rd., bd. 1 s. 182, 184,
188-190, 195; bd. 2 s. 17, 38, 44-45.

228

Noter (1) (2) (3) Da. biogr. Leks. 1938. (4) RA: KKIFJ 1809 nr. 858,
961; 1810 nr. 575 (sager bevaret på respektive numre). (5) Sst.
1810 nr. 696 (sag bevaret). (6) Sst. 1811 nr. 905 (sag bevaret).
(7) Efterretn. f. Selsk. f. indeni. Kunstflid, II, 1816 s. 564, 566.
(8) Magazin f. Kunstnere og Haandværkere, I, 1827 s.

Fabrikationsseddel
på
Marstrands harpe nr. 10
fra 1811.
MMCCS nr. C 146.

369-371, 377’378- C. Sachs s. 183 »Harpinella«. (9) Oplysning
Emil Hjorth & Sønner. (10) G. Skjerne 1941 s. 185, 186. (11)
Fonden ad usus publicos, II, s. 386. Ostenfeldt s. 111-112. (12)
Da. biogr. Leks. 1938 s. 349. (13) Efterretn..., I, 1812 s.
265-276. (14) Sst. s. 357-360. (15) Se især Enger samt de
biografiske leksika. (i6)Jfr. note 9. (Se iøvrigt ill. af 2 bratscher
og 1 cello hos A. Hjorth).

MELBYE, JOHAN FRIDERICH
Aktiv i Kbh. 1818-1843
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1790-1843. Klaverbygger.

F. i Assens 27.5.1790 (hjdb. 1.6., fremst, i kirken 24.6.), søn af
residerende kapellan Thor Melbye og Sophie Dorothea
Adrian. Død i Kbh. 27.12.1843 (begr. 3.1.1844 Helliggeist). G.
med Johanne Løbert.
I det borgerlige infanteri 2.8.1809 til 6.3.1814. Herefter
bortrejst. Indrul. igen 10.7.1817, fritaget efter 25 års tjeneste
15.9.1838.
4 år i snedkerlære hos snedker Peder Lund i Middelfart,
amtsmester i Assens amt, udskrevet 23.6.1807. (1) Derefter

arbejdet i Kbh. som svend i 2 år hos snedkermester Welschow
1809-1811. (2)
Ansat 2 % år på P. C. Uldahls fortepianofabrik.
J.F.M. varpå en udenlandsrejse til Stockholm, Wien og Berlin.
Hans ansøgning om privilegium i 1818 var vedlagt anbefalin
ger, der viser, at han i 1816 havde været ansat 12 uger hos
instrumentmager Johan Anders i Wien, og i 1817 havde
arbejdet 6 måneder hos instrumentmager H.Feundt i Berlin.
Han anførte yderligere at have besøgt flere andre tyske byer.
Ansøgningen var desuden vedlagt en attest fra konferensråd
Wormskjold, der udtrykte sin store tilfredshed med et afJ.F.
M.s fortepianoer.
28.8.1818 - bevilling til at ernære sig som instrumentmager
overalt i Danmark, og holde svende og drenge.
13.5.1820 - bevilling til at arbejde i fint træ og dertil holde
svende og drenge.
J.F.M.s ansøgning om bevilling i 1818 indeholdt samtidig en
anmodning om et lån på 1000 species rd., men dette blev ikke
imødekommet.
Bopæl

Virksomhed
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1818-1820
1821-1824
1825-1831
1831-1837
1837-1844

Prinsensgade ved Adelgaden 368, 2. sal
Store Kongensgade 51, mellembygn. 1. sal
Compagnistræde 51
Lille Torvegade 110, Chavn.
Østergade 72

antal ansatte antal fortepianoer
0
0
1822
0
2
1823
0
0
1831
1832
5
3 + 1
2
'833
5
0
2
1834
0
2
*835
1836
0
0
1
0
1837
I 1823-indberetningen anførte J. F. M. at have repareret 7
gamle instrumenter. Han klagede samtidig over konkurren
cen fra udenlandske instrumenter, der solgtes hos musik
handlerne. I 1831-indberetningen gentog han sin klage. På
grund af indførsel af udenlandske instrumenter var han
tvunget til at anvende sin tid på »Brød-fortieneste«, og »... de
af mig leverede Fortepianoer ikkun ere faae aarligen; skjöndt
deres godhed af Herr Marschall og Flere er erkjendt«.

Det har nu næppe alene været den udenlandske konkurrence.
Marschalls store produktion har uden tvivl haft konsekvenser
for mindre byggere. For at ernære sin familie harJ.F.M. måttet
påtage sig andet træarbejde. Han står i Kbh.s vejviser fra
1825-1832 som instrumentmager, der forfærdiger alt slags
poleret træarbejde.

Udstillinger

1819

et taffelklaver på 6 oktaver til 240 rd. sølv.

Bevarede Taffelklaver (F1T4)
instrumenter
do.
Noter

»Den gi. By«, Århus, nr. 492:70 (Ras.
acc. 179).
privateje (oplysning MMCCS)

(1) RA: Da. Kane. 2. dep. Kone, og indl. til Reg. 1820 nr. 783.
(2) Samme.

MEYER, HENRICH
Kbh. 1759-1780

ca. 1715-1780. Violinbygger. Aktiv i

F. uvist hvor ca. 1715. Død i Kbh. 29.1.1780 (begr. 3.2. Vor
Frue kg.). Gift. Hans enke fortsatte efter hans død. (1)
Bopæl

1775-1780 Frederiksberggade 228
H.M. anført som violinmager i Kbh.s vejviser, og underskriver
sig som sådan på ansøgninger og regninger.

Kontakt med 2.9.1769 og 29.11.1769 ansøgte H.M. forgæves om at blive
offentlige udnævnt til hofinstrumentmager. I sine breve anførte han, at
myndigheder han i 10 år havde både forfærdiget og repareret instrumenter
for Det kgl. Hof. (2)
Forretning Fra 1768-1780 havde H.M. alt reparationsarbejde på Det kgl.
Teaters kontrabasser samt en leverance af strenge. Der fore
ligger 1 til 2 regninger årligt fra ham i nævnte periode. Efter H.
M.s død i 1780 overgik reparationsarbejdet og strengeleve
rancen til Johann Hinrich Schnabel (se denne).
11763 tilbød han »en complet Viol de Gambe med Futteral« til
salg. (3)

231

Noter (1) Agent H. Hoicks Handelspejl 1780 s. 71. (2) RA: Rtk. 13.
12-31, Embedsansøgninger 1660-1848, Meyer. (3) Adr. av.
1763 nr. 134.

MOSHACK, MORITZ GEORG ca. 1730-1772. Orgelbyg
ger og instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1759-1772

F. uvist hvor ca. 1730. Død i Kbh. 14.12.1772 (begr. 21.12.
Frederiks ty. kirke). G. i Kbh. 26.4.1762 (St. Petri) med Anna
Catharina Rasmussen, f. sst. 24.5.1736 (db. 26.5. Vor Frelser),
datter af koffardimatros Hans Rasmussen og Dorthe Résen,
død sst. 15.10.1775 (begr. 19.10. Ass. kg.). Faddere for deres
børn var bl.a. stadsmusikant Kirchhoff i 1767, musikus Klattenhoff og 4 hofansatte hos enkedronning Sophie Magdalene
i 1769. Efter M.G.M.s død 11772 synes enken at have fortsat en
mindre reparationsvirksomhed. (1)
Uddannelse ukendt, men hans bevarede instrumenter viser
træk fra nordtysk skole, især Hass-tradition.
5.6.1761 - privilegium på at forfærdige og reparere orgler,
clavichorder, cembali, harper og deslige spillende instrumen
ter i Danmark og Norge.

Bopæl

Virksomhed

1762-1767 Store Kongensgade, hj. af Dronningens Tvær
gade 246.
1767-1772 Skindergade 25
M.G.M. fik tilskødet Store Kongensgade 246 28.6.1762, solgt
15.6.1767. Fik derefter tilskødet Skindergade 25 22.6.1767,
solgt ved auktion 2.7.1776.
I 1762 boede 3 svende hos ham.

Forretning M.G.M. arbejdede for Det kgl. Teater i forskellige perioder. I
1759 solgte han et clavichord dertil samt stemte og reparerede
tasteinstrumenter fra 1760 til okt. 1761. I 1768 solgte han 5
clavichorder til teatret og reparerede og stemte fast fra da af til
sin død i 1772. Han havde kontakt med både Scalabrini og
Sarti samt med hoffet, idet han i 1767 reparerede et orgelposi
tiv for enkedronning Sophie Magdalene og i 1768 solgte et
clavichord til kongen. Hans forbindelser til tidens musikliv ses
desuden af et par efterladte regninger på instrumenter til
organist Foltmar i Trinitatis og organist Göring i Vor Frue. (2)
M.G.M. havde næppe stor virksomhed som orgelbygger. Han
synede Holmens kirkes orgel i 1762 og Nicolaj kirkes i 1771.
Karakteristik Der kendes ingen samtidige vurderinger af Moshacks instru
menter, men eftertiden satte dem på højde med de bedste
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udenlandske. Moshack var uden tvivl en af sin tids mest

fremragende instrumentbyggere, hvad de 3 kendte bevarede
instrumenter vidner om.

Bevarede Clavichord (Fi-f3)
instrumenter do.
(Fi-f3)
Cembalo (Fi-f3)

1768
1770
1770

Norsk Folkemus. Oslo
MMCCS nr. A 36
Museet »Falsters Minder«,
Nyk. F.

M. G. Moshacks signatur på et clavichord. MMCCS nr. A 36.
(Foto Freddy Simonsen).

Litteratur J. B. Christensen og D. Falcon Møller 1978.
Noter (1) J. B. Christensen og D. Falcon Møller 1978 s. 90-91. (2)
Samme s. 91.

MÜLLER, HARTVIG JOCHUM ca. 1716-1793. Orgelbyg
ger og instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1745-1793
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F. uvist hvor ca. 1716. Død 26.9.1793 (begr. 30.9. Frederiks ty.
kirke). G. 1. gang i Kbh. 28.10.1745 (Holmen) med Anne Marie
Block, død sst. 86 år gi. 1.5.1775 (begr. 2.5. Holmen). G. 2.
gang sst. 2.4.1788 (Nikolaj) med Anne Marie Møller, død sst. 51
år gammel i 1798 (begr. 20.4. Frederiks ty. kirke).
H.J.M. skulle ifølge sin bevillings ordlyd have lært orgelbyg
gerprofessionen hos orgelbygger Lambert Daniel Kastens.
22.1.1745 - bevilling som orgelbygger i Danmark.

Bopæl

1757-1793 Lille Grønnegade 214 (= nye Adelgade 214) (1)
Denne ejendom blev af den forrige ejer testamenteret H.J.M.s
første kone. Hermed overgik den til H.J.M. Huset blev solgt
24.12.1798 efter hans anden kones død.

Forretning H.J.M. havde en mindre kontakt med teatret. Fra okt. 1761 til
marts 1763 var han stemmer. 27.1.1759 solgte han teatret et
clavichord for 20 rd., og 18.11.1762 fik han 12 rd. for repara
tion af et »Claviseng«.
I 1767 reparerede H.J.M. et pantalon for kongen og modtog
3° rd- (2)
Af en del annoncer får man indtryk af, at H. J. M. som
instrumentmager betragtet især beskæftigede sig med clavichord-bygning. (3) Hans instrumenter blev sammen med M.
G. Moshacks betegnet som de bedste danskbyggede i 1700tallet. Så sent som i 1806, 1810 og 1813 solgtes clavichorder af
»den berømte« H.J. M. (4)
H.J.M.s virksomhed som orgelbygger er skildret af Niels Friis
(5), og derudover vides yderligere, at han 25.5.1789 søgte om
at få bestalling som kgl. orgelbygmester og inspektør over
orglerne i Kbh. (6), men udfaldet var negativt. 3.6.1789
meddelte kirkeværgerne ved Hellig Geists kirke, at de havde
opsagt H.J.M.s kontrakt angående tilsyn med kirkens orgel,
men at han fastholdt at ville have de aftalte 16 rd. årligt for
tilsynet, så længe han levede. (7) Udfaldet kendes ikke, men J.
N. Scheer (se denne) fik det samme år en udbetaling for en
hovedreparation på orglet. 25.6.1792 ansøgte H.J.M. magi
straten om, at den kontrakt han havde om Hellig Geistes
orgels årlige vedligeholdelse måtte blive holdt. (8) Udfaldet
ukendt.

H.J. Müllers signatur på et clavichord. MMCCS nr. A 6^.

MMCCS nr. A 64
Bevarede Clavichord (1769)
(1775)
Ringve Mus., Trondheim
instrumenter do.
(angiveligt H. Müller —f sign.)
Litteratur Friis 1971 s. 136-142. Ravn s. 90. Wedel s. 498-499. Orglet
2/75 s- 42.

Noter

(1) SA: Indkvarteringsmandtal. H.J. M.s adresse er i Kbh.s
vejviser fejlagtigt anført som lille Grønnegade 88 i 1774-1777.
(2) RA: Partikulærkammer regnskab 1768 bilag nr. 1629. (3)
Adr. av. 1765 nr. 27; 1769 nr. 87; 1770 nr. 182; 1786 nr. 190,
!99J >79!nr- 95’ 227> 253J >792 nr- 95» *794 nr. 34. (4) Adr. av.
1806 nr. 116; 1810 nr. 61; 1813 nr. 290. (5) Friis s. 136-142. (6)
SA: Mag. Res. Prot. 1788-1789 s. 590. (7) Sst. s. 597. (8) Sst.
1791-1792 s. 423.

MÜLLERTZ, ARNOLD THEOFILUS 1800-1880. Organist
og instrumentmager, klaverer, guitarer, orgelpositiver. Aktiv i
Århus 1830-1878
F. i Gjødvad sogn 12.7.1800 (hjdb. 13.7., i kirken 12.8.), søn af
Müllertz, degn i Gjødvad, og Else Thorsdatter. Død i Århus
15.8.1880 (begr. 20.8. Vor Frue). G. 1. gang med Henriette
Caroline Marie Sauerbrey, død i Århus 29.11.1835 (begr. 4.12.
Vor Frue), 36 år gi. G. 2. gang med ? I 1878 solgte han
materialer og værktøj til pianofabrikant Thorsen. (1)
Uddannet Bogtrykkersvend. Selvlært som instrumentmager.
3.8.1830 - bevilling til at forfærdige musikalske instrumenter
og holde de fornødne snedkersvende til at forfærdige det til
instrumenterne hørende træarbejde i Århus.
- borgerskab som instrumentmager i Århus.
A.T.M.s ansøgning om bevilling var vedlagt anbefalinger fra
kantor Kabell og klokker Schytte, hvoraf fremgår, at han
havde bygget både guitarer, klaverer og orgelpositiver.

Bopæl

Udstilling
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1830
1833-1834
1834-1835
1845
1880

Rosengade
Frue Kirkestræde 843 B
Grønnegade
Studsgade 173
Frederiksgade 64

1866
et orgelharmonium.
Stockholm. Det fik hædrende omtale.

Forretning A. T. M. skulle efter sin opnåede bevilling have bosat sig i
Rosengade og averteret pianoforter til 80 a 90 specier,
guitarer, orgelpositiver og mekanisk-musikalske instrumen
ter til stueure til salg. (2)
Andet I alle kirkebogsindførsler benævnes han organist og instru
mentmager, i Ft. for 1834 og 1845 kim instrumentmager.
I 1852 synede A. T. M. Amdi Worms reparation af orglet i
Århus domkirke. (3)
Bevarede Skibsklaver (C 1-34)
instrumenter
do.
Taffelklaver

do.

»Den gamle By«, Århus, nr. 278:58
(Ras.acc. 165)
privateje (oplysning MMCCS)
Glomsø herregård (oplysning
MMCCS)
privateje (oplysning MMCCS)

Litteratur Nyrop-Christensen 1965 s. 88, s. 95 ill.
Emanuel Sejr i Aarhus Stiftstid. lø. 6.8.1966 »Hvordan en
typograf blev instrumentmager«.

Noter (1) E.Sejr 1966. (2) Samme. (3) En tak til Ole Olesen for denne
oplysning.

MØLLER, H.

Klaverbygger. Aktiv i Kbh. 1836

Genealogiske data ukendte.
Se LODBERG og MØLLER.

MØLLER, HANS PETER 1802-1859. Klaverbygger, Hofpianofortefabrikant. Aktiv i Kbh. 1824-1859
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F. i Kbh. 8.5.1802 (db. 27.5.1802 Vor Frue), søn af Peter
Nicolai Møller og Karen Worre, f. Christensen. Død sst.
9.6.1859 (begr. 16.6. Holmen, Ass.kg.) G. 1. gang i Brabrand
21.9.1829 med Johanne Marie Elisabeth Gebauer, f. 7.12.1806,
datter af dyremaler Prof. Gebauer, død i Kbh. 25.12.1830. G.
2. gang i Skrydstrup pr. Haderslev 8.10.1836 med Maren
Nicoline Randbøll, f. i Kbh. 1.2.1807 (db. 19.2. Trinitatis), død
15.1.1871. (1) Han overtog C. C. Hornungs pianofortefabrik
19.4.1851 og videreførte den under navnet Hornung & Møl-

Hans Peler Møller. (Foto KB).

ler. Ved H. P. M.s død i 1859 fortsattes fabrikken af sønnen
Frederik Møller.
Medlem af Livjægerkorpset. (2)
19.4.1815-19.2.1820 i lære hos P.C.Uldahl. Han havde fremra
gende gehør og blev allerede som 16-årig benyttet af Uldahl
som stemmer. (3) I 1820 døde Uldahl og H. P. M. bestyrede
indtil 1824 enkens virksomhed. Han stemte i de år bl.a. på
teatret og modtog penge på enkens vegne. 11824 indrykkede
begge imidlertid annoncer, hvori de meddelte, at deres
samarbejde var ophørt, og at begge håbede at beholde de
hidtidige kunder. (4)
1.11.1828 - Dannebrogsmand
6.1.1838 - borgerskab som mel- og grynhandler samt rug
brødsbager i Kbh.
9.3.1850 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.
30.12.1850 - Hofpianofortefabrikant

H. P. Møllers patenttegning af cylinderlyren. Forklaringen er følgende:
»a. Stemmenaglen.
b. Hvilepunctet for Strengen paa Resonantsbunden.
c. Hammerhovedet, som ved at beröre Strängen eller Glasset sætter den / Viberation.
d. Fjederne paa Mechanikken No. i. som giver Hammeren den fornödne Force.
f. Capselen hvori Hammeren bevæger sigpaa sin Axel, som er antydet med et Pund, paa No. i.
er Gaffelen eller Capselen af Træ udforet med Klæde paa No. 2. af Metal.
g. Fjederne til Mechanikken No. 2.------h. Hvilepunctet for Strengen paa Anslagsbjelken.
i. Hvilepunkdet for Bjelken hvorpaa samtlige Hammere ere fastgjorte.
k. En Fjeder, som holder
l. Regulatoren hvori
m. Skruens Tak befinder sig, ned imod Cy Underdrevet, og som holder
n. Cylinderen i enjevn Bevægelse, saaledes al man ikke bemærker om depaa Cylinderen værende
Metalstifler sætter en, eller flere Hammere i Bevægelse paa Eengang.
o. Sieden, hvori Cylinderen hviler.
p. Strengen.
Formen af Instrumentet ligesom Maaden hvorpaa Cylinderen lader sig sætte i Bevægelse er mangfoldige.

Mechanikken No. 3 gjører samme Tjeneste som No. 1 8c 2. Kun er den givet en horisontal Retning, for at
kunne sette Glassene som vil erholde samme Direction i Viberation. Fig. a, b, c, ere nogle af de Fonner paa
Glassene, jeg agter at anvende.«
Se billederne af en bevaret cylinderlyre s. 62.
KKIFJ 1836 nr. ^63, vedlagt nr. 923. (Foto RA).

Bopæl indtil 1824 hos P. C.Uldahls enke, Laxegade 202
1824-1829 Magstræde 27
1830-1834 Løngangstræde 154
1834-1837 Østergade 72, 2. sal
1838-1851 Borgergade 93
1851-1859 Holmens Kanal 259 A
Borgergade 92 og 93 ejedes af H. P. M.s svigerforældre
Randbøl, og overgik til ham 27.11.1854 efter deres død.
Ejendommen blev solgt 10.4.1865.
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Patenter 23.3.1836 - 5 års eneret i Danmark til at forfærdige de af ham
opfundne cylinderlyrer. Instrumentet er en slags drejeklaver,
hvor man drejer på et håndsving, der gennem en roterende
valse sætter en hammermekanik i gang, der anslår strengene.
Instrumentet blev benyttet til dansemusik i hjemmene. (5)
23.10.1839 - 10 års eneret i Danmark til at forfærdige det af
ham opfundne orthochord, et instrument til brug ved stem
ning af pianoforter. Det har form af en stemmegaffel på hvis
arme der er anbragt vægte, der kan stilles højere eller lavere
og derved frembringe 12 forskellige toner angivet ved en skala
på armene. (6)

Udstillinger

1836
1840

2 cylinderlyrer. Nye cylindre, indeholdende 7
melodier, kostede 10-12 rd.
1 cylinderlyre af forbedret konstruktion med
forte og piano.
1 orthochord med 12 toner
1 do. med 6 toner.

1851
London
1 orthochord
H. P. M. fremlagde på industriforeningens forevisning
2.7.1839 2 stemmegafler. (7) Der var tale om hans orthochorder.
Forretning Efter H.P.M.s brud med enken Uldahl ses en enkelt stemning
af et flygel i kapellets regnskab i 1825.
I en annonce fra 1837 anbefaler han sine cylinderlyrer: »Af
disse Instrumenter, som udleies til Familiedands, ere bievne
forsynede med nye Cylindere, indeholdende Dandse af de
meest yndede Componister, og hvorfor Leien er 3 Rbd. for 6
Timer og derover, iberegnet Betaling til Den, som følger med
Instrumentet, skulde jeg ikke undlade at bekjendtgjøre, lige
som og, at jeg atter paatager mig Pianoforters Stemning og
Vedligeholdelse i aarlig Accord«. (8)
Allerede fra C.C.Hornungs Slagelsetid havde H.P.M. været i
forbindelse med denne, og det var ham, der tilskyndede
Hornung til at flytte til Kbh. Da Hornung kom blev H. P. M.
knyttet til fabrikken og overtog den som tidligere nævnt
19.4.1851. Hermed var den mest internationalt kendte danske
fortepianofabrik dannet.

Bevarede Cylinderinstrumenter lyrer

MMCCS Claud, nr. 79, samt 2 eks. sst. fra Hor
nung & Møller Saml.

Litteratur Drachmann s. 9-12. Nyrop s. 343-344,355,364,366-368,374,
379. Conrad Møller.
Noter
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(1) Alle genealogiske data fra C. Møller s. 3, 7 og 10. (2) Se C.
Møller s. 9,10 ff om hans virke som livjæger. (3) C.Møller s. 5 citerer H.P.M.s svendebrev underskrevet af P.C.Uldahl. (4)
Adr. av. 1824 nr- 284, 285. (5) RA: KKIFJ 1836 nr. 213, 355,
467, 654, 923 (sager bevaret under sidstnævnte nr.). (6) Sst.
1839 nr. 954, 1122 (sager bevaret under sidstnævnte nr.). (7)
Industri-Foreningens Tid. 1838-1839 s. 176. (8) Adr. av. 1837
nr. 2.

NEELSEN, CHRISTIAN GOTTFRIED
Klaverbygger. Aktiv i Kbh. 1823-1835

ca. 1793-e. 1835.

F. uvist hvor ca. 1793. Død uvist hvor efter 1835. Ugift.
C. G. N. arbejdede sammen med G. D. Hashagen under
firmanavnet Hashagen, G. D. & Neelsen (se dette).

Bopæl

1823-1830 Store Kongensgade 63
1831-1835 Gothersgade 16
C.G.N. står som musikalsk instrumentmager i Kbh.s vejviser i
ovenfor anførte år. Han boede hos Hashagen.

NOERSTEEN, PEDER
Svendborg 1794

ca. 1772-e. 1801. Trompeter. Aktiv i

P.N. udstedte en regning til Frederikjuel 2.9.1794 på 4 rd. for
reparation af en kontrabas. (1^ Regningen var udfærdiget i
Svendborg. I Ft. for 1801 ses han at bo »Udenbagergades
Port» 269, 29 år gammel, logerende sammen med sin store
bror, og begge betegnet trompetere ved dragonregimentet.
Noter

(1) LAO: Godsarkiv, Tåsinge, Regnskaber sept. 1794, bilag
no. 2. (En tak til Sybille Reventlow for denne henvisning.)

OPPENHAGEN, HANS FRIDERICH 1763-1833. Orgel
bygger og instrumentmager. Aktiv i Rudkøbing 1789-1818, i
Kbh. 1819-1833

F. i Fredericia 1763, søn af seigneur Hans Povel Oppenhagen.
(1) Død i Kbh. 10.6.1833. (2) G. i Rudkøbing 16.10.1799 med
Ulrica Cathrine Grønlund, skilt 1823, død i Kbh. 27.3.1829. (3)
H.F.O. var ifølge sin ansøgning om orgelbyggerprivilegium
(se nedenfor) i lære hos orgelbygger Amdi Amdisen Worm i
Engom ved Vejle fra 29.9.1780 til 29.9.1788.
Fra 1789 fungerede H. F. O. som organist i Rudkøbing, (4)
samtidig med at han ifølge sin ansøgning om privilegium
passede og istandsatte orgler i jyske og fynske købstæder.
22.12.1801 - privilegium som orgelbygger og instrumentma
ger i Kongens riger og lande.
Bopæl
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1790-1818 Rudkøbing
1801
Smedegade 125, Rudkøbing

1819-1833 København
1819-1820 Store Kongensgade 60
1821-1822 Brolæggerstræde 83
1823-1826 Frederiksborggade 138 & 139
1827
Nørregade 45
1828-1830 Klædeboderne 7
1832
Krystalgade 60
1833
Adelgade 290
H. F. O. står i Kbh.s vejviser kun anført som orgelbygger.
Virksomhed Tilsyneladende var det hovedsagelig i Rudkøbing at H.F.O.
fungerede som instrumentmager. Et bevaret taffelklaver fra
1805 har fabrikationsnummer 23. Ellers vides intet konkret
om hans instrumentproduktions størrelse
Virksomhed som (Se »Litteratur« om H.F.O.) Derudover vides, at han i 1794
orgelbygger istandsatte Tåsinge slotkapels orgel. (5)
Forretning I en annonce fra 1791 rekommanderer han sig med hensyn til
»nye smukke Claverer, saasom simple Contra F, Clavesin
Rojal, og andre rene Orgelverker og Positiver«. Derudover
anbefaler han sine reparationer. (6) Denne annonce stod i en
fynsk avis. Fra samme år ses i en københavnsk avis en annonce
med et »nyt contra F Claveer« af H.F.O. til salg. (7) I 1792
reparerede han Odense Klubs clavecin i koncertsalen. (8)
Bevarede Taffelklaver
instrumenter (fab. nr. 23,
1805)

242

Langelands Mus., Rudkøbing nr. D 721
(Ras. acc. 138).

H. F. Oppen hagens navnebrædt på et taffelklaver. Langelands Museum,
Rudkøbing nr. D 721.

Litteratur Friis 1944 s. 191. N. Friis: Domkirken, Vor Frue Kirkes Orgel,
1965, s. 23 ff. Orglet 1/71 s. 7, 22 ff; 1/74 s. 5, 28; 2/74 s. 38;
2/75 s. 51. Weyses Breve II s. 7, 9, 11, 12, 14, 24, 36.

Noter (1) RA: Da. Kane. 5. dep. Koncepter og indlæg til Registranter
1801 nr. 841. (2) (3) (4) Bang Mikkelsen s. 141. (5) LAO:
Godsarkiv, Tåsinge, Regnsk. april 1794 bilag nr. 30. (6)
Iversens avis 1791 nr. 5. (7) Adr. av. 1791 nr. 253, 258. (8)
LAO: Odense Klub, Regnskaber med bilag 1781-95, A 9 no. 15
Lit:P. (En tak til Sybille Reventlow for henvisningerne i
noterne 5, 6 og 8.)

OTTO Instrumentmager,
Kbh. 1837-42

strengeinstrumenter. Aktiv i

Genealogiske data ukendte.
O. reparerede en violin for Det kgl. Kapel i 1837. Han forlod
byen i 1842 på grund af mangel på arbejde. (1) Ellers vides
intet. Han er forgæves søgt i Kbh.s vejviser 1837-42.
Note

(1) RA:KKIFJ 1834, Rawert i bilag til sag nr. 1018, henlagt
under sag nr. 515 år 1845.

PEERSTRUP, JOHAN HARTVIG ERNST ca. 1765-e.
1801. Orgelbygger og instrumentmager. Aktiv i Kbh. 1793, i
Horsens 1795 og i Mariager 1801
F. i Kbh. ca. 1765, død uvist hvor efter 1801. G. i Engom, Vejle
amt, 27.3.1795 med Elisabeth Worm, datter af afdøde orgelbyg
ger Amdi Amdisen Worm.
Udlært som snedker. Under sine vandreår lært som orgelbyg
ger og instrumentmager i Tyskland. (Anført i privilegieansøgningj.
22.11.1793 - privilegium som orgelbygger og instrumentma
ger overalt i Kongens riger og lande.
Bopæl

1793
1795
1801
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Løngangstrædet no. 271 i Kbh.
vedJ.H.E. P.s vielse var anført, at han boede i
Horsens
Ft.- Torvet nr. 3 i Mariager

Litteratur Friis, 1971, s. 146.

PETERSEN, CLAUS ca. 1778-1832. Instrumentmager, kla
verer og strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1811-1832
F. i »Braunsbøttel«, Ditmarsken ca. 1778. Død i Kbh.
24.7.1832 (begr. 29.7. St. Petri). G. i Kbh. 8.8.1810 (St. Petri)
med Mette Marie Lilleballe.
Medlem af Livjægerkorpset 15.3.1808 til 19.7.1820.
Ifølge dokumenter, der behandler en ansøgning fra C.P. om
lån til etablering (se nedenfor), fremgår det, at han havde lært
at forfærdige musikalske instrumenter hos mekanikus Jürgen
sen i Slesvig. Han må være kommet til Kbh. før bombarde
mentet i 1807, for der meddeles, at han da mistede alt værktøj
og materialer.
Derefter blev han ansat hos mekanikus Marstrand og arbej
dede for denne i 2 år ved harpefabrikation, inden han blev
selvstændig i 1811.

Bopæl

1811-1813 Store Grønnegade 288, 2. sal
1814-1815 Klareboderne 9
1815-1817 Gothersgade 339
1817-1818 Lille Kongensgade 66
1818-1821 GI. Mønt 154
1822-1823 Antonistræde 237
1824
Vognmagergade 68
1825
Springgade 28
1826
Pilestræde 119
1827
Gothersgade 345
1828
Store Kongensgade 235
1829
Farvegade 138
1831
Rådhusstræde 146
1832
Hestgardekasernen
I Kbh.s vejviser for 1813 anført som mekanikus, fra 1814-1819
kaldt »Fortepiano, Harpe- og Guitarfabrikør« og 1819-1831
instrumentmager.

Kontakt med I 1809 ansøgte mekanikus Marstrand om at få frigjort C.P. fra
offentlige tjenesten i Livjægerkorpset, da han benyttede ham til sin
myndigheder harpefabrikation, men ansøgningen blev afslået. (1) I 1811
søgte C.P. selv om et lån på 4000 rd. for at kunne etablere sig.
Skrivelsen var vedlagt en anbefaling fra Kunzen og en udta
lelse fra Marstrand om C.P.s duelighed, hvorom han udtrykte
sig i forbeholdne vendinger. Ved sagens videre behandling
blev indsendt anbefalinger fra chefadjudant H. F. Prætorius,
som havde en af hans Davidsharper, og fra generalmajor P.L.
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Oxholm, som ejede et af C.P.s fortepianoer. Ansøgningen om
lån blev ikke imødekommet, men C.P. etablerede sig alligevel.
(2)
Virksomhed

1811
1822

antal ansatte antal instrumenter
1 svend 2 fortepianoer, 1 harpe,
6 guitarer
o
intet p.g.a. sygdom

Forretning C.P. havde en smule kontakt med Det kgl. Kapel. 11815 solgte
han 2 nye kontrabasbuer for 34 rd., i 1816 havde han en
hovedreparation på en kontrabas til 230 rd., samt 2 mindre
reparationer ligeledes på kontrabasser til henholdsvis 100 og
80 rd. I 1819 fik han udbetalt 25 rd. sedler for strenge. Mellem
1821 og 1828 havde han næsten hvert år noget reparationsar 
bejde på kontrabasser, men det var også alt.
Ifølge C. P.s indberetning fra 1822 kunne han forfærdige
fortepianoer, harper, kontrabasser, violonceller, bratscher,
violiner, buer og guitarer, men det vides ikke, hvor stor hans
forretning rent faktisk var.
Noter (1) RA: KKIFJ 1809 nr. 452, 495 (sager bevaret under respek
tive numre). (2) Sst. 1811 nr. 1701, 1749; 1812 nr. 14 (sager
bevaret under deres nummer).

PETERSEN, HANS ADOLPH ca. 1783-1820. Instrument
mager, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1813-1820
F. i Holsten ca. 1783. Død i Kbh. 23.4.1820 (begr. 29.4. St.
Petri). G. med Elise Marie Høgstrøm. Efter H. A.P.s død i 1820
fortsatte enken virksomheden ved hjælp af en arbejder, (1)
men sandsynligvis kun i et års tid, da hun sidste gang er anført i
Kbh.s vejviser i 1821.
Antaget i det borgerlige infanteri fra 26.10.1811 til sin død.
29.10.1813 - borgerskab som instrumentmager i Kbh.
1.10.1816-bevilling til at handle med romanske strenge til de
af ham selv forfærdigede musikalske instrumenter.
17.3.1818 - bevilling til at handle med romanske strenge til
musikalske instrumenter. Forrige bevilling kasseret.

Bopæl
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1816-1819 Raadhusstræde 118
1819-1820 Kattesundet 109

Forretning H.A. P. solgte i 1819 en violinbue til Det kgl. Kapel.
Der kendes ingen bevarede instrumenter af H. A.P., men der
eksisterer en reparaturseddel med årstallet 1818 i en violin. (2)

Noter (1) Adr. av. 1820 nr. 106. (2) Stock. MM nr. F 168.

PETERSEN, HERMAN NIELS
Aktiv i Kbh. 1849-1889

1815-1889. Klaverbygger.

F. i Sorø 12.12.1815 (db. 14.1.1816), søn af bødker Johan
Pedersen og Kirstine Smidt. Død i Kbh. i beg. af juli måned
1889 (begr. Ass. kg.). (1) G. 1. gangme d Lovise Albertine Marie L
G. 2. gang i Kbh. 16.6.1865 (Helligånd) med Karen Sophie
Nielsen. En søn Herman N. Petersen junior videreførte fabrik
ken. (2)
H. N. P. kom som 14-årig i snedkerlære i Kbh. Som svend
arbejdede han på den Marschallske fabrik. 1835-1842 var han
på rejse i udlandet for yderligere at uddanne sig på de bedste
pianofabrikker. Ved hjemkomsten blev han værkfører påJ.N.
Gades pianofabrik indtil 1849, ^a han etablerede egen virk
somhed. (3)
24.10.1856 - optaget som frimurer.
Bopæl

1845
Helsingørgade 319, 3. sal
1848-1850 Sølvgade 413 A, baghuset 1. sal
1851-1853 Skindergade 19 eller Norgesgade 162 A
1854
Store Kjøbmagergade 65
1855-1863 Østergade 52 (mat. nr. 53)
1864-1870 Østergade 22
1871-1887 Niels Juelsgade 6
1888-1889 Frederiksgade 12, 1. sal
Fra 1888 er sønnen optaget i firmaet. Det hedder nu Herman
N. Petersen & Søn og ses i Kbh.s vejviser med adressen
Bredgade 28, stuen.

Patent

23.8.1869 - 5 års eneret på en forandring ved opretstående
pianoforters resonansbund. (4)

Bevarede Taffelklaver
instrumenter do. (?) (fab. nr. 95)
Karnisformet piano
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(fab. nr. 345)

Hobro Museum
privateje (oplysning MMCCS)

do.

(do.)

Noter (i) SA: Begravelsesprotokol for Kbh. 1889 nr. 3803. (2) (3) De
danske Byerhverv 1904. (4) Nyrop s. 378.

PETERSEN, JOHAN LORENTZ
Odense 1772

Instrumentmager? Aktiv i

Genealogiske data ukendte.
J.L.P. kendes kun fra en annonce i 1772, hvor han meddeler at
have forfærdiget »2de Panthalon eller Forto-Piano af god
Indretning og meget let, at spille«... (1)
Noter (1) Odense Adresse-Contoirs Efterretninger 1772 nr. 23. (En
tak til Sybille Reventlow for denne henvisning).

PETERSEN, NIELS PETER
Aktiv i Odense 1825-1840

1804-e. 1874. Klaverbygger.

Db. i Odense 2.8.1804 (St. Knud), søn af værtshusholder Peter
Petersen og Maren Nielsdatter. Død, uvist hvor, efter 1874. G.
1. gang i Odense 25.7.1828 (St. Knud) med Jørgine Magdalene
Foersom, datter af organist Peter Foersom i Odense, død sst.
16.4.1829 (begr. 22.4. St. Knud) 28 år gi. G. 2. gang med Sophie
Hansen.
29.6.1819 til nytår 1823 i snedkerlære hos snedkermester Iver
Lindegaard Knudsen i Odense. (1)
N.P.P. var i 1 V2 år ansat hos instrumentmager A. Marschall i
Kbh. og fik en anbefaling fra denne, da han i 1825 søgte om
kgl. bevilling.
7.10.1825 - kgl. bevilling til at nedsætte sig som instrument
mager i Odense, arbejde i fint træ samt holde svende og
drenge.
8.2.1826- borgerskab som instrumentmager og kunstsnedker
i Odense
26.3.1840 - borgerskab som brændevinsbrænder i Odense
14.1.1874 - borgerskab som værtshusholder i Odense.
Bopæl
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1825
1829
1834
1845

Nyhavn 280, 3. sal - Kbh.
Vestergade i Odense
Pogestræde 592, Odense
Torvet 577, Odense

Bevarede Taffelklaver (F1T4)
instrumenter
Noter

Kerteminde Mus. (Ras. acc. 31).

(1) LAO: Odense Snedkerlaugs arkiv, kopibog for lærekon
trakter 1791-1826, fol. 756-763.

PETERSEN, PETER
Kbh. 1845-1863

ca. 1815-e. 1863. Klaverbygger. Aktiv i

F. på Sjælland ca. 1815. (1) Død, uvist hvor, efter 1863. G. med
Casparine Abigel Galle.
P. P. arbejdede sandsynligvis sammen med L. Elberling fra
1845-1847 (se Elberling & Petersen). Fra 1862-1863 arbejdede
han ifølge Kbh.s vejviser sammen med A. C. Sundahl under
firmanavnet P.Petersen & A.C.Sundahl, men samarbejdet var
påbegyndt tidligere (se nedenfor).
Bopæl

1845
Springgade 15, 3. sal
1847-1849 Vimmelskaftet 20
1850
Store Kjøbmagergade 65, 1. sal
1850-1853 Store Helliggeiststræde 153
1854-1863 Gothersgade 41 (mat. nr. 334)
Ifølge Kbh.s vejviser boede han 1860-1861 på Vesterbro,
Gasvejen 6. 4.9.1854 fik P. P. tilskødet Gothersgade 334.
Ejendommen blev solgt 6.12.1858.

Patent

16.4.1852 - 5 års eneret på krydsbestrengning. (2)

Virksomhed
Udstilling

1847

3 svende ansat produceret for 2000 rd. instrumenter

1861 Malmø
P. Petersen & A. C. Sundahl fik sølvmedaille for deres udstil
lede instrument. (3)

Bevarede Taffelklaver
instrumenter do.
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Ølgod Museum nr. 1782 (Ras. acc. 158)
»Den gi. By«, Århus, nr. 1803 (Ras. acc.
162)
To taffelklaverer og et karnisformet i privateje (oplysning
MMCCS)
De her anførte instrumenter er solgt gennem musikhandelen
Hornemann og Erslev, idet dette navn er tilføjet efter P P.s
signatur. I en annonce i Industriudstillingskataloget fra 1852

ses musikhandelen at reklamere med »Pianoforter af P. Peter
sens Fabrik«.

Noter (i) P.P. er anført med forskelligt fødested i folketællingerne.
1845 Næstved, 1850 Rands Sogn Herløv amt! 1855 Aversi
sogn Præstø amt. (2) Nyrop s. 376. (3) Sst. s. 381.

PREISS

Instrumentmager, klaverer. Aktiv i Kbh. 1808-1813

Genealogiske data ukendte.
P. kendes kun fra 2 annoncer. Den første på tysk med
oplysning om, at der hos ham var ny-forfærdigede fortepia
noer i mahogni til salg. (1) I den anden på dansk med samme
indhold kaldte han sig for instrumentmager. (2) P. fik ikke
borgerskab og findes heller ikke i Kbh.s vejviser fra 1808-1813.
Bopæl

1808
1813

Adelgade 235, 1. sal
Store Grønnegade 288, baghuset 3. sal

Noter (1) Adr. av. 1808 nr. 54. (2) Adr. av. 1813 nr. 127.

RAPP, JOHAN GEORG 1769-e. 1820. Orgelbygger og in
strumentmager. Aktiv i Kbh. 1804-1820
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F. i Darmstadt i Hessen 31.12.1769 (db. 29.1.1770). Død uvist
hvor efter 1820.
I 1793 blev J. G. R. ifølge ansøgning om privilegium (se
nedenfor) indforskrevet til Kbh. af sin onkel, orgelbygger og
instrumentmager Johan Nicolai Scheer (se denne). Efter
dennes død i 1804 varJ.G.R. mestersvend på værkstedet indtil
1809, hvorefter han indtil 1818 bestyrede virksomheden for
enken. Efter hendes død i 1818 søgte han bevilling som
orgelbygger.
27.8.1819 - bevilling som orgelbygger og tilladelse til at
forfærdige og forhandle fortepianoer og clavichorder i »Vort
Rige og Vore Lande«.
Ansøgningen var vedlagt anbefalinger fra etatsråd Berner, C.
F. Klattenhoff, organist ved Vor Frue Kirke C. F. Weyse og
organist ved St. Olai kirke i Helsingør J. Holm. Af Weyses og
Klattenhoffs udtalelser fremgår, at J.G.R. havde forfærdiget
adskillige clavichorder og fortepianoer.

Bopæl

1801-1819 Gothersgade 16 (gi. mat. nr. 12)
1819-1820 Myntergade 53
J.G.R. har utvivlsomt boet i Gothersgade 16 allerede fra 1793,
da onklen ejede ejendommen. I Ft. 1801 er han identisk med
Johan Jørgen Rap.

Virksomhed som J.G.R.s virksomhed som orgelbygger kendes kun i tiden før
orgelbygger bevillingsdatoen. I 1804 reparerede han orglet i Helsingørs
St. Olai kirke, i 1805 tilsv. i Helsingørs Maria kirke, 1807 orglet
i Vor Frue kirke i Kbh., 1814 i Roskilde domkirke, 1815 i Petri
kirke Kbh., Frederiksborg og Holbæk kirker, og endelig i 1817
hos grev Hardenberg på Lolland. Dette meddelte han i sin
ansøgning om bevilling.
Litteratur Weyses breve II s. 3.

RASMUSSEN, GORM ca. 1723-1810. Musikantersvend og
instrumentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Horsens
1786-1801

F. uvist hvor ca. 1723. Død i Horsens 11.5.1810 (begr. Vor
Frue). G. 1. gang i Horsens 15.12.1762 med Christiana Sophia
Bisgaard. G. 2. gang efter Ft. 1801, enken død i Horsens
27.5.1812, 72 år gi.
Bopæl

1787
Smedegade 29
1801
Smedegade 327
G.R. står som musikantersvend i Ft. 1787 og som instrument
mager i Ft. 1801.

Forretning Hans navn ses på en reparaturseddel i en cister - »Repareret
1786 i Horsens af Gorm«. (1).

Noter (1) Cister MMCCS nr. C 29/326.

RICHTER & BECHMANN Klaverbyggere og musikhand
lere. Aktive i Kbh. 1813-1832
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R. & B. var firmabetegnelse for samarbejdet mellem Hans
Friderich Richter (se denne) og Andreas Bechmann (se
denne). De kom sammen hjem fra udlandet og begyndte deres

virksomhed i Kbh. i 1813. Fra maj 1832 fungerede de hver for
sig.
10.11.1815 - begge fik borgerskab som instrumentmagere i
Kbh.
20.11.1816 - tilladelse til at etablere en musik- kunst- og
instrumenthandel i Kbh. sammen med stentrykker Wentzler.
De måtte handle med alt, der ved tegnekunsten, ved sten- eller
kobberplader kunne mangfoldiggøres, og det var dem tilladt
at sælge både musikalier og nodepapir samt blæse- og stren
geinstrumenter med de til sådanne instrumenter fornødne
tarm- og metalstrenge, men kun hvis instrumenterne og
strengene bevisligen var forfærdigede her i landet.
25.1.1818 - bevilling til at handle med udenlandske metal- og
tarmstrenge.
I 1819 forlod stentrykker Wenzler landet. (1)
Bopæl

1813
Pilestræde 87
1814-1818 Skidenstræde 73
1818-1832 Krystalgade 50 (i 1819 omdøbt fra Skidenstræde
5°)10.3.1817 fik R. & B. i fællesskab tilskødet Krystalgade 50.
Efter at Bechmann var flyttet overgik ejendommen helt til
Richter 28.1.1833.

Virksomhed

antal fortepianoer
antal ansatte
ca. 20 af forskellig størrelse
6 + 1 daglejer
1822
ca. 25 do.
ca.
8
+
1
daglejer
1823
ca. 25 do.
8 + 1 daglejer
1831
R. & B. byggede både taffelformede klaverer, flygler og
opretstående instrumenter. Sidstnævnte sandsynligvis først
produceret efter 1817, da Uldahl havde patent på denne type
fra 1812 i 5 år.

Udstillinger
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1813
1814
1816
1817
1819

1 flygel, 6 14 oktav, Ci-f4, 6 forandringer
1 flygel, 6 oktaver, 5 forandringer
1 flygel, 6 >4 oktav, Ci-f4, 6 forandringer
1 flygel i mahogni, 6 oktaver, 7 forandringer
1 opretstående pianoforte i giraf-form.
(Ved »forandringer« menes diverse klangæn
dringer fremkaldt ved hjælp af pedaler eller regi
stertræk).

Forretning R. & B. havde en del kontakt med Det kgl. Teater. Fra 1817 og
til 1827 ’nc^- (følgende år ikke efterset) ses hvert år mindst 1

Taffelklaver af Richter 8c Bechmann. Privateje.
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regning for reparationer, udlejning eller salg af instrumenter.
I 1819 solgte de et flygel til teatret for 200 specier, 1822 to
fortepianoer for 400 og 156 rd., 1825 et taffelformet for 125
specier og i 1826 en glasharmonika for 50 specier.
Inventariet for 1824-31 viser, at teatret ejede 4 R. & B. flygler
(tre med 6 oktaver og et med 6 ^2 oktav), 3 taffelklaverer (alle
med 6 oktaver) og »en taffelformig Glas-Harmonica, 4 Octaver i mahogni Kasse med en løs Fod, forfærdiget af Richter og
Bechmann til Operaen Tryllefløiten«. I 1837-inventariet op
træder både glasharmonikaen og de 4 flygler, men nu er der 4
taffelklaverer. I 1840 ses det samme bortset fra glasharmoni
kaen. I 1849 er 2 af flyglerne væk.
Kontakten med Det kgl. Kapel var selvfølgelig af ringere
omfang, da kapellet ikke formelt ejede klaviaturinstrumenter,
men alligevel findes et par regninger fra 1820,1825 °g ^29 på
stemning, udlejning og transport af instrumenter til koncerter.

Af en annonce fra 1819 fremgår, at R. & B. benyttede deres
tilladelse fra 1816 til at sælge instrumenter, der ikke var af eget
fabrikat. De tilbød nemlig harper, guitarer, violiner, violon
celler og strenge. (2) Deres virksomhed som musikhandlere
iøvrigt skal i denne forbindelse ikke berøres.

Karakteristik Efter Uldahls død i 1820 stod R. 8c B. som den førende fabrik
hvad angår flygler, hvorimod de for taffelklaverernes vedkom
mende stod i skyggen af Marschall. Deres dominerende rolle
med de store instrumenter afspejler sig klart i teatrets instru
mentbestand, hvor flygler var repræsenteret af 1 Uldahl og 4
R. 8c B. lige indtil 1840-erne, hvor 2 af R. 8c B. flyglerne i 1849
var udskiftet med 2 af Hornungs fabrikat. Et eksempel på
deres instrumenters popularitet i samtiden skal her anføres.
8.10.1820 ved Carl Maria von Webers koncert på Det kgl.
Teater, hvor han lod sin ouverture til Jægerbruden uropføre,
spillede han på et R. 8c B. flygel, som i den anledning var bragt
til teatret. (3) Weber skal have omtalt instrumentet i begej
strede vendinger som et herligt instrument, og det står i dag
på MMCCS.
MMCCS nr. A 10/484 (Ras. acc. 65)
Ringve Mus., Trondheim, nr. RTM
229
Girafflygel (Fi-f4) MMCCS nr. A 3/478 (Ras. acc. 61)
(Fi-f4) »Den gi. By«, Århus, nr. 64: 39 (Ras.
do.
acc. 163)
Taffelklaver (Fi-f4) MMCCS nr. 1969-22 (Ras. acc. 101)
do.
(Fi-g4) MMCCS nr. 1972-26 (tidl. Hornung &
Møller Saml.) (Ras. acc. 55)
do.
(Fi-g4) MMCCS nr. 1972-38 (do.) (Ras. acc.
54)
do.
(Fi-g4) Stockh. MM. Fryklunds saml. -? nr.
do.
(Fi-f4) Mus. »Falsters Minder«, Nyk. F.
(Fi-f4) privateje
do.
Endnu et taffelklaver kendes i privateje (oplysning MMCCS).

Bevarede Flygel
instrumenter do.

(Ci-f4)
(Fi-f4)

Litteratur N. Friis i Flensborg avis 18.4.1958: »Det danske kgl. Kapel og
Carl Maria v. Weber.« Weyses Breve II s. 14.
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Noter (1) RA: KKIFJ 1819 nr. 380. (2) Adr. av. 1819 nr. 7. (3) G.V.Th.
Borries: Den danske Familie Borries 1706-1943, Kbh. 1954 s.
42-43. (En tak til Sigurd Berg for denne henvisning.)

Navnepladerfra Richter 8c Bechmann instrumenter, a) flygel MMCCS nr. A
10/484. b) taffelklaver privateje, c) taffelklaver Stockh. MM. Fryklunds
Samling.

RICHTER, HANS FRIDERICH ca. 1778-1851. Klaverbyg
ger og musikhandler. Aktiv i Kbh. 1813-1847
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F. i Friderichstad i Slesvig ca. 1778. Død i Kbh. 26.4.1851
(begr. 1.5. Vor Frue). G. i Kbh. 6.1.1815 (Heiliggeist) med
Karen Hansen, som overlevede ham og blev stående i Kbh.s

vejviser indtil 1872 som musikalsk instrumentmager og mu
sikhandlerenke.
Uddannet i udlandet, uvist hvor.
10.11.1815 - borgerskab som instrumentmager i Kbh.
Fra 1813 til 1832 arbejdede H. F. R. sammen med Andreas
Bechmann (se denne) under firmanavnet Richter & Bech
mann (se dette). 11832 flyttede A.Bechmann, og samarbejdet
ophørte.
Bopæl

1813
Pilestræde 87
1814-1818 Skidenstræde 73
1818-1851 Krystalgade 50 (i 1819 omdøbt fra Skidenstræde
5°)10.3.1817 fik H. F. R. og A. Bechmann i fællesskab tilskødet
Krystalgade 50. 28.1.1833 overgik ejendommen til H.F.R., og
hans enke blev her siddende i uskiftet bo.

Virksomhed

antal ansatte
antal pianoforter
8-10
ca. 14
6-7
ca. 14
6-7
14
6-7
ca. 14
6-7
ca. 14
5-6 + 1 da8lejer
ca. 14
1838
6-7 + 1 do.
17
1839
6-7 4- 1 do.
ca. 17
1840
5-6 + 1 do.
ca. 18
1841
5-6 + 1 do.
ca. 20
1842
5-6 + 1 do.
ca. 20
1843
3-4 +
!-2
do.
7 Jern-Pianoforter
1844
ingen indberetning
1845
pianofabrikken lukket
Af H.F.R.s indberetninger fremgår ikke, om det er taffelfor
mede klaverer eller flygler, der er bygget. At hans fabrik
producerede begge dele vidner både udstillinger og bevarede
instrumenter om.
1832
1833
1834
1835
1836
1837

Udstillinger

1834
1836 (1)
1840
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1 flygel og et taffelklaver. Sidstnævnte til 125
species.
2 taffelklaverer på 6 oktaver, det ene med 3 kor til
150 species
1 taffelklaver på over 6 oktaver
1 flygel fra C til g

i taffelklaver på 6 !4 oktav til 260 rd.
1844
I »Udsigten« for 1836 fremhævede man hans 2-kors taffelklaver for dets kraftige og runde tone, og H.F.R. fik sammen med
Hornung »hædrende omtale« af udstillingskommiteen.
I 1844 forlød det derimod, at hans instrument måske var dét
blandt de udstillede klaverer, hvor den nyere tids fremskridt
indenfor fortepiano-fabrikationen mindst sporedes. Det var
utvivlsomt svært at konkurrere med den hornungske jern
ramme. H. F. R.s fortepianofabrik lukkede året efter, og fra
1848 ses han anført i Kbh.s vejviser som forhenværende
musikalsk instrumentmager.

Karakteristik Ud fra H. F. R.s indberetninger til Kommercekollegiet med
opgivelse af antal ansatte og producerede instrumenter ses
hans virksomhed at være stabil og af et noget større omfang
end den tidligere kompagnon Andreas Bechmanns. Indtil
1836 var han den næststørste i Kbh. efter Marschall, blev
herefter overhalet af J. N. Gade, og rykkede i 1842 efter
Hornungs ankomst til hovedstaden ned på en fjerdeplads.
Instrumentproduktionen var taget til i årenes løb, et mindre
antal ansatte skulle producere mere i 1840-erne, og da H.F.R.
på daværende tidspunkt var en ældre mand, har han sikkkert
haft vanskeligt ved at følge med i den hurtige udvikling, der
skete indenfor klaverbygningen netop i disse år.
Bevarede Flygel
instrumenter
Taffelklaver

(Ci-g4) Møns Mus., Stege, nr. 6362
(Ras. acc. 142)
(Fi-g4) privateje, deponeret på Nat. Mus.
(Ras. acc. 116).
Endnu et taffelklaver kendes i privateje (oplysning MMCCS).

Noter (1) Ifølge udstillingskataloget havde han kun 1 instrument
med, men »Udsigten« omtaler 2.

RIFFELSEN, PETER ca. 1764-1816. Mekanikus, melodica.
Aktiv i Kbh. 1802-1815
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F. i Angeln i byen Grüntoft ca. 1764. Død i Odense 7.10.1816
(begr. 10.10. St. Knud). Gift.
P. R. var en tid lærer i mekaniske arbejder ved hofpræst
Christianis institut i Kbh. (1)
28.6.1809 - Dannebrogsmand

Bopæl

1803
Vesterbro
1804-1807 St. Anneg. og Volden 382-384 (nyt mat. nr.
282-284) Chavn.
1807-1808 Altona
1813
Ulfeldtsplads 113
1814-1815 Vesterbro
P. R. fik 17.10.1803 tilskødet St. Annegade 382-384. Gården
solgt 4.7.1814.

Patent 8.7.1803 - 20 års eneret på at forfærdige instrumentet Melodica. Tonefrembringelsen i instrumentet skete ved at stem
megafler sattes i svingning af en roterende metalvalse, som de
blev strammet ind imod ved spil på et klaviatur. Ansøgningen
var vedlagt anbefalinger fra Kunzen, Schall, Weyse og Zinck.
(2) Det første eksemplar var færdigt i 1802, og blev samme år i
december måned udlånt til Det kgl. Teaters forestilling
»Eropolis«. I 1803 fik han kongens tilladelse til at forevise
instrumentet for offentligheden på teatret. (3) P. R. lod
afholde flere koncerter med melodica, og der var stor inter
esse om det i samtiden. I 1808 var han i Altona, hvor han
forfærdigede et eksemplar, der vakte megen opmærksomhed.
(4)
Kontakt med I 1804 fik P.R. en gratifikation på 500 rd. til fuldførelse af den
offentlige første melodica. En ansøgning i 1805 om et lån på 4000 rd. fik
myndigheder han kun en mindre del af, og en fornyet ansøgning i 1807 om
lån på 6000 rd. mod pant i hans værksteder blev helt afslået.
(5) Men han fik 20.1.1807 efter højeste ordre 400 rd. af
Fonden ad usus publicos. (6)

Andet I 1813 foreviste P.R. en forbedret melodica for de kongelige,
og Kuhlau spillede på den. Den blev kaldt Hymnorophon,
men P. R. tog ikke patent på den. (7)
P. R. døde i stor fattigdom i Odense. Der blev arrangeret
mindekoncerter for at afholde begravelsen og til fordel for de
efterladte. (8)
Anden P.R. fik i 1806 en præmie på 50 rd. af Landhusholdningsselvirksomhed skabet for en model afen »Pressemaskine«. 11814 opfandt han
en »Ildvækker«. (9)
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Litteratur Nyrop s. 317-318. Bärens s. 95-96. Sachs, Marcuse (Melodicon, Hymnerophon).

Noter
(1) Nyrop s. 317. (2) RA: Da. Kane. 2. dep. Kone, og indlæg til
Registranter 1803 nr. 797. (3) RA: Rev. Regnsk. Teaterkas
sens regnskaber 1802-1803 nr. 226. Da. Kane, tillæg, Det kgl.
Teater og Kapel, Kapelprotokol 1801-1806 s. 114, 123. (4)
Dagen 1805 nr. 33,47, 88, 113. Adr. av. 1805 nr. 219,1806 nr.
175, 196. Barens s. 96. (5) RA: KKIFJ 1804 nr. 732; 1805 nr.
653, 1022; 1807 nr. 665 (sager bevaret under respektive
numre). (6) Fonden ad usus publicos, II, s. 197. (7) RA: Da.
Kane, tillæg, Det kgl. Teater og Kapel, Kapelprotokol
1811-1813 s. 264. Adr. av. Fyn 1813 nr. 103. (8) Adr. av. Fyn
1816 nr. 134, 136, 137, 154. (9) RA: KKIFJ 1814 nr. 234, 301,
513>567RØDEL, HEINRICH LUDVIG ca. 1785-e. 1823. Kunstdrejer, træblæsere. Aktiv i Kbh. 1809-1820
Identisk med H. L. Rodel.
F. i Spandau i Brandenburg ca. 1785. Død efter 1823. G. 1.
gang med Helene Bolwig (død 14.5.1816, begr. 17.5. St. Petri).
G. 2. gang i Kbh. 8.11.1816 (St. Petri) med Magdalena Bolwig.
Antaget i det borgerlige infanteri 14.9.1809 til 22.3.1823.
Herefter bosat på landet.
1807-1809 svend hos kunstdrejer J. Dehsen.
25.9.1809 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
Bopæl

1812-16
1816-19
1819-20
Udstilling
1812

Tværfløjte af H. L.
Rødel med 5 klapper.
»Falsters Minder«,
Nykøbing F.

Gothersgade 344
Regnegade 174
Rosenborggade 251

en sort ibenholtsfløjte med »colos« og inven
tionsklapper til 80 rd.
en ditto med 3 mellemstykker til 26 rd.
en ditto oktav med »colos« til 20 rd.

Andet
H.L.R. flyttede fra Kbh. omk. 1821.1 1823 fremgår det af en
ansøgning til Da. Kancelli, at han sidenjanuar 1821 havde boet
i Tersløse by og sogn, Holbæk amt. Han fungerede da som
drejer og ansøgte om tilladelse til at ansætte en svend og en
lærling til hjælp. Af ansøgningen fremgår ikke, om han da
stadig fabrikerede træblæseinstrumenter. (1)

(5 klapper)
MMCCS nr. E 169
(A/B, 5 klapper)Stock. M.M. nr. F 298
(5 klapper)
Hälsingborg Mus.
(5 klapper)
Museet »Falsters Minder«,
Nyk. F.
2 klarinetter og 1 tværfløjte kendes i privateje
(oplysning MMCCS)

Bevarede Klarinet
instrumenter Klarinet
Klarinet
Tværfløjte

Signatur
stemplet:

»H. L RÖDEL
COPENHAGEN«

Note
(1) RA: Da. Kane., 2. dep. Kone, og indl. til Registrant 1823 nrSignatur på klarinet
med
5
klapper.
Stockh. AIM. nr. F
2^8.

5

SCHEER, JOHAN NICOLAI ca. 1751-1804. Orgelbygger
og instrumentmager, klaverer og strengeinstrumenter. Aktiv i
Kbh. 1784-1804
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F. i Pfaltzi Preussen ca. 1751. Dødi Kbh. 14.6.1804 (begr. 21.6.
St. Petri). G. i Kbh. 29.4.1785 (Vor Frue) med Benedicte Kirstine
Maria Blinkenberg, som fortsatte virksomheden efter hans død
indtil 1818. (1) En søn Emilius Nicolai Scheer (se listen over
ansatte bag i bogen) emigrerede i 1822 til USA, hvor han
nedsatte sig i Philadelphia som orgelbygger og instrument
mager.
AfJ.N.S.s ansøgning om privilegium fremgår det, at han i en
del år havde arbejdet som svend hos orgelbygger C. F. Speer
(se denne). Hans første læretid havde imidlertid været i
Preussen, men hvor vides ikke.
6.8.1784 - privilegium som orgelbygger og instrumentmager i
Kbh. »som på landet«.
16.8.1784 - borgerskab som orgelbygger og instrumentmager
i Kbh.
Hans ansøgning om privilegium var vedlagt anbefalinger fra S.
C. Hyphoff (reparation af et fløjteur), P. Wittkou (forfærdigelse af »Gitarer eller Cittere«), organist J.P.Klieme (repara
tion af orglerne på Christianshavn og i St. Nikolai som svend
under C. F.Speer, samt reparation af orglet i Køge i 1779), C.G.
Kratzenstein (forfærdigelse af en pedalharpe), N.Schiørring
(et »Bue-Claveer« tilhørende prinsesse Lovisa Augusta), or
ganist D. Bechstedt (reparationerne af orglerne i Christians-

Taffelklaver off. N. Scheer fra IJ99- MMCCS nr. 1978-6.

havns kirke og i St. Nikolai) samt J. Løve (forfærdigelse af et
kontra F clavichord).
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Bopæl

1786
Aabenraa 234
1787-1790 Admiralgade 213
1790-1804 Gothersgade 12
J. N. S. fik 5.7.1790 tilskødet Gothersgade 12. Ejendommen
solgtes 28.6.1819.

Virksomhed

11787-Ft. boede ingen svende hosJ.N.S., hvorimod der i 1801Ft. er anført hele 4-2 instrumentmagersvende og 2 snedker
svende. Han må imidlertid have haft ansatte tidligere, for F.
Beenick (se denne) havde lært hosJ.N.S. inden 1791. Hvor
stor J. N. S.s produktion var vides ikke.

Forretning Som anført ovenfor forfærdigede J. N. S. »Guitarer eller
Cittere«, pedalharper, »Bue-Claveerer« og clavichorder. I en
annonce fra 1794 falbydes et clavichord af ham, (2) og afen
anden annonce fra 1810 fremgår det, at der var et mahogni
»Fortepiano med Fløiter og 2 andre Forandringer af afdøde
Orgelbygger Schers Arbeide« til salg. (3) Idag kendes 2
bevarede fortepianoer af ham fra 1799 og 1803, og i år 1900

eksisterede endnuethammerklaverafham dateret til 1801. (4)
Hans virksomhed som orgelbygger er skildret af Niels Friis (5)
og hertil kan føjes, at han i 1789 havde foretaget en hovedre
paration for 900 rd. på Hellig Geist kirkes orgel. (6) I 1795
ansøgteJ.N.S. magistraten om at han, da nu Nikolai kirke var
brændt, og hvis kirken skulle have et nyt orgel, kunne komme i
betragtning. (7) I 1802 skal han have repareret et positiv på
Blaagaard seminarium som overgik til Brahetrolleborg, og
samme år orglet fra Husum kirke, der var skænket seminariet.
(8)

Bevarede Taffelklaver
(1799) (F1T3)
instrumenter do.
(1803) (F1T3)
Cister med hammermekanisme

MMCCS nr. 1978-6
privateje (Ras. acc. 132)
MMCCS nr. C 138

Signatur på taffelklaver fra 1799. MMCCS nr. 1978-6.

Litteratur N. Friis 1971 s. 153. Weyses Breve II s. 11.

Noter
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(1) Står i Kbh.s vejviser indtil 1818/19. Se iøvrigt orgelbygger
og instrumentmager J. G. Rapp, der havde været enkens
bestyrer. (2) Adr. av. 1794 nr. 224. (3) Adr. av. 1810 nr. 83. (4)
Korrespondance MMCCS 29.9.1900. (5) Friis s. 153. (6) SA:
Magistratens Res. Prot. 1789-1790 s. 217. (7) Sst. 1795 s. 505.
(8) RA: Da. Kane., Skolekommissionen 1789-1814, forhandlingsprot. 1802 nr. 873 og 906. En tak til Sybille Reventlow for
denne henvisning.

SCHEN, I.C.

Instrumentmager? Klaverer. Aktiv i Kbh. 1806

Genealogiske data ukendte.
I.C. S. kendes kun fra et taffelformet klaver med en håndskre
vet signatur på forbrædtet »No. 19, I. C. Schen, København,
1806« med omfanget F1T3. (1) Han er forgæves søgt i gængs
kildemateriale i årene omkring 1806. Der forekommer i 1785
en Johan Christoph Schenn, der ansøgte om privilegium som
kirurgisk instrumentmager, men ellers er navnet Schen ikke
set. (2) Måske er signaturen ikke tydet korrekt, og der kan i så
tilfælde muligvis være tale om et instrument fra J. N. Scheers
værksted, der havde en fortsat produktion efter dennes død i
1804 (se denne).
Noter (1) Instrumentet findes på Horsens Museum. (Ras. acc. 26.)
(2) SA: Mag. Res. prot. 1784-1785 s. 318, 364.

SCHNABEL, JOHAN CHRISTIAN 1770-e. 1816. Klaverbygger. aktiv i Kbh. 1803-1813, Soderup sogn, Holbæk amt
1813-1815
Db. i Kbh. 18.2.1770 (Trinitatis), søn af snedker Johan Peter
Schnabel (bror til hofviolon Johann Hinrich Schnabel, se
denne) og hustru Christine Christensdatter. Ved dåben kaldt
Johannes Christian.
Antaget i Livjægerkorpset 20.8.1807. (1)
Sandsynligvis identisk med livjæger Johannes Christian Sna
bel, 46 år, der 10.6.1816 fik borgerskab som kaffe- og theskænker i Kbh.
I en ansøgning fra 1811 (se nedenfor) anførte han at være
oplært i snedkerhåndværket af sin far. Som instrumentbygger
var han selvlært.
J. C. S.s yngre bror Johan Adam Schnabel var i en kort periode
tilknyttet virksomheden. I Kbh.s vejviser for 1813/14 er begge
anført som ejere af en fortepianofabrik, og i en annonce
18.5.1813 meddeler de i fællesskab, at de om kort tid forlader
byen for at tiltræde deres tilkøbte landejendom. (2)

Bopæl
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1782-1808
1808-1813
1813-1815
1815
1816-17

Adelgade 288 (nyt mat. nr. 311)
Borgergade 95
»Winkelen«, Soderup sogn, Holbæk amt
Borgergade 141, Kbh.
Sværtegade 120

Huset i Adelgade 288 ejedej. C. S. efter sin far, han fik det
tilskødet 17.6.1793 og solgte det 18.7.1808. Derefter fik han
19.9.1808 tilskødet ejendommen Borgergade 95, og solgte
den 31.3.1817. Derudover ejede han en ejendom »Winkelen« i
Soderup sogn, Holbæk amt, som nedbrændte natten mellem
29. °g 3°- marts ^15 med alt - besætning, inventarium,
værktøj, instrumenter, apparater og modeller. (3)
Kontakt med I 1811 ansøgteJ.C.S. om et lån på 8000 rd. til fortepianoers
offentlige forfærdigelse. Han fik 3000 rd., ogalt var tilbagebetalt i 1813.1
myndigheder 1815 ansøgte han efter ildebranden forgæves om et lån på
1000 rd. til nyanskaffelse af værktøj og materialer. (4) Ansøg
ningen i 1811 var bilagt anbefalinger fra kapelmester Kunzen,
koncertmester Schall og musikus Weyse.
Virksomhed

antal ansatte
antal pianoforter
3 arbejdere, 1 daglejer
8
5 træarbejdere,
16
1 maskin- og jernarbejder,
1 daglejer
I 1810 kom J. C. S. med følgende kommentar: »De herpaa
anførte Arbeidere har jeg kuns afog til haft i mit Arbejde; men
agter om en føje Tid at udvide det og sætte det på en ordenlig
Fabrikmæssig Fod, hvilket til Dato det ikke har været mig
mueligt.« I 1811 kaldte han sig »Fortopiano-Fabrikant« og
skrev, at han ud over de anførte instrumenter ligeledes havde
haft en stor del reparationer.
1810
1811

Udstilling-

1811
et fortepiano. På bestilling 8 a 1200 rd. stk.
Der faldt rosende ord fra samtiden om det udstillede klavers
egenskaber. Man anså J. C. S. for en meget lovende instru
mentbygger. (5) Desværre satte ildebranden i 1815 en stopper
for hans virke. Han fik ingen økonomisk hjælp eller erstatning,
og må herefter være gået over i andet erhverv. Man hører intet
mere til ham som instrumentbygger.

Karakteristik Eftertiden gav ham en plads i klaverets danske udviklingshi
storie. Han var en kvalitetsmæssigt bemærkelsesværdig pio
ner for instrumentet, og brødrene Gade skal have lært hos
ham. (6)
Der kendes i dag ingen bevarede instrumenter fra hans hånd,
men 11913 eksisterede endnu et taffelklaver med indskription
på en træklods inden i instrumentet: »Schnabel København
1806 Adelgade Nr. 311«. (7)
263

Litteratur D. Falcon Møller s. 193-195.

Noter (1) Påskrevet ansøgning RA: KKIFJ 1811 sag nr. 311. (2) Adr.
av. 1813 nr. 114. (3) Meddelt i ansøgning RA: KKIFJ 1815 sag
nr. 789. (4) RA: KKIFJ 1811 nr. 311, 574, 740; 1813 nr. 745,
813; 1815 nr. 789 (alle sager bevaret på respektive numre
bortset fra 1813 nr. 813, der mangler). (5) Efterretn. fra Selsk.
f. indenlandsk Kunstflid, 1810-12, Kbh. 1816 s. 610. (6) Qfl
1853 s. 72. (7) MMCCS korr. 15.11.1913.

SCHNABEL, JOHANN HINRICH 1744-1799. Hofviolon
og instrumentmager, strengeinstrumenter. Aktiv i Kbh.
1780-1799

Db. i Kbh. 20.12-1744 (St. Petri) søn af brændevinsbrænder
Johan Adam Schnabel og hustru Beata Antoinette. Død sst.
10.3.-1799 (begr. 15.3. Vor Frue). G. med Margrethe Maria
Elisabeth Pripen.
Oboist ved garden til fods. Ansat som fagottist i kapellet
1775-1786 (1). Fungerede fra 1780 til sin død som instrument
mager i Kbh.
Bopæl
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1779-1780 Lille Kongensgade 70
1780-1795 Frederiksberggade 228
1796-1797 Klosterstræde 55
1798
Hvælvingen ved Nicolai kirke 218
1799
Admiralgade 218
Er anført i Kbh.s vejviser som hofmusikus, hofviolon eller
violon.

Forretning J. H. S. efterfulgte instrumentmager Henrich Meyer som
reparatør af strengeinstrumenter og leverandør af strenge til
Det kgl. Teater og Kapel efter dennes død i 1780. Man kender
intet til Schnabels uddannelse til instrumentmager, men det
er tankevækkende, at han i Adresseavisen for 1780 melder
flytning til afdøde Meyers adresse (2). For teatrets vedkom
mende fra 1780 og for kapellets fra 1786 (det år regnskabsræk
ken begynder), ses årligt en større udbetaling til J. H. S. for
henholdsvis strenge, nodepapir og reparationer, det sidst
nævnte hovedsagelig for kapellet. Han solgte ligeledes di
verse instrumentfutteraler, men nok så væsentligt for forret
ningen var de instrumenter, han afsatte til kapellet. I 1789 fik
han 54 rd. for en bratsch, en violin og en bue samt 2 futteraler.

Instrumenterne kostede 20 rd. stykket. 11793 modtog han 60
rd. for en cello med bue. Muligvis er bratschen og celloen
identiske med 2 af Kapellets berømte C7-instrumenter. Fra
Schnabels hånd stammer 3 af dem: bratsch 1788, cello 1789 og
cello 1792 (3).

Firmaet Emil Hjorth & Sønner (se ill. hos
A. Hjorth)
privateje (se ill. hos A. Hjorth)
privateje (har tidligere tilhørt
Det kgl. Kapel)
En violin, der har tilhørt balletmester August Bournonville,
skal have årstallet 1792 (4).

Bevarede Violin
(1791)
instrumenter
Bratsch
Cello
(1792)

Signatur Brændemærkede »I H S« ovenover de trykte sedler med
teksten:
»I. H. SCHNABEL,
Musicus regius,
fecit Havniæ 1791« - sidste tal i årstallet håndskrevet.

Litteratur Skjerne 1941 s. 183.

Noter (1) Thrane s. 150, 444. (2) Adr.av. 1780 nr. 174. (3) Thrane s.
225. Skjerne 1941 s. 185-187 anfører forskellige C7~brændemærkede instrumenter afJ. H. S., men det er uklart, om der er
tale om de samme som hos Thrane. (4) Enger 1924 s. 38.

SEEHUSEN, ANDREAS ca.1803-e.1841. Snedkermester og
instrumentmager, klaverer og strengeinstrumenter. Aktiv i
Kbh. 1833-1841
F. i Holsten ca. 1803. Død uvist hvor efter 1841. G. med Petrea
Heglund.
Uddannet som snedker. Som svend arbejdede A. S. ifølge en
ansøgning fra 1836 (se nedenfor) i Kbh. og i udlandet.
21.1.1832 forevist mesterstykke som snedkermester i Kbh.
A. S. arbejdede ifølge samme ansøgning i sine læreår med
musikalske instrumenter, især fortepianoer.
2.1.1836 - borgerskab som snedkermester i Kbh.
10.6.1837 - privilegium (musikalske instrumenter?) (1), har
ikke kunnet verificeres.
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Bopæl

1833-1834 Overgaden oven Vandet 199, Chavn.
1835-1840 Strandgade 55, Chavn.
1840-1841 Overgaden neden Vandet 118 (= Lille Torve
gade 118), Chavn.
Kontakt med 3.3.1836 søgte A. S. om et lån på 500 rd. for at kunne drive
offentlige fortepianovirksomhed med større kraft. Han meddelte, at han
myndigheder i de sidste 3 år havde afsat 25 fortepianoer dels i byen og dels
på landet, foruden at have drevet normalt snedkerhåndværk.
Ansøgningen afsloges (2). Den var vedlagt anbefalinger fra L.
Zinn og J. P. E. Hartmann.
Virksomhed

antal ansatte
antal instrumenter
1837 2 SV. 2 dr.
8 fortepianoer
6 guitarer
1838 3 - 312
do.
4
do.
>839 3- 3"
9
do.
1840 2 - 2 4
do.
Svendene og drengene medvirkede også ved almindeligt
snedkerarbejde. Instrumentproduktionen aftog stærkt efter
et enkelt toppunkt. I fortepianoets opgangstid har det været
svært at konkurrere, selv om man var billig. Ifølge hans
ansøgning fra 1836 var det hans agt at sælge klaverer for 80
specier stykket, som andre tog 130 specier for.

Noter (1) RA:KKTI for 1837 angiver han at have privilegium af 10.
6.1837. (2) RA:KKIFJ 1836 nr. 223, 347 (sager bevaret under
nr. 1016).

SELBOE, JOHAN CHRISTOPHER 1807-1873. Instru
mentmager, træblæse- og messingblæseinstrumenter. Aktiv i
Kbh. 1837-1873

F. i Kbh. 28.3.1807 (db. 19.4. Vor Frue), søn af arbejdsmand
Michel Andersen Selboe og Ane Cathrine Gynther. Død sst.
6.3.1873 (begr. 14.3. Stjohannes). G. gang me A Ane Maria ?,
g. 2. gang i Kbh. 25.6.1844 (Holmen) med Anna Magdalene
Aszböck, f. ca. 1811 i Wien. G. D. Hashagen (se denne) var
forlover ved brylluppet.
J. C. S. rejste i udlandet inden han etablerede sig i Kbh. (1).
1.6.1839-borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.

Bopæl
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1837-1840 Admiralgade 226
1841-1845 Laxegade 219

1846-1849
1850
1851-1855
1856-1859
1860-1862
1863-1866
1867
1868-1869
1870
1872-1873
Virksomhed

produktion
»for ubetydelig at næv
1837
nes«
ubetydelig
1 (dog afbrudt)
1838
do.
1 lærling
1839
do.
0
1840
1 (undertiden)
1841
do.
0
1842
do.
1
1843
1844 ingen indberetning
do.
1845
ringe
0
1846
do.
0
1847
J.C.S. må have haft uvilje mod at indberette om sin produktion. Ad anden vej kendes en smule til hans aktivitetet (se
nedenfor).

Udstillinger

en fløjte
et klaphorn af nysølv
en klarinet af messingblik
en ventiltrompet af messingblik
en tuba
På industriforeningens forevisning 12.10.-13.10.1838 fremlagde J. C. S. en klarinet og en fløjte (2).

Antal ansatte
0

1840

1851
London
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Laxegade 202
Laxegade 215
Store Kongensgade 69
Kaninlængen 69 B
Vesterbro Gasvej 19
Slotsgade 7, stuen
Nørrebrogade 55, stuen
Nørrebrogade 23, 3. sal
Blaagaardsgade 1, 3. sal
Baggesensgade 10, 1. sal

en fløjte
en klarinet
en obo

Forretning J. C. S. havde kontakt med kapellet allerede i 1837. Det år
lavede han en sølvklap til en obo, et mundstykke til et
bassethorn og 2 mundstykker til klarinetter for ialt 23 rd.
sedler. Det fremgår af kapelprotokollen for 1838, atJ.C.S. det

år solgte en af ham selv forfærdiget obo for 60 rd. sølv til
kapellet.
J. C. S. solgte imidlertid andet end blæseinstrumenter. I en
annonce fra 1838 fremgår det, at han havde forhandling af
både en Stauffer guitar og en del forskellige noder (3).
Bevarede instrumenter
Tværfløjte (12 klapper) MMCCS nr. 1972-59
do.
(10 klapper) Stockh.MM nr. F 234
Piccolo
( 6 do.)
privateje
Klarinetter
B
(12 klapper) MMCCS nr.
E 89/128
A/B
do.
E 146
C
(11 do.)
do.
E 168
B
do.
E 168
(13 do.)
Es
(6 do.)
do.
E 191
C
(11 do.)
do.
E 255
A
(12 do.)
do.
E 256
A
(11 do.)
do.
E 266
A
(11 do.)
do.
E 267
Es
(5 do.)
do.
nr. 1968-53
imel. A/B (12 do.)
Stockh.MM nr. F 315
B
Ringve Mus. , Trondheim, nr. RMT 667
Klarinet
Sorø Amts Mus. nr. 957
do.
Horsens Mus., nr. 1405
do.
Møns Mus. Stege
(9 do.)
Obo
(13 klapper) MMCCS nr.
E 104/100
do.
(11 do.)
(Chr. VIIIstemplet)
do.
E 170
do.
do.
E 264
(17 do.)
do.
do.
1971-11
(15 do.)
do.
do.
1972-60
(15 do.)
do.
(11 do.)
Stockh. MM nr. 304 (1904)
do.
(Fr. VIIstemplet)
Horsens Mus. nr. 4359
do.
(11 do.)
B. N. Saml. nr. BN 27
do.
(Fr. VIIstemplet)
privateje (oplysning MMCCS)
do.
Göteborg Mus. nr. 14276

Obo aff C. Selboe med 11 klapper. B. N. Saml. nr. 27.

Tuba i F (5 pumpeventiler)

MMCCS nr.F 9/194

Noter
(1) Rawert s. 233. (2) Industri-Foreningens Tid. 1838 s. 15.
(3)Adr. av. 1838 nr. 71.

Signatur på obo.
Stockh. MM nr. 302
(1904).

SEYDLER, PHILIP ca. 1765-1819. Fløjtenist og instrument
mager, træblæseinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1794-1816
F. uvisthvor ca. 1765. Død i »Pesth« (Budapest) 29.11.1819 (1).
G. i Kbh. 23.9.1795 (Frederiks ty. kirke) med Johanne Augusta
Marie Tieniroth, søster til violinisten kapelmusikus I. H. C.
Tiemroth.
P.S. var fløjtenist i Det kgl. Kapel fra 1794 til 1816, hvorefter
han rejste fra landet (2).

Andet P. S. havde et vist ry som instrumentmager. I 1824 blev det
anført, at »Fløiter og blæsende Instrumenter af Træe af
fortrinlig Godhed har i Kjøbenhavn været forfærdigede af Hr.
Siedler« (3).
P.S. anbefalede i 1812 Søren Wiborgs blæseinstrumenter (se
denne).
Bevarede Tværfløjte (5 klapper, ekstra hoved
instrumenter
og fodstk.)

MMCCS nr. 1967-18

Signatur »SEYDLER COPENHAGEN 1803«
Den bevarede tværfløjtes klapper er firkantede.
Noter (1) Thrane s. 445. (2) Thrane s. 273-276,445. Se iøvrigt reg. i
Thrane. (3) Thaarup s. 399.

SIMONSEN, JENS 1792-1876. Kunstdrejer, træblæsein
strumenter. Aktiv i Ollerup sogn, Svendborg amt 1814
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F. i Vester Skjerninge på Fyn 11.1.1792 (db. 15.1.), søn af
Simon Jensen og Dorothea Rasmusdatter. Død sst.
26.12.1876 (begr. 2.1.1877). Ugift.
1814 drejerelev hos P. C. Schumacher på »Bejerholm« i
Ollerup sogn. Schumacher nævnte i sin dagbog, at Jens
Simonsen forfærdigede fløjter, klarinetter og deslige musikal

ske instrumenter af træ og ben, tillige med, at han udarbej
dede klapperne og »Fjærene« selv. (1).
Senere kunstdrejer i Vester Skjerninge by.
Kom i 1824 til Kbh. som privilegeret drejer, og arbejdede som
kustos ved Selskabet til Naturvidenskabernes Fremme, hvor
han hjalp H.C.Ørsted ved dennes eksperimenter. Bevilling af
23-5!923.
1826 - tilbage til Fyn.
Ved sin død i 1876 kaldt forhenværende mekanikus.
Litteratur L. J. Bottiger: P. C. Schumacher. (Svendborg Amt. Aarsskrift
1917, Nyborg 1917).
(En tak til Sybille Rewentlow for denne henvisning).

Note

(1) Se litt, ovenfor s. 154.

SKOUSBOE, HENNING ANDERSEN 1776-1854. Instru
mentmager, træblæseinstrumenter og trommer. Aktiv i Kbh.
1804-1854.
F. på Fyn 1776 (db. 21.9. Lumbye sogn), søn af Anders Hansen
i Schousboe. Død i Kbh. 2.8.1854 (begr. 5.8. St. Petri). G. i
Kbh. 14.8.1805 (Garnisons da. menighed) med Anne Kirstine
Jensdatter (1).
Antaget 7.10.1805 i Kbh.s borgervæbning i infanteriet, afgået
30.5.1820.
Uddannelse ukendt, men kan muligvis have fundet sted hos P.
Appelberg (se denne). H. A. S. var vitterlighedsvidne ved
dennes testamente i 1807.
7.10.1805 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
24.2.1830 - Dannebrogsmand
Bopæl

1809-1836 Gothersgade 352
1836-1840 Gothersgade 124
1841-1846 Pilestræde 121, hj. af Sværtegade
1851
Møntergade 128
H.A.S. fik 2.1.1809 tilskødet Gothersgade 352. Ejendommen
solgt 17.1.1820.

Virksomhed
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1822
1823
1831

Antal ansatte
3
2
1

produktion
ca. 200 instrumenter
ingen angivelse
»vides ikke«

1832
i (undertiden) do.
1837
1 dreng
do.
1833-36
o
do.
1838
o
do.
1839
1 dreng
do.
I 1822 beklagede H. A. S. sig over import af udenlandske
instrumenter, »hvorved mangen brav Haandverksmand maae
nødes til, at søge sit Brød under Fattigvæsenet«. I 1823 var
produktionen gået så stærkt tilbage, at »det ikke holdes
Umagen værd at holde Bog derover«. I 1834, 1836 og 1838
meddelte han, at han mest levede af at reparere. I Ft.-1840
havde han en lærling boende.
Udstilling
1811 en stokfløjte. Kunne bestilles for 50 rd.

Forretning
H.A.S. arbejdede en hel del for Det kgl. Kapel. Fra 1815-1832
reparerede han hvert år 7 fløjter »Hofdandsemusikken hen
hørende«. Ud over en del mindre reparationer lige fra 1810 til
1834, solgte han i 1804 for 32 rd. 4 fløjter til hofdansemusik
ken. I 1816 fik han 300 rd. N.V. for en C og B klarinet, 1821 35
rd. sedler for en fløjte, og 1822 ialt 16 rd. sedler for 2
piccolofløjter foruden en reparation.
Andet
H.A.S. fremstillede også trommer til brug for militæret. En af
ham konstrueret prøvetromme blev autoriseret ved en skri
velse af 1.11.1834 fra Det kgl. Generaltoldkammer og Kommercekollegium (2).

Bevarede instrumenter
Tværfløjte (8 klapper)
(8 do.)
do.
(1 do.)
do.
(1 do.)
do.
(8 do.)
do.
do.
(5 do-)
(8 do.)
do.
do.
(5 d°)

MMCCS
MMCCS
MMCCS
MMCCS
MMCCS
MMCCS
MMCCS
MMCCS

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

E
E
E
E
E
E
E
E

3/83
127
150 (udgået)
151
161
162
174
214

Klannet med 8 klapper af H. A. Skousboe. B. N. Saml. nr. 9.

do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
Klarinet
A/B
do. C
do. A/B

(8
(5
(1
(8
(10
(9
(2
(8

do.)
MMCCS nr. E 257
do.)
MMCCS nr. E 261
do.)
Stock. M.M. nr. F 182
do.)
Stock. M.M. nr. F 222
do.)
Stock. M.M. nr. F 233
do.)
privateje (oplysning MMCCS)
do. 2 ekstra mellemstk.) privateje
do.)
do.
Helsingborg Mus. nr. 35-39

(8
(5
(5

do.)
do.)
do.)

Obo 1827 (5
do.
Fagot
(8
Tromme

do.)

Signatur
Stemplet:
eller:

do.)

B. N. Saml. nr. BN 9+ 10
do. nr. BN 20
Museet »Falsters Minder«,
Nyk. F. nr. 2259
MMCCS nr. E 43/98
Skive Mus.
privateje (oplysning MMCCS)
MMCCS Claud, nr. 637

»SKOVSBO«
»H.SKOUSBOE KIÖBENHAVN«

Litteratur
A. V. Arendrup: Fløjter og trommer som militære Signal- og
March-instrumenter (Infanterinyt, 1963, nr. 3, s. 7-17). Fryklund s. 13-14.
Signatur på klarinet
med 8 klapper. B. N.
Saml. nr. 9.

Noter
(1) I kirkebogen er han anført »Henning Andersen Schouboegaard, afsk: Fodgarder.« I Ft.-1840 er han enkemand. (2)
Arendrup (se ovenfor) s. 12.

SPÄTH, JOHAN ca. 1790-e. 1828. Instrumentmager, klave
rer. Aktiv i Kbh. 1822-1828.
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F. i Ungarn ca. 1790. Død uvist hvor efter 1828.
26.2.1822 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.

Bopæl

Forretning

1826-1828 Norgesgade 197 (Marschalls ejendom)
16.4.1825 fikJ.S. udbetalt 20 rd. sedler af teaterkassen for
reparation af et pianoforte.

Andet J. S. må i en periode have arbejdet som instrumentmager på
Marschalls fabrik, idet sidstnævnte i 1822 i indberetningen til
Kommercekollegiet meddelte, at J. S. var ansat i denne
funktion, ogJ.S.s adresse var Norgesgade 197 i 1826-28.

SPEER, CHRISTIAN FERDINAND ca. 1726-1797. Orgel
bygger, instrumentmager og hofsnedker. Aktiv i Kbh.
1761-1797
F. i Schlesien ca. 1726. Død i Kbh. 1797 (begr. 11.2. St.Petri).
G. i Kbh. 12.12.1764 (St. Petri) med enken Catharina Maria
Liilchens, født Könnern and. Sønnen Gotlieb Ferdinand Speer (se
denne) fortsatte virksomheden efter C. F. S. s død.
Uddannelse ukendt.
6.3.1761 - bevilling til i Kbh. og provinserne at forfærdige og
sælge orgelværker, clavichorder og andre spillende instru
menter som harper, syngeure, ure med fløjter og clavicimbaler.
19.11.1764 - borgerskab som snedker i Kbh.
21.10.1766 - bestalling som hof- og kabinets-snedker.
27.3.!776 og 11.10.1777 ansøgte C.F.S. forgæves om at blive
naturaliseret. I sin ansøgning anførte han, at han havde
opholdt sig i Kbh. fra 1750.
Bopæl
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1762
Ny Kongensgade 67
1771-1797 Lille Regnegade 196
C. F. S. er anført i Kbh.s vejviser som instrumentmager fra
1771-77, som instrumentmager og snedker fra 1778-82, som
snedker i 1784, som hof-snedker fra 1785-92, og som hof
snedker og orgelbygger fra 1794-1796.

Virksomhed I Kbh.s skattemandtal for 1762 boede en enkelt svend hos den
ugifte C.F.S.. I 1787-Ft. var antallet vokset til 6 svende og 1
dreng. Sidstnævnte var hans søn Gotlieb Ferdinand. Da C.F.S.
havde en hel del almindeligt snedkerarbejde for hoffet, er det
uvist, hvor mange af de her opregnede personer, der medvirkede til hans instrumentproduktion, hvis størrelse er ukendt.

At C. F. S. benyttede sine svende til instrumentvirksomhed
dokumenteres af J. N. Scheer (se denne), der havde været
svend hos C. F. S. i en del år.
Forretning
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I 1773 blev C. F. S. ansat på Det kgl. Teater til at stemme
clavicimblerne både på teatret og de 2 syngeskoler, samt
stemme tasteinstrumenterne hos teatrets sangere, en virk
somhed sønnen G. F. Speer overtog ved faderens død. I
C. F. S. sidste leveår havde sønnen hjulpet ham hermed.
Lønnen som stemmer var 200 rd. årlig (1).
Inden ansættelsen som stemmer havde C. F. S. siden 1763

Spinet af C. F Speer fra IJ62. Rosenborg inv. nr. 5229. (Foto Rosenborg).

repareret og stemt teatrets klaviaturinstrumenter, og efter sin
faste ansættelse havde han en del ekstraindtægter ved samme
slags arbejde på både teatrets og kapellets instrumenter
udover sin faste aflønning. Der eksisterer omhyggeligt specifi
cerede regninger fra hans hånd fra så at sige hvert år.
Der findes bevaret et spinet signeret af ham, det eneste kendte
danskbyggede spinet fra 1700-tallet, og i en annonce fra 1770
tilbydes et clavichord af hans arbejde til salg (2).
Virksomhed som Om C. F. S. s virksomhed som orgelbygger vides kun lidt,
orgelbygger 2 2.4.1765 fik han udbetalt 12 rd. for en reparation af positivet i
enkedronning Sophie Magdalenes gemak (3). Ved Compeniusorglets overflytning til Frederiksberg slot havde C. F. S.
arbejde ved dets opsætning, istandsættelse og videre tilsyn
(4).

Andet Udover instrumentarbejdet havde han meget at gøre som
snedker, dels for hoffet og dels for både teater og kapel.
Bevarede Spinet
instrumenter (1762)

De danske Kongers kronol. Saml, på Rosenborg,
inv. nr. 5229.

Signaturen på det bevarede spinet. (Foto Rosenborg).
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Litteratur Georg Galster: Det kongelige myntcabinet efter Johs.Wiedeweks tegninger 1781, Kulturminder 1939 s. 115-136, især s.
122-126. Niels Friis: Orgelbygger-Notater om CompeniusOrglet, Organistbi. 1964 nr. 1 s. 2-11, isærs. 3 og9-10.Thrane

s. 221, 422. Kaj Nordsirøm: To spinetter på Rosenborg slot en præsentation, Da. Musiktidss. 1967 nr. 1-2 s. 7-9.
Noter

(i)RA: Da. Kane, tillæg, Det kgl. Teater, Indkomne Breve
1794'97’ brev fra C.F.S. dat. 16.7.1796. Heri ønsker han at
hans stilling som stemmer for teatret overgives sønnen. (2)
Adr. av. 1770 nr. 79. (3) RA: Partikulærkam. Enkedronning
Sophie Magdalenes Regnings Prot. 1761-1767,1765, 22. april,
nr. 3. (4) Se anførte litt.-liste - Niels Friis i Organistbi. 1964.

SPEER, GOTTLIEB FERDINAND 1767-e. 1833. Instru
mentmager og klaverstemmer, klaverer. Aktiv i Kbh.
•793'i833

F. i Kbh. 5.6.1767 (db. 11.6. St. Petri), søn af instrumentmager
og hofsnedker Christian Ferdinand Speer (se denne) og
Catharina Maria Könnemann. Død uvist hvor efter 1833. G.
med Ane Chatrina ?, død i 1818. (1).
Uddannet af sin far ifølge en ansøgning li a denne i 1796 (se
nedenfor).

Bopæl

1787
Lille Regnegade 196 (hos faderen)
hj. af Ulkegade og Laxegade 322-23
1799
Møntergaden 1 15
1800
1801-1822 hj. af Hummergade og Sqvaldcrgade 231 (gi. mat.
nr. 245/47), også kaldet Sqvaldergaarden
1823-1824 Laxegade 210
1825-1833 Store Kjøbmagcrgade 25
G.F.S. står anført i Kbh.s vejviser som instrumentmager (eller
»Claveermager«) indtil 1820. Fra 1821 tilføjes erhvervsbetegnelsen klaverstemmer.

Kontakt med 10.3.1797 ansøgte G.F.S. magistraten i Kbh. om at erholde
offentlige bestalling som orgelbygger og ligesom sin afdøde lår få
myndigheder overdraget tilsynet med Vor Frelsers kirkes orgel (2). Ansøg
ningen var vedlagt anbefalinger fra organist og klokkenist ved
Vor Frue kirke, Göring, organist i Bremerholms kirke, Fri
berg, Zinck og hoforganist Zielcke. Af disse fremgår, at han
som sin faders medhjælper havde vedligeholdt og repareret
Vor Frue kirkes og Bremerholms orgler. Sagen blev udsat i
magistraten indtil han kunne godtgøre sin duelighed med
flere attester, men det skete tilsyneladende ikke, og han fik
ikke bestallingen.
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Forretning Fra 1793 havde G. F. S. på faderens vegne udført dennes
tjeneste som stemmer af Det kgl. Teaters klaviaturinstrumen
ter. 16.7.1796 ansøgte faderen Chr.F. Speer om at få tilladelse
til at afstå dette hverv, som han opregnede til 432 stemninger
årligt, til sin søn, idet han selv ikke havde så mange kræfter og
var blevet mere og mere svagtseende (3). Tjenesten overgik
imidlertid først formelt til sønnen ved faderens død i 1797.
Den var kvartalsvis aflønnct med 50 rd. Dertil kom ekstraind
tægter ved reparation af teatrets klaviaturinstrumenter, og for
udlejning og transport. Kapelkassen betalte ham yderligere
for stemning ved nogle store koncerter i 1798, 1800, 1801 og
1803. I 1797 blev han ligeledes aflønnet af kapelkassen for at
have stemt og istandholdt orglerne på Frederiksberg Slot og
på »Palaiet«. I 1798 fik han tilsammen med Lüttgen en
udbetaling for »Orgelværkets forandring i Friderichsbergs
Slots-Kirke«.
Noter (i)RA: Rev. Regnsk. Theaterkassens regnskaber 1.5.-31.7.1818 nr. 314 (hjælp til konens begravelse). (2) SA: Magistra
tens Res.Prot. 1796-1797 s. 485 samt bilag. (3) RA: Da. Kane,
tillæg, Det kgl. Teater, Indkomne breve 1794-97, 16.7.1797.

STREISTERMANN, GEORG Orgelbygger og instrument
mager. Aktiv i Kbh. 1797-1815

F. i Petersborg på ukendt tidspunkt. Død uvist hvor.
Uddannet i Frankrig ifølge orgelbygger og instrumentmager
bevillingens ordlyd.
27.1.1797 - bevilling som orgelbygger og instrumentmager
»udi Kongens Riger og Lande«. Dertil måtte han holde de
nødvendige svende og drenge.
8.11.1797 - borgerskab som orgelbygger i Kbh.
Bopæl

1799
Gothersgade 23
1799
Vimmelskaftet 162
1800-1815 Store Kongensgade 252 (ny mat. nr. 236).

Der kendes intet til hans virksomhed.

SØNDERBERG, CHRISTIAN FERDINAND
Klaverbygger. Aktiv i Kbh. 1842-1878
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1802-1878.

F. i Kbh. 8.12.1802. Død sst. 25.10.1878 (begr. 30.10 Hellig

ånd). G. sst. 1.3.1833 (Helligånd) med Petrine Lovise Frederiche
Olsen.
Antaget i Borgervæbningen 3.4.1821.
Uddannet som snedkersvend. Instrumentmagersvend på
Marschalls fabrik.
8.1.1842 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i Kbh.
19.3.1845 - optaget som frimurer.

Bopæl

1832-1833 Borgergade 173
1834-1835 Adelgade 314
1836-1842 Norgesgade 197, 1. bagsal - Bredgade 197 (Mar
schalls fabrik)
1842-1844 Gothersgade 23, 2. sal, mellembygningen
1844-1849 Store Kongensgade 56, 1. sal
1856-1857 Nørrevold 218
1858-1863 Lorentzensgade 4, 1. sal (mat. nr. 504 F3A)
1864-1871 Slotsgade 26, 1. sal
1872-1876 Nørrebrogade 40 B, 1. sal
1877-1878 Sortedamsgade 7, 3. sal
Står som instrumentmager i Kbh.s vejviser alle årene. I
kirkebogen ved dødsfaldet kaldt klaverstemmer.

Virksomhed
1842
1843
1844
1845
1846
1847
Udstilling

antal ansatte
2
2-3
3
3
3
3

antal pianoforter
4
8
8
10
6
8

1844
et 6^2 oktavs taffelklaver til 240 rd.
C.F.S.s udstillede instrument bedømte man til at være mindre
sonort end et pianoforte af J. N. Gade, men tonen var
»udarbejdet med Flid og Spillemåden behageligere.«

Andet C. F. S.s færdigmagersignatur ses i to taffelklaverer fra Mar
schalls fabrik (1). Derudover kendes et eksempel på hans navn
ved en reparation (2).
Bevarede Taffelklaver 1843 (Cl-g4)
instrumenter (fab. nr. 25, delvis jernramme).
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Kulturhistorisk Mus.
Odense nr. 654:1942 (Ras.
acc. 127)

Noter (1) MMCCS nr. 1968-58 (Ras. acc. 100); Nationalmus. nr.

1404-1969 Helsingør (Ras. acc. 114). (2) taffelklaver på Bruun
Rasmussens auktion no. 374, kat. nr. 696 (oplysning
MMCCS).

SØRENSEN,JOHAN PETER
tiv i Kbh. 1847-1870

1811-1870. Klaverbygger. Ak

F. i Kbh. 17.6.1811 (1). Død uvist hvor i 1870 (2). G. i Kbh.
28.12.1847 (Vor Frue) med Anne Kirstine Krusnich.
Havde i 1844 været ansat i længere tid på Marschalls fabrik (3).
19.2.1848 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
14.3.1855 - optaget som frimurer

Laxegade 196, 1. sal. t.v. (hos sin gifte søster).
Store Kongensgade 30, 3. sal
Gothersgade 30
Store Kongensgade 30
Store Kongensgade 41 Al
Bag Hovedvagten 355
Norgesgade 174 B
Store Kongensgade 21, 1. sal (mat. nr. 39)
Gothersgade 21, 1. sal
Store Kongensgade 27, 3. sal

Bopæl

1845
1847-1850
1850-1851
1852
1853-1855
1856
1857
1858-1864
1865
1866-1870

Patent

16.4.1870-10 års eneret på pianoforter med harpemekanisme
(4).

Virksomhed

1847 ” 1 arbejder - ingen produktion endnu.

Udstillinger

1855 Paris opretstående piano. Fik hæderlig omtale.
1866 Stockholm opretstående piano.
I perioden 3.12.1847 til ultimo maj 1848 fremlagde J.P.S. et
»Pianoforte af en ny Construction« på en af industriforenin 
gens forevisninger (5). Hvilken konstruktion, der er tale om,
vides ikke.

Bevarede Pianino
MMCCS nr. 1967-4 (Ras. acc. 93)
instrumenter Taffelklaver (C 1-34) privateje
Opretstående (A2-a4) »Den gi. By« Arhus nr. 963:76
do.
(C 1-114) do. intet nr.
3
instrumenter
i privateje (oplysning MMCCS).
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Noter (i) (2) Ritzau nr. 1494. (3) RA: Da.Kane.2. dep. Kone, og indl.
til Reg. 1844 nr. 118. (4) Nyrop s. 379. (5) Qfl 1848 s. 88.

TEUDT, JOHAN HENRICH AUGUST
verbygger. Aktiv i Kbh. 1846-1857

1816-e. 1857. Kla-

F. i Klütz i Mecklenburg 10.10.1816 (1). Død uvist hvor efter
1857. G. med Ane Marie ? fra Wien.
Der vides intet konkret om hans uddannelse, men da hans
hustru var fra Wien, og deres ældste barn født der, måJ.H. A.
T. have lært sit fag i udlandet.
27.10.1849 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
2.12.1857 - optaget som frimurer
Bopæl

1849-1850 Gothersgade 343
1851-1853 Borgergade 92
1854-1857 Gothersgade 23, 2. sal
På industriforeningens forevisninger fremlagde J. H. A. T.
mellem nov. i846ogfeb. 1847 et »meget smagfuldt opretstaaende pianoforte af en skjøn tone«. (2).

Bevarede Pianino
(Ci-a4)
privateje
instrumenter 4 skibsklaverer i privateje (oplysning (MMCCS).

Navnebrædt på skibsklaver. Signaturen er malet, så den ligner indlagt
messing. B. N. Saml.
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Noter (1) Ritzau nr. 1601. (2) Qfl 1847 s- 21.

THORSEN, NIELS CHRISTENSEN ca. 1780-1855. Instru
mentmager, træblæsere. Aktiv i Kbh. 1816-1855
F. i Hjørring ca. 1780. Død i Kbh. 25.8.1855 (begr. 30.8
Trinitatis). G. i Kbh. 14.7.1809 (Holmen) med Else Marie Bech.
Antaget i borgervæbningen i infanteriet 6.5.1808, afgået
23.12.1819. Fløjtenist i Det kgl. Kapel 13.1.1819 til 30.6.1820.
Afsked på grund af opstået døvhed på det ene øre.
6.5.1808 - borgerskab som the- og porcelænshandler i Kbh.
17.7.1818- bevilling til at forfærdige blæseinstrumenter af træ
i Kbh.
25.9.1818 - borgerskab som instrumentmager i Kbh.
N. C. T. s bevillingsansøgning var vedlagt anbefalinger fra
musikhandler C. C. Lose og hof-kunstdrejer Georg Schwartz,
der bevidnede, at han kunne for/ærdige både fløjter, klarinet
ter, oboer og fagotter.
Bopæl

1808-1829 Dybensgade 177, 2. sal
1830-1832 Anthonistræde 237
1832-1842 Anthonistræde 228, 1. sal
1843-1845 Nyhavn 15, 1. sal
Store Fiolstræde 219-220
1846
1846-1851 Frederiksberggade 21,3. bagsal
1854-1855 Dybensgade 176, 3. sal
Klerkegade 414
1855
N C.T. anført i Kbh.s vejviser som musiklærer indtil 1823. Ved
dødsfaldet kaldt musiklærer og instrumentmager i kirkebo
gen.

Kontakt med 13.5.1826 fik N.C.T. et lån på 1000 rd. af Fonden ad usus
offentlige publicos (1). Han anførte at have forfærdiget fløjter af en
myndigheder forbedret konstruktion endog med 14 klapper, som også
søgtes i udlandet.
16.9.1837 ansøgte N.C.T. om et lån på 200 rd. til fortsættelse
af sin næringsvej som instrumentmager, men han fik afslag. I
ansøgningen anførte han, at hans produktion var gået drastisk
ned, hvilket man også kan se af hans indberetning fra 1835 til
1836. Han meddelte ligeledes, at han havde en stor familie at
forsørge (2).
Virksomhed

1822
1823
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Antal ansatte
1 svend

produktion total
16
18

specificeret
16 fløjter
18

1831
1832

1833
1834
*835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842-1 845
1846

1847
Udstillinger

1
0

59
18

1
3°
1
59
1
5°
1
10
1
20
0
14
1
18
1
12
0
12
ingen indberetning
0
38

0

3°

10 do. 8 klarinetter
og oboer
49 do. 10 do.

do.

8
12
12
6

do.

do. 6 do.
do. 6 do.
do.
do. 6 do.

20 do. 12 do. 6
oboer
10 do. 16 do. 4 do.

1816 en fløjte
150 rd.
en
fløjte
1844
N.C.T.s udstillede fløjte i 1844 skal have været »udmærket
god og af en reen Intonation«.

Forretning N.C.T. havde ganske lidt forbindelse med Det kgl. Kapel i sin
egenskab af instrumentmager. I 1825 forsynede han 2 oboer
med nye sølvklapper for ialt 25 rd. og 3 mk. i sedler. I 1829
solgte han kapellet en ibenholt-fløjte for 100 rd. rede sølv, og i
1831 en ditto for 70 rd. sedler.
Fra en annonce fra 1842 vides, at en af hans ibenholt-fløjter
med 8 sølvklapper og kasse kostede 50 rd. (3).

Andet N. C. T. havde visse vanskeligheder med sin økonomi.
12.6.1846 igangsatte A. P. Berggreen og F. S. J. Dahl en
indsamling for at skaffe ham et lån på fordelagtige afbetalings
vilkår, så det kunne sætte ham i stand til at betale sin husleje og
anskaffe sig et mindre materialeforråd (4).
Bevarede Tværfløjte
instrumenter do.
do.
do.
do.
do.
do.
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do.

(10 klapper)
(8 do.)
(9 d°)
(17 do-)
(11 do.)
(11 do.)
(6 do.)
(15 do-)

MMCCS nr.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

E 2/85
E 91/84
E 137
E 207
E 216
E 217
E 240
1968-31

Signatur på tværfløj
te af X. C. Thorsen.
Stockh. MM nr. F
22 j.

do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.

(11 do.)
(1 do.)
(5 do.)
(8 do.)
(8 do.)
(8 do.)
(8 do.)
(7 do.)
(6 do.)

do.
Stokfløjte
Piccolofløjte

(4 do.)

do.
1973-1
Stockh. M.M. F 187
do.
F 197
do.
F 224
do.
F 225
do.
F 226
do.
F 227
do. NM 72009
Museet »Falsters Minder«
Nyk.F. - inv. nr. 8066
Helsingborg Mus. 36-39
MMCCS Claud, nr. 450
Smålands-Mus. L. 2259

Noter
(1) Fonden ad usus publicos, II, s. 421-422. (2) RA: KKIFJ
1837 nr. 895 (sag bevaret). (3) Adr. av. 1842 nr. 222. (4)
Originalen findes på MMCCS.

THRUE, PEDER MICHELSEN ca. 1785-ca. 1849. Kunst
drejer og instrumentmager, træblæseinstrumenter. Aktiv i
Randers 1831-1836
F. uvist hvor ca. 1785. Død ca. 1849 (0- G. i Randers 25.5.1814
(St. Morten) med Christence Hesselberg.
11.12.1811 - borgerskab som drejer i Randers.

Bopæl

1834
Vester-Kirkestræde 460, Randers
P. M.T. er forgæves søgt i Ft. 1845 f°r Randers.

Kontakt med I 1831 ansøgte P.M.T. om et lån på 200 rd. sedler (2). Han
offentlige anførte, han var selvlært på instrumentbygningens område,
myndigheder og at han skyldte mange penge væk. Men rådstuen i Randers
skrev en meget forbeholden udtalelse angående hans duelig
hed, anførte han havde ejendom og avl på landet samt et godt
bohave, og at han burde give sig mere af med almindeligt
drejerarbejde end at »tilsidesatte dette i den Indbildning at
han er bestemt for noget høiere«. Ansøgningen blev afslået.
Udstilling
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1836

1 klarinet
2 fløjter
1 dobbeltfløjte

Bevarede Dobbeltflageolet
instrumenter do.

MMCCS nr. E 1/55
do. nr. E 10/56

Noter
(1) LAV: Borgerskabsprot. for Randers 1792-1900, tilføjet P.
M.T.s borgerskab: »1849 Bortflyttet død«. (2) RA: KKIFJ 1831
nr. 452 (sag bevaret).

Signatur på dobbeltflageolet.
MMCCS
nr. E 10/56.

Bopæl

TIEFFENBRUNN, OTTO JOACHIM ca. 1738-1797. In
strumentmager, tasteinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1781-1797

F. i Brandenburg ca. 1738. Død i Kbh. 5.11.1797 (begr. 9.11.
Vor Frue, Ass. kg.) G. i Kbh. 4.6.1769 (Garnisons ty. menig
hed) med enken Christine Hoyer, f. Müller.
22.11.1784 - borgerskab som instrumentmager i Kbh.

1781-1795 Endeløsstræde 120
1797
Skidenstræde 173
O.J.T. fik tilskødet ejendommen i Endeløsstræde 16.7.1781.
Han blev da betegnet som instrumentmager. Huset brændte
ved Kbh.s. brand i 1795, og staten overtog grunden.

Forretning I annoncer fra 1807 og 1813 fremgår det, at O.J.T. havde
bygget både et clavecin og clavichorder, sidstnævnte udbudt
til salg. (1). Der knytter sig en del mystik til et bevaret
instrument signeret O.J.T. og dateret 1801. En mulig forkla
ring kan være, at enken videreførte virksomheden, men der
kendes ellers ingen vidnesbyrd om dette.

Bevarede Clavichord 1793 (Fi-g3)
instrumenter do.
1801 (Fi-g3)
do.

1786

MMCCS nr. A 67
privateje, Norge (Oplysning
MMCCS).
Le Musée du Conservatoire Na
tional de Musique, Paris, nr.
335 (2).

Litteratur Mette Müller 1964-65.
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Noter (1) Adr. av. 1807 nr. 370; 1813 nr. 143, 241. (2) Catalogue
descriptif et raisonné, par Gustave Chouquet, Paris 1884, s.
87. Et »rejse«-clavichord på 4^2 oktav, som siges at have
tilhørt Beethoven.

Signatur på clavichord fra 1793 • MMCCS nr. A 67. (Foto Freddy Simonsen).

ULDAHL, PETER CHRISTIAN
brikant. Aktiv i Kbh. 1809-1820

1778-1820. Pianofortefa

F. angiveligt i Assens 1.3.1778 (1). Død i Kbh. 1.3.1820 (begr.
4.3. Holmen - Ass. kg.) G. i Kbh. 28.11.1811 (Holmen) med
Anna Dorothea Hammond, død sst. 10.4.1846 (begr. 16.4. Heilig
geist). Efter P.C.U.s død i 1820 fortsatte enken i en længere
årrække en virksomhed med reparationer, stemning og udlej
ning af klaviaturinstrumenter (2).
I snedkerlære. Som svend til Kbh., som han forlod i 1801 for at
undgå militærtjeneste. Han kom til Petersborg, hvor han fik
arbejde hos en musikalsk instrumentmager. Derefter rejste
han til Prag og Wien, hvor han i 3^2 år var ansat påj. Wachtl’s
fortepianofabrik. Herefter bestyrede han den Brodmanske
fabrik i UA år. Tilbage i Danmark i juni 1809. (3).
28.1.1812 - Dannebrogsmand.
23.12.1812 - optaget som frimurer.

Bopæl
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1810
Pilestræde 123
1810-1820 Laxegade 202
P C.U. fik 7.1.1811 tilskødet Laxegade 202. Ejendommen blev
solgt 21.6.1847. P. C.U. erhvervede ejendommen allerede i
1810.

Patent 3.7.1812 - 5 års eneret i kongeriget Danmark på at forfærdige
opretstående pianoforter.
Kommercekollegiet indhentede udtalelser fra både Kunzen
og Weyse angående ansøgningen, og begge fandt det anbefa
lelsesværdig! at give Uldahl bevillingen (4).

Peter Christian Uldahl. MMCCS.

Kontakt med I 1809 ansøgte P. C. U. om et rentefrit lån på 5000 rd. til
offentlige anlægget af en fortepianofabrik i Kbh. Han fik lånet i 1810 af
myndigheder Fonden ad usus publicos mod pant i hans rørlige ejendom (5).
P. C. U. ansøgte i 1810 om, at hans arbejdere måtte være
fritaget for militærtjeneste, man man besluttede at kun de,
som kom udenlands fra, måtte være fritagne (6).
I 1811 ansøgte P.C.U. om tilladelse til at indføre 16-20 blokke
mahogni fra Sverige, men udfaldet kendes ikke (7). Endelig
meddelte P. C. U. i 1817 Kommercekollegiet, at han havde
oprettet et magasin på Østergade 68, hvor udsalget af hans
instrumenter for fremtiden skulle finde sted (8).
Virksomhed
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Der kendes ingen bevarede tabellariske indberetninger fra P.
C.U.s hånd, men afanden vej kan hæftes enkelte tal på antal
ansatte og produktion (9).

antal ansatte
antal fortepianoer
nov. 1810 ii svende, i medhjælper 13 instrumenter
solgt
1815
22 do.
3 drenge
1820
2 do.
1 do.
Dertil kommeri 1815 de arbejdere i tugt- rasp og forbedrings
huset, der var beskæftigede med fremstilling af opretstående
pianoforter (10).
H.P. Møller anfører, at P.C.U. på mindre end 10 år forfærdi
gede 600 pianoforter (11). Hvis tallet passer, skal der i årene
omkring 1815 være bygget mere end 100 instrumenter, når
man tager tallet i 1810 i betragtning og det lave antal ansatte i
1820. Mon ikke tallet 600 er sat rigeligt højt?

287

Liggende girafflygel af P. C. Uldahl. MMCCS nr. X 87.

Udstillinger

et opretstående fortepiano til 800 rd.
et fortepiano
et fortepiano efter dementis mekanisme (il
1000-1200 rd.
et lille girafformet ditto til 1300 rd.
et bureauformet ditto til 1500 rd.
et pyramideformet ditto til 2000 rd.
et flygelformet ditto til 2000 rd.
1813
et fortepiano i pyramideform
et ditto i girafform
P. C. U. udstillede ikke i 1814, 1816, 1817 og 1819. Det
forekommer besynderligt, men måske var han nu så velkendt,
at han ikke fandt det umagen værd mere. I 1812 fremhævede
en omtale af udstillingen især P.C.U.s flygelformede fortepi
ano (12).

1810
1811
1812

Forretning Et P.C.U. flygel på 5^2 oktav i mahogni er anført på Det kgl.
Teaters inventarium 1824-31. Der eksisterer imidlertid ingen
regning fra P. C. U. til teatret, så instrumentet må være
anskaffet ad anden vej. Det eksisterede stadig i 1840-inventariet, men var væk i 1849.
Kontakten mellem P.C.U. og teater eller kapel var fortrinsvis i
form af leje af pianoforter. Fra april 1816 til marts 1820 findes
28 regninger af nævnte art til teatret. Kapellet fik en regning
årligt fra 1817-1819 for leje af et flygel. Af de 28 regninger til
teatret er en enkelt fra 1818 for et fortepianos reparation, og 2
andre fra samme år indbefatter ligeledes forbavsende nok leje
af en guitar.
Efter P.C.U.s død fortsatte enken udlejningen til teatret. Fra
maj 1820 til 1825 incl- findes i alt 37 regninger, 1 af dem
udelukkende på stemning, 6 af dem fra dec. 1822 til ultimo
marts 1824 ud over leje af fortepiano også leje af et clavecin
brugt til »Indtoget«.

Andet Da P.C.U. var i Wien og arbejdede på den Brodmanske fabrik,
skal han have fået tilbud om at overtage denne. Haydn skal
ligeledes have tilbudt ham understøttelse til at anlægge en
fabrik sammesteds, og han skal også have fået opfordringer
både fra London og Riga (13). I stedet rejste han tilbage til
Danmark.
Karakteristik Da P.C.U. kom her til landet i 1809 forfærdigede han »uden
hjælp« et fortepiano (flygel ?), der vandt kapelmester Kun288
zens, koncertmester Schalls og organist Weyses bifald. Han

Kobberstik visende et pyramideflygel i »Efterretningerfra Selskabet for inden
landsk Kunstflid« bd. I, 1812.
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solgte det for 500 rd. til grosserer Zinn jr. (14). P. C. U. s
etablering i Kbh. vakte megen opmærksomhed i samtidens
nyhedsformidling. Han indførte de opretstående pianoforter
og beskrev dem bl.a. selv i en artikel til Selskabet for inden
landsk Kunstflids publikation illustreret med 2 kobberstik
forestillende en »Pyramide« og en »Giraffe« (15). (Se også ill.
s. 64).
P. C. U. s opretstående instrumenters mekanik skal klart vise
læremesteren J. Wachtl i Wien (16). Han bragte hermed en
wienertradition til landet, en byggemåde, der alligevel ikke på
længere sigt fik varig effekt. Han fabrikerede også taffelfor
mede, men de opretstående var hans hovedindsats. De for
svandt relativt hurtigt efter hans tid, muligvis på grund af den
kritik, der allerede i hans samtid var rejst imod dem - de var

dyrere end konkurrenternes og for svage i tonen i forhold til
deres størrelse (17). Det forklarer måske også hans kraftige
tilbagegang hvad angår antal ansatte og produktion. Men at
hans navn var velkendt i en lang årrække herefter illustreres af
en annonce, hvor der så sent som i 1842 tilbydes et fortepiano
af ham til salg eller leje (18).

Bevarede Flygel
instrumenter
do.

MMCCS nr. 1972-31 (tidl. Hor
nung & Møller Saml.) (Ras. acc. 57).
(F1-C4) MMCCS nr. A 20/483 - udgået
(Ras. acc. 68).
Giraf
(Fi-f4) MMCCS Claud, nr. 72 (Ras. acc. 43)
(Hirt ill. s. 403)
do.
(Ci-f4) MMCCS nr. A 18/481
do.
(F1-C4) do. nr. A 24/479 (Ras. acc. 71)
do.
(F1-C4) do. nr. A 62 (Ras. acc. 87)
do.
(fi-c4) do. nr. X 87
do.
do. 1972-36 (tidl. Hornung & Møl
ler Saml.)
do. (nodeskab) (Ci-f4) Stockh. MM. nr. 1940 (1936)
do.
(Ci-g4) »Den gi. By«, Århus nr. 1302:66
(Ras. acc. 167)
do.
Langelands Mus., Rudkøbing nr. D
(F1-C4)

^39
Åbo slot
(Fi-f4) MMCCS nr. A 63 (Ras. acc. 88)
(Fi-f4) Nationalmus. nr. N 103-Ålborg
(Ras. acc. 107)
do.
Brüssel nr. 2519 (tidl. MMCCS nr.
A 2).
2 girafklaverer i privateje (oplysning MMCCS).

do.
Pyramide
do.

290

Xavnepladerfra P. C. Uldahl instrumenter, a) girafflygel MMCCS nr. X 87
og b) nodeskabsflygel Stockh. MM nr. 19JO (1936).

Litteratur Barens s. 99-101. Efterretn. fra Selsk. f. indeni. Kunstflid, I, s.
157-160, 217-218, 659-663; II, s. 564. H. P. Møller s. 73-74.
NyesteSkilderieafKbh. 1810sp. 1119-1121. Nyrops. 320-329,
331, 334’ 345’ 3$$’ 372- Rasmussen især s. 9-15. S. Wedel.
Noter

(1) H.P. Møller s. 73, ikke verificerbart. (2) Kbh.s vejviser. Se
ligeldes afsnittet om forretning. (3) Efterretn.f.Selsk.f.indenl.
Kunstflid I, s. 157-158. Se også Da. biogr. Lex. 1904, XVIII s.
5-6. (4) RA: KKIFJ 1812 nr. 152, 361, 413, 444 (alle sager
bevaret under deres nummer). (5) Sst. 1809 nr. 850 (sag ikke
bevaret); 1810 nr. 36, 98, 116, 230, 318, 432, 1122, 1127, 1149,
1266, 1320 (sag nr. 98, 116, 432 ikke bevaret, resten bevaret
under deres nummer). (6) Sst. 1810 nr. 661, 738 (kun sidst
nævnte sag bevaret). (7) Sst. 1811 nr. 236 (sag ikke bevaret).
(8) Sst. 1817 nr. 522 (sag bevaret). (9) RA: KKIFJ bilag til sag
nr. 1122 år 1810. H. P. Møller s. 73. (10) Efterretn. f. Selsk. f.
indeni. Kunstflid, II, s. 564. (11) H. P. Møller s. 74. (12)
Efterretn.f.Selsk.f.indenl.Kunstflid, II, s. 238. (13) (14) Sst., I,
s. 158. (15) Sst. I, s. 659-663. (16) Rasmussen s. 12-13. (17)
Nyrop s. 327. (18) Adr. av. 1842 nr. 285.
ULRICHSEN,JOHANNES
i Kbh. 1836-1871
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1805-1871. Klaverbygger. Aktiv

Db. i Kbh. 15.12.1805. Død sst. 5.8.1871 (begr. 13.8. Holmen Ass. kg.) G. sst. 31.5.1833 (Trinitatis) med Andrea Oline Cathrine
Faith.
24.12.1842 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.

Bopæl

1836-1838 Østergade 26
1839-1840 Dronningens Tvergade 336
1841-1843 Pilestræde 88
1843-1852 Højbroplads 47, hj. af gi. Strand
1853-1856 hj. af Compagnistræde og Knabrostræde 69
1857-1859 Admiralgade 161, 1. sal
1859-1862 Compagnistræde 11 (mat. nr. 55), 2. sal
1863-1865 Brolæggerstræde 13
1866-1867 Nytorv 2 1
1868
Fiolstræde 40
1869-1871 Fiolstræde 42
1871
Admiralgade 7
Fra 1836 anført som fortepianostemmer og instrumentmager,
fra 1853 som pianoforte-instrumentmager i Kbh.s vejviser.

Virksomhed

1843
1844
1845
1846
*947

Udstilling

antal ansatte
antal fortepianoer
2 svende
? (for 1500 rd. værdi)
ingen indberetning
16
4 16
4 “
5 - + en del
16
løst ansatte

et ö1/? oktavs fortepiano med jernbund ogjernafstivning, forsiret med udstukket arbejde, til 260
rd.
»Udsigten« for 1844-udstillingen fremhævede ikke J. U. s
instrument særskilt. Alle instrumenter med jernforstærkning
blev under ét rost for deres mekaniske arbejde og smukke
ydre.
På industriforeningens forevisninger viste J.U. mellem okt.
1845 °g april 1846 et fortepiano i mahognikasse med dobbelt
metalbund og afstivning (1).

1844

Noter (1) Qfl 1846 s. 62.

VALENTIN, HANS 1809-e. 1864. Instrumentmager, klave
rer. Aktiv i Kbh. 1848-1864
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F. på Christiansø 20.2.1809 (db. 27.2.), søn af soldat Kristen
Valentin og Catrine Espersdatter. G. i Kbh. 3.6.1831 (Trinita
tis) med Caroline Birgitte Möller.
H. V. havde arbejdet på Marschalls fabrik i en årrække (1).

Bopæl

1845
1850
1851-1855
1856
1857-1858
1859-1863
1864

Lille Helliggeiststræde 165
Østergade 37 (= Højbroplads 37)
Højbroplads 51
Østergade 61
Store Kjøbmagergade 23, 1. sal
Østergade 60, 1. sal (mat. nr. 49)
Skindergade 6, 1. sal

Udstilling-

1852
et taffelformet 6% oktavs pianoforte til 300 rd.
H. V. havde på industriforeningens forevisninger forelagt
flere pianoforter. Fra dec. 1847 Bl maJ ^48 viste han »et
Pianoforte, som havde en meget god Tone og var smukt
udstyret«. Det kostede 230 rd. Mellem juni og dec. 1848
udstillede han et 6V2 oktavs instrument, »som syntes af endnu
smukkere Tone end det tidligere‘udstillede og forhen om
talte«. Pris 220 rd. Endelig mellem okt. 1849 °g sept. 1850
»2de opretstaaende og smukt udstyrede Pianoforter; han
leverer saadanne Instrumenter i Palisanderkasser til 340 rd.«
(2).

Noter

(1) RA: Da. Kane. 2. dep. Registrant 1844, Koncepter og
indlæg til sag nr. 118. (2) Qfl 1848 s. 88, 209; 1850 s. 205.
WANDINGE, CARL JOHAN LUDWIG 1777-1848. Kunst
drejer, mekanikus, violiner. Aktiv i Kbh. 1800-1817, Vording
borg 1817-1832, Næstved 1832-1848

F. i Kbh. 1.1.1777. Død i Næstved i juli 1848 (1). G. i Kbh.
20.12.1803 (Helligånd) med Conradine Jacobine Kalhauge.
24.12.1800 - borgerskab som kunstdrejer i Kbh.
31.3.1817 - borgerskab som mekanikus i Vordingborg.
1832 - flyttet til Næstved (2).

Bopæl i Kbh.

1805-1807
1808
1809
1812
1813-1815

Silkegade 70
Silkegade 95
Pilestræde 123
Prinsensgade 299, Chavn
Kronprinsensgade 30

Andet C.J.L. W. arbejdede med violinbygning, men hans instrumen
ter var dilettantiske, ret fast og tungt bygget. Basbjælken var
f.eks. forsynet med 2 tværbjælker. (3).
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Noter

(1) (2) (3) Lüt. s. 550.

WEESCH, HENRIK ADOLPH ca. 1788-1828. Musiker,
kunstdrejer og instrumentmager, træblæseinstrumenter. Ak
tiv på Tranekær, Tranekær sogn, Svendborg amt ca.
1815-1828
F. uvist hvor ca. 1788, død i Tranekær 2.2.1828 (begr. 8.2.). G.
i Tranekær 16.7.1824 med Louise Christiane Eigler, datter af
musicus Eigler sst.
Oboist i Kongens Regiment til ca. 1815, hvorefter H. A. W. kom
til grev Ahlefeldts kapel på Tranekær (1).
Andet I en ansøgning om beneficium pauperitatis (fri proces) dateret
26.11.1819 blev han karakteriseret som en duelig og en god
instrumentmager (2).
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Engelskhorn af H. A.
Weesch, MMCCS nr. E
17/105.

(7 klapper)
Bevarede Tværfløjte
instrumenter
Engelskhorn i F (knæbøjet,
7 klapper)

Langelands Mus.
Rudkøbing nr. D 1392.

MMCCS nr. E 17/105

Signaturer
Tværfløj ten »H. WEESCH«
Engelskhornet »WEESCH«

»KR« (- Kongens regiment)
med krone over.
Begge bevarede instrumenter har oprindelig haft firkantede
klapper. Idag er engelskhornets klapper afskårne i hjørnerne.

Signatur på engelsk
horn. MMCCS nr. E
17/105.

Noter
(1) (2) RA: Da. Kane. 3. Dep. Kone, og indlæg til Brevbogen
1820 nr. 88. (En tak til Sybille Reventlow for denne henvis
ning).

WIBORG, SØREN ca. 1786-ca. 1822. Kunstdrejer, træblæ
seinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1812-1816

F. i Herlev ca. 1786. Død uvist hvor ca. 1822. G. i Kbh.
20.9.1811 (Vor Frelser) med Lovise Marie Hjortman.
Uddannet som kunstdrejer. I lære 29.4.1800 til 26.4.1805 hos
mester Simonsen (1). Indskrevet i svendelauget 29.4.1805 (2).

Bopæl

1812-1816 Vognmagergade 66
S. W. anført som kunstdrejer i Kbh.s vejviser. Fra 1816-1822
ses en politibetjent S. Wiborg at bo: 1816-1817 Vandkunsten
178, 1817-1821 Farvergade 124 og 1822 Filosofgangen 252.
Det er sandsynligvis samme person, men det er ikke bevist.

Kontakt 15.4.1812 ansøgte S. V. om et lån på 5000 rd. for at kunne
med offentlige etablere sig som instrumentmager. Han vedlagde anbefalin
myndigheder ger fra oboist Luprig ved Prins Chr.s regiment, fra P. Seydler
(se denne), 1. fløjtenist i Det kgl. Kapel, samt fra P.C.Petersen,
1. klarinettist i Kongens eget regiment. Anbefalingerne viser,
at S. W. på pågældende tidspunkt havde forfærdiget en fløjte
af buksbom, 1 af elfenben, ogen C-klarinet af ahorn. 19.5.1812
blev indsendt yderligere en anbefalende erklæring fra F.L. A.
Kunzen, og6-7.i8i2 fikS.W. etlånpå 2000 rd. 5.7.1813 fik han
yderligere et lån på 500 rd. (3).
I 1823 søgte Direktionen for Statsgælden og den synkende
Fond oplysninger om en del debitorer, deriblandt S. W. Af
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Kommercekollegiets svar fremgår, at de dels var døde dels var
så uformuende, at de bad om gældens eftergivelse. S.W. hørte
sandsynligvis til førstnævnte gruppe, men det fremgår ikke af
dokumenterne (4).
Noter (1) SA: Kbh.s Drejerlaug, Drengebog m. reg. 1740-1846. (2)
Sst. Svendenes indskrivningsbog 1742-1851. (3) RA: KKIFJ
1812 nr. 471, 610, 782, 831, 907, 1099, 1111 (kun de 2
førstnævnte sager er bevaret under deres nr.); 1813 nr. 844,
909, 966, 989, 1100 (alle sager bevaret under respektive
numre undtagen nr. 989). (4) Sst. 1823 nr- 37L 1O47 (^un
førstnævnte sag bevaret).

WILDE, CARL CHRISTIAN 1797-1853. Instrumentmager,
messingblæsere. Aktiv i Kbh. 1835-1852
F. i Kbh. 13.2.1797, død sst. af kolera 15.7.1853 (begr. 17.7.
Trinitatis). G. sst. 2.7.1848 (Holmen) med madam Ane Cathrine
Gellard, f. Kock.
6.11.1847 - borgerskab som musikalsk instrumentmager i
Kbh.
I Ft. 1840 og 1845 var C.C. W. kaldt henholdsvis instrument
mager og instrumentmagersvend hos J.J. Fasting (se denne).
C. C. W. var imidlertid tilsyneladende i kompagniskab med
denne allerede fra 1835, da der fra det år og fremefter
eksisterer daterede instrumenter signerede FASTING &
WILDE (se dette firmanavn). Et yderligere indicium for, at C.
C. W. var at betragte som instrumentmager og ikke som svend
er, at han fra 1836 står som instrumentmager i Kbh.s. vejviser.
EfterJJ.Fastings død i 1847 indgik C.C. W. samarbejde medJ.
C. Fasting (se denne) ligeledes under firmanavnet FASTING
& WILDE både anført i Kbh.s. vejviser og på bevarede
daterede instrumenter. 11852 overgik firmaet til P.E.Schmidt
(1).

Bopæl
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1836-1852 Dybensgade 172, 1. sal
1853
Nørrevold 258

Virksomhed C.C. W. indberettede i 1847 at have 1 ansat. Der var ligeledes 1
svend hos ham i Ft. 1850. C.C. W. opgav ingen produktionsstørrelse i 1847.

Bevarede Se FASTING & WILDE
instrumenter

Note (1) Nyrop s. 384-385.

WROBLEWSKY, DANIEL 1744-1818. Orgelbygger og in
strumentmager. Aktiv i Kbh. 1775-1818
F. i Lishoewen, provinsen Lück i Preussen 29.5.1744. Død i
Kbh. 10.4.1818 (begr. 14.4. St. Petri) G. 1. gang i Kbh.
18.9.1778 medJohanne Charlotte Salicath, død i Kbh. 1797 (0-G.
2. gang i Kbh. 26.3.1800 (St. Petri) med Johanna Juliana
Rudolphi.
D. W. havde ifølge sine ansøgninger om privilegium (se
nedenfor) lært orgelbyggeri i Lück. Han kom i begyndelsen af
1770-erne til Kbh., hvor han først arbejdede som svend hos
orgelbygger C. F. Speer og siden som selvstændig, bl.a. hjalp
han Moshacks enke (se denne) med en enkelt reparation (2).
Han ansøgte gentagne gange om borgerskab og privilegium,
men blev modarbejdet af både H.J. Müller og C. F. Speer.
19.1.1780 - bevilling til at nedsætte sig som orgelbygger i
Danmark og Norge og holde de fornødne svende og drenge.
Bevillingen omfattede tillige clavichorder, clavicimballer,
harper og deslige spillende instrumenter.
4.10.1780 - borgerskab som orgelbygger i Kbh.
I bilag til bevillingen er henlagt alle D. W.s tidligere ansøgnin
ger samt både magistratens og kancelliets bemærkninger
desangående. Der er ligeledes en anbefaling fra N.K. Bredal,
dateret 3.2.1775 omhandlende et af D. W. bygget clavichord.

Bopæl
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1775
1778
1778-1780
1782-1789
1790
>79°-1791
1791-1794
>794
1796
1797
1798
1799-1800
1800-1801

GI. Mønt 164
Skindergade
St. Pederstræde 128 og 129
Skidenstræde 175
GI. Strand
Nygade 147
Nytorv 136
hj. af Compagnie- og Knabrostræde 49
Toldbodvejen 211
Tvergaden 119
Nybrogade 5
Klosterstræde 42
Vimmelskaftet 23

1801-1804 Silkegade 63
1805-1807 Adelgade 275
1807-1810 Adelgade 271
1811-1813 Gothersgade 334
1813-1815 Borgergade 169
1815-1817 Lille Helliggeiststræde 157
1817-1818 St. Giertrudstræde 212
Ø Ø1??? fik D. W. tilskødet St. Pederstræde 128 og 129.
Ejendommen blev solgt 27.6.1780. Ifølge Kbh.s. Adresseavis
flyttede han først ind i huset i 1778.

Virksomhed

I Ft.-1787 og Ft.-1801 havde D. W. en svend boende. Det vides
ligeledes, at Jens Nielsen Gade (se denne) i de sidste måneder
af 1809 arbejdede for ham.
I en indberetning i 1810 til Kommercekollegiet anførte han, at
han vanskeligt kunne udfylde skemaet, da han havde vanske
ligheder, både med at få duelige arbejdere, og med at de dyre
materialer ikke modsvaredes i instrumenternes pris. Han
meddelte, at han mest arbejdede alene, bortset fra, at han lod
en snedker uden for huset forfærdige det groveste arbejde.
Der vides ellers intet om ansatte eller produktionens stør
relse.
I årene 1787 og 1788 skrev D.W. både til Kommercekollegiet
og til magistraten om at få forbud mod fremmede instrumen
ters indførsel, idet de fjernede eksistensgrundlaget for ham
og hans familie (3).

Forretning D.W. annoncerede flittigt. Det fremgår heraf, at han udlejede,
reparerede og byggede fra nyt. Han forhandlede uden tvivl
også andres instrumenter, som han selv kan have istandsat.
Udover positiver var det fortrinsvis clavichorder han reklame
rede med (4). Den tidligste annonce, hvor der nævnes fortepi
anoer i det her indsamlede materiale er fra 1807 (5).

Virksomhed som D.W. s virksomhed som orgelbygger er skildret af Niels Friis
orgelbygger (6), men hertil kan føjes følgende: I 1794 repareret orglet i
Birket kirke på Lolland, 1799 bygget et orgel med 9 stemmer
til Skanderborg kirke, 1805 bygget et orgel med 8 stemmer til
Lyngby kirke og 1806 bygget et orgel med 8 stemmer til grev
Reventlow på hans grevskab. Derudover skal han have forfær
dige! flere positiver - et til enkedronningen, et til Kapellet på
Amalienborg, et til brødremenighedens kapel i Kbh., et til
seminariet i Vesterborg og et til seminariet på Jonstrup (7).
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Sidstnævnte istandsatte han i 1809 (8). I 1789 fik D. W.

overdraget Hirschholm slots orgels reparation for 190 rd. (9).
Der kendes et overslag på priserne for 3 orgel-typer, dateret af
D. W. 4.6.1791; ét med 10 stemmer kostede 600 rd., ét med 8
stemmer 400 rd. og endelig ét på 6 stemmer 250 rd. Disposi
tioner og antal piber anført (10).
Litteratur Friis 1971 s. 151-153« Mogens Lebech: »For Hundrede Aar
siden. Uddrag af Otto B. Wroblewskis Erindringer«, uden år
(1953). Orglet nr. 2/1972 s. 18.

Noter (1) Lebech (se ovenfor) s. 9-11, samt Adr.av. 1778 nr. 151. (2)J.
B.Christensen og D.F.Møller s. 90-91. (3) RA:KKDSJ 1787 nr.
845 (sag bevaret). SA: Mag.Resolutionsprot. 1787-88 s. 301,
455; 1788-89 s. 357 (her bilag bevaret). 4) Adr.av. 1775 nr. 74;
1787 nr. 153; 1791 nr. 106; 1794 nr. 29, 66, 202, 298; 1800 nr.
355; 1801 nr. 429. (5) Adr.av. 1807 nr. 68, 382; 1813 nr. 124,
163. Der nævnes dog et Clavesin Royal i 1787 nr. 153. (6) Friis
(se ovenfor). (7) LAK: Sjællands stiftsøvrighed, Kommunesa
ger 5, Kbh. 1757-1820. Fortegnelse forfattet af D. W. dateret
14.2.1812. Omfatter alt hvad Friis anfører samt der her
meddelte. (En tak til Ole Olesen for denne henvisning). (8)
RA: Da. Kane. Skolekommisionen 1789-1814, Forhandlings
protokol nr. 1644, 1657, 1720. 1748. (En tak til Sybille
Reventlow for denne henvisning). (9) RA: Overhofmarskalla
tet, Journal- og Referatprot. 1789-1796, 1789 nr. 66. (10) A.G.
Mokkes privatarkiv, Bregentved, »Correspondance angaaende et Orgelværks anskafelse«. Fotokopi deponeret på
DMA, MMCCS.

WULFF, LUDVIG
1844-1878

ca. 1815-1878. Klaverbygger. Aktiv i Kbh.

F. iKbh.. ca. 1815. Dødsst. 19.1.1878 (begr. 23.1. Mosaiskkg.).
G. med Mathilde Philipsen. Efter L. W.s død i 1878 blev firmaet
overtaget af Hindsberg (1).
Bopæl
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1844-1845 Pilestræde 117, 1. sal
1846
Østergade 12
1847
Store Kongensgade 49 B
1848-1850 Sværtegade 170
1850-1851 Kokkegade ved Heiliggeistes kirke 136, 2. sal
1852-1853 Kongens Nytorv 214

Østergade 22 (mat. nr. 69)
1863-1878 Østergade 24

i854-!862

Andet L. W. anført som pianofortestemmer i Kbh.s. vejviser indtil
1850, derefter som instrumentmager og pianofortestemmer.
Men i 1848 var han af Industriforeningen anmodet som
instrumentmager sammen med C.C.Hornung om at afgive en
udtalelse om en særlig type dæmpere til taffelformede klave
rer (2).
I 1856 ændredes navnet L. W. i Kbh.s vejviser til firmaet L.
Wulff & Co.
Der kendes ikke bevarede instrumenter signeret L. W. og
dermed stammende fra før 1856. Derimod eksisterer mange
signeret Ludwig Wulff & Co.

Noter (1) Oplysning MMCCS. (2) Qfl 1848 s. 150-151.

WULFF, SØREN ca.
1803. Instrumentmager, stren
geinstrumenter. Aktiv i Kbh. 1780-ca. 1803.

F. uvist hvor ca. 1735. Død uvist hvor efter 1803. G. med Mette
Gabels. Anført som enkemand i Ft. 1801. En søn Lars Sørensen
Wulff var harpenist.

Bopæl

Virksomhed

1780
Gammel Mønt
17&9
Store Grønnegade 224
1796-1803 Store Grønnegade 255 og 256
Den første oplysning om S.W.s virksomhed som instrument
mager foreligger fra 1780 i en annonce, hvori han meddelte de
herrer musici, at han forfærdigede det samme som afdøde
instrumentmager Meyer (1).

Kontakt 11789 indbragte S. W. en sag for Kbh.s magistrat. Han fortalte,
med offentlige at en person ved navn Andreas Hjorth (se denne) havde
myndigheder udfordret ham til at bygge en violin færdig inden 28 dage, da
denne ellers ville kalde S. W. for en fusker, æreskænder og
bagtaler. Magistraten forligte dem (2).
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Forretning 11794 istandsatte S.W. en violin til Det kgl. Teaters dansemester Rose for 6 rd. Han havde omarbejdet randen, sat ny

strengeholder og gribebrædt på af ibenholt, samt bestrenget
den.

Andet Der kendes ingen bevarede instrumenter kun reparationssed
ler. En seddel fra 1796 oplyser, at han da boede i Store
Grønnegade 255 og 256 (3), og en anden indklæbet i en violin
på MMCCS lyder: »Reparert af S. Wulff Kiöbenhavn Ao.
1794« (4).

Noter (1) Adr.av. 1780 nr. 20. (2) SA: Magistratens resolutionsprot.
1789-1790 s. 166 med tilhørende bilag. (3) Engers optegnelser
1882-1921. (4) MMCCS nr. D 15/398. Denne instrumentsig
natur er oprindelig læst galt som B. Wulff, se Hammerich s. 79,
Lüt. s. 567, Enger 1924 s. 39.

Alfabetisk fortegnelse over ansatte

Der er ikke foretaget materialeindsamling specielt hvad angår
ansatte. Denne fortegnelse omfatter derfor kun de navne, der
er dukket op i andre forbindelser. Man vil eksempelvis ikke
finde alle de instrumentbyggere, der, etableret kort efter
1850, må have været i lære og fungeret som svende før
skæringsåret.
Ideelt følges denne opstilling:

Navn (fødsel og død)
Ansættelsesforhold (arbejdsgiver i Kbh. hvis ikke andet er
nævnt).
Kilde.

Oplysninger om ansættelsesforhold stammer fra:
RA
Kbh.s skattemandtal for 1762 samt folketællin
gerne (Ft.)
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RA

Da. Kane. 2. dep., Kone, og indl. til Reg. 1844 nr.
188.
Denne sag, der drejer sig om det marschallske
etablissements fortsættelse efter både mands og
kones død, er bilagt en skrivelse underskrevet af 19
arbejdere, der i en række år havde arbejdet under
den afdøde. Hvis et ansættelsesforhold kendes
herfra, står der i fortegnelsen: »Marschalls fabrik
1844«.

EA

Hornung & Møllers arkiv. Stambog over ansatte
hos Hornung 8c Møller 1838-1943.
Denne stambog anfører fødselsdato, tiltrædelsesog fratrædelsesdato, speciale (ikke konsekvent for
de ældste ansattes vedkommende) samt ofte døds
dag. Når disse oplysninger står i den korte karakte
ristik i denne fortegnelse, er denne kilde underfor
stået. Fra C. C. Hornungs funktionstid er 27 navne
anført, men da stambogen er en senere rekonstruk
tion, stemmer antallet ikke helt med en samtidig
liste (se næste side).

MMCCS

Hornung & Møllers arkiv. Sange i anledning af C.
C. Hornungs fratrædelse som »Entreprenør for
det af ham oprettede Forte-piano-Etablissement.
Den 19de April 1851«.
»19/4-1851 - lykønskning til C. C. Hornung«
henviser til denne kilde, der indeholder en forteg
nelse over alle ansattes navne efter C. C. Hornungs
ønske, ialt 30 navne - 24 sammenfaldende med
stambogens.

Enkelte personer kendes kun fra signaturer i bevarede instrumenter. »Indberet
ning« henviser til Kommercekollegiets tabellariske indberetninger (se alsnit om
»Ansatte« s. 37 f.). Hvis andet er benyttet er tilføjet en kildehenvisning.
Amtel, Jacob
Snedkersvend hos Nicolai
Brehm.
Ft.1801 - 24 år
Andersen, A. J.
Snedkersvend hos A. Marschall.
Adr.av. 1838 nr. 47 - mistede
alt hvad han ejede under
ildebranden hos Marschall 7/21838.
Arents, Gustav Ferdinand
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840-31 år
Bekmann, August
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 23 år
Bekstein, Christofer
Snedkersvend hos J. N. Scheer.
Ft.1801 -40 år
Bielefeldt, Gustav Joachim (25/4-180416/3-1851)
Marschalls fabrik 1844.
Ansat hos C. C. Hornung 1847
Bolhagen, Frid.
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.l787 - 28 år
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Brandt, J. C.
Marschalls fabrik 1844
Brenge, Engl,
Ansat hos A. Marschall.
Sign, i taffelklaver nr. 1843 fra
Marschalls fabrik.
Bringman, Wilhelm
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 35 år
Bryning, Frederik (18/2-1817-1898)
Ansat 13/2-1838 hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Formand fra 15/1-1860.
Værkfører 10/4-1873.
Fratrådt 17/11-1876
Senere Udsalget i Aarhus.
Bugge, Hans M.
Snedkersvend hos F. Richter.
Ft. 1840 og 1845 - 38 og 43 år
Bøyesen, Christopher
Dreng hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 17 år
Cappelen, Carl
Lærling hos C. C. Hornung,
Slagelse.
Ft. 1840 - 16 år
Christensen, L.
Marschalls fabrik 1844.
Sign, i taffelklaver nr. 3411 fra
Marschalls fabrik

Dent ler, Joh. Ludv.
Snedkersvend hos J. C.
Gronenberg.
Ft.1787 - 30 år
Enig, Johan Chr.
Snedkersvend hosj. N. Gade.
Efter J. N. Gades død i 1854
bestyrer af fabrikken. Der
kendes instrumenter signeret:
»J. N. Gade ogj. C. Enig«. (D.
F. Møller 1976 s. 206-207)
Eriksen, Zacharias
Snedkersvend hos A. T.
Müllertz, Århus.
Ft.1845 - 22 år
Erikstrup, Niels Peter (21/10-1807-22/
2-1863)
Ansat hos C. C. Hornung fra
11/8-1844 til sin død.
Sign, i taffelklaverer nr. 910 og
1569 fra Hornungs fabrik
Fasting, Christian
Instrumentmagersvend hos J. J.
Fasting.
Ft.1845 - 26 år
Flensted, S. L.
Marschalls fabrik 1844
Florensen, Peter Teodor
Lærling hosj. Z. Flor.
Ft.1845 - 19 år
Funck, Heinrich
Instrumentmagersvend hos A.
Marschall.
Ft.1834 - 36 år
Marschalls fabrik 1844
Galsquar, ? Sørensen
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 34 år
Gjerbads, Vilhelm
Svend hos J. Boesen, Hillerød.
Ft.1845 - 26 år
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Goeskjær, Hans Mathisen (13/4-179414/3-1872)
Marschalls fabrik 1844.
Ansat hos C. C. Hornung fra
19/10-1847 til sin død
Grave, Johan
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.1787 -42 år
Gravesen, Christian
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 33 år
Guartrup, Christian
Snedkersvend hos A. Seehusen.
Ft.1840 - 20 år
Hagen, C (død 25/2-1828)
Snedkermester hos A.
Marschall.
Anført i Marschalls
indberetning for 1822.
Omkom under ildebranden i A.
Marschalls gård.
Adr.av.1828 nr. 53
Halgreen, C.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung
Hallstedt, Aders
Svend hos J. Boesen, Hillerød.
Ft.1845 - 28 år
Hansen, Bendt
Instrumentmagersvend hosj. G.
Liebert.
Ft.1840- 23 år
Hansen, Friderik (død 10/11-1842, 45
år)
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 og 1840 - 35 og 41 år.
To taffelklaverer fra Marschalls
fabrik har følgende sign.: »3092
Hansen d. 4. Septemb. 1835«
og »3588 Hansen«. Er måske F.
H.
Dødsannonce Adr.av.1842 nr.
271. Ifølge denne havde han
arbejdet i 14 år som snedker i
Marschalls fabrik.

Hansen, Jens (18/8-1812-25/6-1881)
Ansat hos C. C. Hornung fra 1/
10-1844 til sin død.
Bundmager
Hansen, Peder
Læredreng hos Peder Groth,
Fåborg.
Ft.1834 - 20 år
Hansen, Peder
Snedkersvend hos C. Hartvig,
Odense.
Ft. 1845 - 37 år
Harup, T.
Ansat hos A. Marschall.
Sign, i taffelklaver (Bakkehuset)
fra Marschalls fabrik
IIelmer, IF.
Marschalls fabrik 1844
Hinge, Carl Peter (29/12-1819-16/101871)
Ansat hos C. C. Hornung fra 1/
1-1848 til 7/12-1852.
Ansat igen fra 5/12-1853 til sin
død
Hlalky, Johan(nes) (20/6-1811-13/41851)
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 23 år.
Ansat hos C. C. Hornung fra 1/
5-1842 til sin død
Hoff J™s
Snedkersvend hos A. Marschall.
Ft.1840 - 38 år
Hoffory, Johan Simoni (4/1-1814-25/
10-1865)
Ansat hos C. C. Hornung fra 2/
3-1844 til sin død
Hornung, C.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung
Hornung, Jacob Philip (30/10-179728/9-1865 (begr. 1/10
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Trinitatis))
Ansat hos C. C. Hornung fra 4/
3-1843 til sin død
Plöltzer, Johan Frederik (f. 9/6-1810)
Ansat 7/9-1845 hos C. C.
Hornung.
Fratrådt 18/2-1868
Ihle, Johan Ferdinand (f.30/3-1820)
Ansat hos C. C. Hornung fra
25/10-1850 til 18/4-1873.
Genansat i 1875 og fratrådt 22/
6-1875.
Færdigmager
Ingerman, C.
Marschalls fabrik 1844
Jacob, Johan
Dreng hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 18 år
Jensen, Peder
Snedkersvend hos C. Hartvig,
Odense.
Ft.1845 - 24 år
Jesky, Martin (død 25/4-1808 (begr.
30/4 Garnison) 50 år)
Svend hos D. Wroblewsky.
Ft.1801 - 52 år (Martin Jeske).
Identisk med »Klaveermager
Jesche«? (Kbh.s vejviser 1799—
1801)
Junck, Jacob Christian
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 -42 år
Jørgensen, Carl
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840 - 21 år
Kirezehoff Wilhelm
Lærling hos C. C. Hornung,
Slagelse.
Ft.1840 - 18 år
Kjöpping, P.
Marschalls fabrik 1844
Kreützberg, Carl Ferdinand (24/101818-16/10-1888)

Ansat hos C. C. Hornung fra 4/
6-1849 til sin død.
Kassemager
Kreye, Johan Peter
Instrumentmagersvend hos A.
Marschall.
Ft.1834 og 1840 - 43 og 51 år.
Marschalls fabrik 1844.
Instrumentmager sst. Ft. 1845 56 år
Kruul, Johan
Svend hos J. Boesen, Hillerød.
Ft.1845 - 23 år
Lassen, Verner
Svend hos J. Boesen, Hillerød.
Ft.1845 - 22 år.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung (W. Lassen)
Lindner, Johan Frederik Ernst (20/31817-24/2-1889)
Ansat 3/5-1846 hos C. C.
Hornung.
Fratrådt 26/1-1878.
Færdigmager
Linke, Carl Gotlob
Snedkermester hos A.
Marschall.
Ft.1834 - 53 år
Lohman, Frid.
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 26 år
Lund, C. J.
Marschalls fabrik 1844
Lund, Fritz
Læredreng hos P. Thrue,
Randers.
Ft.1834 - 19 år
Lund, P.
Ansat hos J. N. Gade.
Sign, i taffelklaver nr. 567 fra J.
N. Gades fabrik
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Lund, Rasmus
Ansat hos P. Appelberg.
Efterlyser en stjålen
snustobakdåse i Adr.av.1780 nr.
41
Lundberg, Frederik (30/3-1812-5/101859)
Ansat 30/5-1843 hos C. C.
Hornung.
Fratrådt 14/9-1858.
Genansat fra 30/5-1859 til sin
død
Lütge, Hend. Levin
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 31 år
Lütge, Johan Chris.
Snedkersvend hos C. F. Speer.
Ft.1787 - 26 år
Madsen, L.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung
Madsen, Niels
Snedkersvend hos J. Boesen,
Odense.
Ft.1834 - 31 år
Mahler, Joseph
Instrumentmager på Marschalls
fabrik.
Ft.1845 - 21 år
Marschall, Carl
Søn af A. Marschall.
Ft.1840 og 1845 - 14 og 19 år.
Etableret som klaverbygger
sammen med broderen
Theodor Marschall i Kbh. 1851
under navnet »Brødrene
Marschall« (Nyrop s. 383)
Marschall, Theodor (død 1857)
Søn af A. Marschall.
Ft.1840 - 16 år.
Foreviste i Industriforeningen
mellem 20/11-1846 og feb. 1847
et pianino efter Pleyel (Qfl 1847
s. 18). Derefter rejst udenlands

og efter sin hjemkomst etableret
sig sammen med sin bror Carl
Marschall i Kbh. 1851 under
navnet »Brødrene Marschall«
(Nyrop s. 383)
Meyer, P.
Underskrev indberetning 1842
på Marschalls enkes vegne.
Marschalls fabrik 1844
Mietz, Vilhelm
Instrumentmagersvend hos C.
Wilde.
Ft.1850-29 år
Moberg, Ferdinanth
Instrumentmagersvend hos J.
Ulrichsen.
Ft.1845 -29 år
Mogensen, Rasmus
Svend hos M. G. Moshack.
Kbh.s Skattemandtal 1762
Moldrup, Jens
Læredreng hos P. Thrue,
Randers.
Ft.1834 - 15 år
Mollerup, Chr. Thomsen (29/11-18046/4-1861)
Ansat hos C. C. Hornung fra
19/5-1842 til sin død
Morck, Christian
Læredreng hos C. C. Hornung,
Skelskør.
Ft.1834 - 19 år
Mortus, Johan
Svend hos Wroblewsky.
Ft.1787 - 34 år
Myhre, Carl Chr. (f. 22/8-1824)
Ansat 17/9-1849 hos C. C.
Hornung.
Fratrådt 11/4-1873.
Færdigmager
Müller, C. C.
Ansat hos J. N. Gade.

3°7

Sign, i taffelklaver
(Bangsbomuseet) fraj. N.
Gades fabrik
Müllertz, Julius Theodor
Snedkersvend hos broderen A.
T. Müllertz, Århus.
Ft.1834 og 1845 - 27 og 37 år
Møller, August
Snedkersvend hos A. Seehusen.
Ft.1840 - 19 år
Møller, Chr. Emil Theodor (f. 5/8-1816)
Ansat 30/10-1845 hos C. C.
Hornung.
Fratrådt 23/11-1878.
Færdigmager
Møller, Jørgen
Snedkersvend på Marschalls
fabrik.
Ft.1845 -63 år
Møller, N
Ansat hos C. F. Sønderberg.
Sign. »No.25 / N. Möller« i
taffelklaver fra 1843 fra C. F.
Sönderbergs virksomhed
Møller, Peter L.
Snedkersvend hos F. Richter.
Ft. 1840 - 34 år
Nielsen
Ansat hos C. C. Hornung.
Sign, i taffelklaver nr. 851 fra
Hornungs fabrik
Nielsen, Isac
Snedkersvend hos A. Seehusen.
Ft.1840- 29 år
Nielsen, Niels Christian
Snedkersvend hos H. P. Møller.
Ft.1845 - 29 år
Norgreen, August
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840- 27 år
Ohst, I.F.L.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung

Oxenbölle, Frederik Rosenkrants (4/121828-13/6-1872)
Ansat hos C. C. Hornung fra
26/12-1848 til 1/10-1850.
Genansat fra 1/5-1852 til sin
død
Pedersen, Carl
Snedkersvend hos A. T.
Miillertz, Århus.
Ft.1845 - 30 år
Pedersen, O.
Ansat hos J. N. Gade.
Sign, i taffelklaver no. 523 fra J.
N. Gades fabrik
Pedersen, Peder
Snedkersvend hos J. Boesen,
Odense.
Ft.1834 - 28 år
Petersen, Carl
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840- 27 år
Petersen, Christian
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 28 år.
Muligvis identisk med:
Petersen, F. C.
Marschalls fabrik 1844
Petersen, Hans
Svend hos C. Hartvig, Odense.
Ft.1840 - 34 år
Petersen, Peter
Svend hos J. Z. Flor.
Ft.1850- 56 år
Petersen, Peter Søren
Læredreng hos J. C. Fasting.
Ft.1850 - 17 år
Petersen, Poul
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Skelskør.
Ft.1834 - 23 år

3°8

Pio, Jean Peter
Lærling hos J. Z. Flor.
Ft.1845- 18 år.
Svend hos samme.
Ft.1850 - 23 år
Poulsen, Niels Julius
Lærling hos J. Z. Flor.
Ft.1850 - 20 år
Rap, Johan Nicolai
Instrumentmagersvend hos J. N.
Scheer.
Ft.1801 - 34 år
Rasmussen, Jens Lauritz
Læredreng hos H. A. Skousboe.
Ft.1840- 19 år
Rasmussen, Niels P. (f. 20/11-1819)
Ansat 7/8-1839 hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840- 20 år.
Fratrådt 15/4-1854
Ravn, J. P.
Marschalls fabrik 1844
Rohde, August
Snedkerlærling hos J. T.
Jantzen, Helsingør.
Ft.1840 - 16 år
Roloff, OlofJørgen (f. 16/4-1819)
Ansat hos C. C. Hornung fra 5/
10-1850 til 4/1-1862.
Færdigmager
Salomon, B.
Ansat hos J. N. Gade.
Sign, i taffelklaver
(Bangsbomuseet) fraj. N.
Gades fabrik
Sangstrup, A.
Ansat hos J. N. Gade.
Sign, i taffelklaver nr. 533 fra J.
N. Gades fabrik
Scheer, Emilius Nicolai (f. 23/5-1794
(db. 13/6 Garnison)
Søn afj. N. Scheer.
Ansat 5 år før 1819 hos A.
Marschall, hvis anbefaling han

fik ved ansøgning om
myndighedsbevilling (RA: Da.
Kane. 2. dep. Kone, og indl. til
Reg. 1819 nr. 137).
27/2-1819 fik han 600 rd. i
rejseunderstøttelse af Fonden
ad usus publicos til uddannelse
som orgelbygger i udlandet.
Han rejste til Tyskland,
arbejdede hos en orgelbygger i
Linz og ville derefter til Italien.
Han søgte penge igen og fik 6/
3-1821 300 rd. til rejsens
fuldendelse. I reskript af 25/51822 gav kongen sin tilladelse
til, at han nedsatte sig i
udlandet (Fonden ad usus
publicos, II, s. 290-291).
Kom til U.S.A, i november
1822, og er konstateret som
orgel- og klaverbygger i
Philadelphia fra 1825-1859
(Korr, med Metropolitan
Museum of Art, MMCCS 27/111979).
Schmidt, Ole Peter Sophus (4/9-181413/5-1891)
Ansat hos C. C. Hornung fra
27/12-1848 til sin død.
Pudser
Schmidt, Peter Emanuel
Læredreng hos J. J. Fasting og
senere svend hos J. C. Fasting
ifølge ansøgning 15/3-1848 om
rejseunderstøttelse i 2 år til
uddannelse i udlandet
(RA:KKIFJ 1848 nr. 242).
Ft.1845 - 18 år.
Mellem jan. og sept. 1849
forevist en »Cornet-Piston i A« i
Industriforeningen (Qfl 1849 s.
151).
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Industriudstilling 1852 - en
kornet.
Overtog firmaet Fasting &
Wilde i 1852 (Nyrop s. 384385).
Firmanavn - »Fasting &
Schmidt« ses på bevarede
instrumenter.
Schneider, Carl
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 24 år
Schneider, Johan Gotlob
Svend hos A. Marschall.
Ft.1834 - 37 år
Schongjens Petter (30/7-1814-18/41900)
Ansat hos C. C. Hornung fra
27/4-1845 til 15/1-1867
Schuls, Charl.
Snedkersvend hos J. N. Scheer.
Ft.1801 - 35 år
Sch ultz, Ferdi nan t
Snedkersvend hos A. Marschall.
Ft.1840 - 25 år
Schultz, Heinrich Julius Pictor (f. 18/51823)
Ansat hos C. C. Hornung fra 5/
3-1845 til 29/1-1878.
Færdigmager
Schärer, Kasper
Svend hos M. G. Moshack.
Kbh.s Skattemandtal 1762
Schötz
Svend hos M. G. Moshack.
Kbh.s Skattemandtal 1762
Seehasen, August Detlef/Heinerich (f. 4/
5-1820)
Ansat hos C. C. Hornung fra 1/
10-1842 til 1/4-1856
Severin, Kiel. Chr. (4/9-1799-11/51878)
Ansat hos A. Marschall.
Sign, i taffelklaverer nr. 3061,
3798 og 3898 fra Marschalls
fabrik.

Marschalls fabrik 1844.
Ansat hos C. C. Hornung fra
16/8-1848 til 1/1-1873
Speiermann, H. P.
Marschalls fabrik 1844
Sign, i taffelklaver fra Alpers
fabrik (MMCCS nr. 1970-14)
Steffensen, Søren
Ansat hos A. Marschall.
Kvitterede i 1824 og 1825 på
Marschalls vegne.
(RA: Da. Kane, tillæg,
Teaterkassens Regnsk. 1824 nr.
606 og 1825 nr. 40).
Suhr, Carel Elperen
Lærling hos J. Z. Flor.
Ft.1850 og 1855 - 15 og 19/2 år
Sundahl, A. C.
19/4-1851 - lykønskning til C.
C. Hornung.
Anført i Kbh.s vejviser fra 1859
som pianofortefabrikant, 18611863 - firmaet P. Petersen (se
denne) & A. C. Sundahl.
Anført i Kbh.s vejviser fra 1864
som A. C. Sundahl & Co.
Sødring, Hans
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840 - 25 år
Thomsen, F G.
Instrumentmagersvend hos?
Industriudstilling 1836 - »2
Guitarer af ny Construction.
35 og 20 Specier«. »Udsigtens«
bedømmelse var meget positiv:
»Blandt Guitarerne udmærkede
Thomsens sig ved en smuk
Tone. De derved anbragte
Forbedringer i Construktionen,
saavel ved Skruerne, som især
ved de Tapper, af hvilke
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Strengene fastholdes, og
hvorved Stolen undgaaes, ere
meget hensigtsmæssige«.
Thorsen, Lauritz Christian (død 30/31850 (begr. 5/4 Vor Frue) 40
år)
Instrumentmagersvend hos sin
far N. C. Thorsen.
Ft.1840- 30 år
Torp, Christen
Snedkersvend hos A. Marschall.
Ft.1840 - 36 år.
Sign, i taffelklaver nr. 3084 fra
Marschalls fabrik
Werning, Zacharias (24/5-1815-4/31880)
Ansat hos C. C. Hornung fra
11/8-1844 til 29/6-1848?
Genansat 20/6-1849 til sin død.
Kassemager
Westphal, Joachim Michael (24/6-18141/6-1860)
Industriudstillingen 1844 - et
pianino. I kataloget anført
under C. F. Søndcrbergs
virksomhed.
Ft.1845 - 31 år.
Ansat hos C. C. Hornung fra
15/12-1845 til sin død.
Færdigmager.
Fra 1/1-1860 beskæftiget som
stemmer
Wisbye, Adam
Snedkersvend hos C. C.
Hornung, Slagelse.
Ft.1840? 22 år

Johann Fridrich
Svend hos C. F. Speer.
Kbh.s Skattemandtal 1762
Østerholde, Carl
Læredreng hos C. C. Hornung,
Skelskør.
Ft.1834 - 18 år

Kronologisk fortegnelse
over bevillinger

De bevillinger, privilegier, der er medtaget i denne fortegnelse går på udøvelsen afel
håndværk eller erhverv, ikke at forveksle med et udelukkende privilegium, et
monopol, på en bestemt genstands forfærdigelse. Denne fortegnelse omfatter ikke
kun instrumentbyggere, men også andre personer med tilknytning til musikudø
velse - strengefabrikanter og -forhandlere, nodetrykkere og musikforhandlere. De
findes naturligvis ikke blandt biografierne. Der er også medtaget bevillinger fra før
1770, og heller ikke her kan man finde alle blandt biografierne, enten fordi de ikke
var i funktion efter 1770, eller fordi de var orgelbyggere.
Materialet stammer dels fra Danske Kancelli og dels fra Kommercekollegiet.
(Præcise henvisninger og beskrivelse af materialeindsamlingen ses under gennem
gangen af afsnittene »Bevilling« og »Kontakt med offentlige myndigheder«
henholdsvis s. lOlf og 104).

Navn
Bevilling

Hartvig J. Müller
Orgelbygger
Johan Chr. Stritzky
Blæseinstrumenter og
chirurg. instr.
Amdi Amdisen Worm
Orgelbygger
Jesper Gotfredsen
Strengeinstr.
Chr. Ferd. Speer
Orgelbygger og
instrumentmager
Johan Andreas Kuster
Blæseinstrumenter
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Da. Kane.
(Registre og registranter)
Sjælland
Jylland

Komm. Koll.

1745,22/1

1745,29/10

1748,2/2
1751,20/7

1761,6/3

1761,18/4

Moritz G. Moshack
Orgelbygger og
instrumentmager
Daniel Wroblewsky
Orgelbygger og
instrumentmager
Johan Nic. Scheer
Orgelbygger og
instrumentmager
Joh. Chr. Gronenberg
Orgelbygger og
instrumentmager
Søren Sønnichsen
Nodetrykkeri
Johs. Fasting
Blæseinstrumenter af metal
Andreas Hjorth
Violiner
Fr. Beenich
Orgelbygger og
instrumentmager
Lars Svane
Strengefabrik
Søren Sønnichsen
Bogtrykkeri
Joh. H. E. Peerstrup
Orgelbygger og
instrumentmager
Georg Streistermann
Orgelbygger og
instrumentmager

Navn
Bevilling

H. F. Oppenhagen
Orgelbygger og
instrumentmager
Joh. Wilh. Haskerl
Handel med romanske
strenge

1761,5/6

1780,19/1

1784,6/8

1785,7/1
1787,1/6
1787,13/6

1789,20/5

1791,18/2
1792,22/6

1793,15/11

1793,22/11

1797,27/1

Da. Kane.
(Registre og registranter)
Sjælland
Fyn og Jylland

1801,22/12

1809,3/3

Carl Chr. Lose
Handel med musikalske
1809,15/12
instrumenter og strenge
Hans Fr. Carlsen
Handel med Tarm- eller
såkaldte romanske strenge i
1810,28/9
Kbh.
E. O. Friling
Handel med musikalier og
musikalske instrumenter i
1810,9/11
Kbh.
Georg H. Stein
Handel med musikalier og
1812,16/6
musikalske instrumenter
Joh. Wilh. Haskerl
Handel med metalstrenge og
sølvtråde til musikalske
1812,1/9
instrumenter
Hans Adolph Petersen
Handel med romanske
strenge og musikalske
1816,17/3
instrumenter i Kbh.
Richter & Bechmann og
Wenzler
Etablere en Musik- Kunst- og
1816,20/11
Instrumenthandel i Kbh.
Søren N. Gade
Handel med hans egne
forfærdigede musikalske
1816,26/11
instrumenter i Kbh.
Richter & Bechmann
Handel med udenlandske
1818,25/1
strenge
Hans Adolph Petersen
Handel med romanske
1818,17/3
strenge i Kbh.
Niels C. Thorsen
Forfærdige træblæsere i
1818,17/7
Kbh.
Joh. Fr. Melbye
1818,28/8
Instrumentmager

3*3

Joh. Georg Rapp
Orgelbygger og
instrumentmager (andre
klaviaturinstrumenter)
1819,27/8
C. D. Milde
Udsælge musikalier og holde
musikalsk lejebibliotek
1820,13/5
Joh. Fr. Melbye
Arbejde i fint træ
1820,13/5
Søren Sønnichsen
Bruge plade og stentryk
1820,27/6
E. O. Friling
Handel med musikalier,
musikalske instrumenter og
strenge i Helsingør i 6
måneder
1821,6/11
Niels P. Petersen
Instrumentmager og
kunstsnedker i Odense
P. U. F. Demant
Orgelbygger
1826,30/5
Jens Nielsen Gade
Handel med romanske
strenge
1828,4/1
Arnold Th. Müllertz
Forfærdige musikalske
instrumenter i Aarhus
Peter Wilh. Olsen
Udsalg af musikalske
instrumenter og strenge, for
tiden i forening med Loses
enke
1835,27/10
Johannes Hjorth
Udsalg af romanske strenge
1837,3/10
G. D. Hashagen
Handel med alle slags
strenge- og
blæseinstrumenter, samt
dertilhørende strenge og
andet
1840,19/5

3H

1825,7/10

1830,3/8

Peter Chr. Schouby
Udsalg af musikalske
1841,17/6
instrumenter og strenge
Carl Iver Pienge
Handel med musikalier,
musikalske instrumenter og
1845,22/3
strenge
Peter Wilh. Olsen
Handel med musikalske
instrumenter og strenge for
1845,13/11
egen regning
Lose & Delbanco
I forening at fortsætte og
drive den af førstnævntes
moders i forening med
Olsen drevne handel med
musikalske instrumenter og
1846,20/1
strenge i Kbh.
Thomas Jacobsen
Udsalg af romanske og andre
1847,19/10
strenge i Kbh.

3’5

Kronologisk fortegnelse over borgerskaber
i København 1770-1850
Ar og dato

Navn

Borgerskab som

1778,9/9
1780, 2/2
1780, 4/10
1784, 10/11
1784, 16/8

Brehm, Nicolai
Appelberg, Peler
Wroblewsky, Daniel
Coppy, Friderich
Scheer, Johan Nicolai

1784, 15/11
1784, 22/11
1785, 12/1

Edler, Gustav
Tieffenbrunn, Otto Joachim
Gronenberg, Johan Christian

1789, 17/6

Hjorth, Andreas Hansen

1791, 21/3

Beenick, Friderich

1797, 8/11
1799, 12/8
1800, 24/12
1805, 7/10
1809,25/9
1810,19/12
1811,27/9
1812, 11/9
1813,24/3
1813,29/10
1815,10/11
1815,10/11
1818,25/9
1821,20/2
1821,4/12
1822,26/2
1835,28/3
1836, 2/1
1836,2/7
1836,23/7
1838,6/1

Streistermann, Georg
Larshoff, Jacob Georg
Wandinge, Carl Johan Ludvig
Skousboe, Henning Andersen
Rødel, Heinrich Ludvig
Gade, Jens Nielsen
Gade, Jens Nielsen
Gade, Søren Nielsen
Marschall, Andreas
Petersen, Hans Adolph
Bechmann, Andreas
Richter, Hans Friderich
Thorsen, Niels Christensen
Hashagen, Gerhard Diederich
Gade, Søren Nielsen
Späth, Johan
Liebert, Johan Gotlieb
Seehusen, Andreas
Andersen, Johan
Larshoff, Johan Dajon Rudolph
Hjorth, Johannes

snedker
kunstdrejer
orgelbygger
kunstdrejer
orgelbygger og
instrumentmager
kunstdrejer
instrumentmager
orgelbygger og
instrumentmager
violinbygger og
strengefabrikant
orgelbygger og
instrumentmager
orgelbygger
kunstdrejer
kunstdrejer
kunstdrejer
kunstdrejer
musik-instrumentmager
snedker
snedker
musik-instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
musikalsk instrumentmager
musikalsk instrumentmager
musikalsk instrumentmager
musikalsk instrumentmager
snedker
musikalsk instrumentmager
musikalsk instrumentmager
musikalsk instrumentmager
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1839,
1839,
1840,
1842,
1842,
1842,
1847,
1847,
1847,
1847,
1847,
1848,
1849,
1850,

12/1
1/6
21/11
8/1
18/6
24/12
8/5
5/6
28/8
6/11
18/12
19/2
27/10
9/3

Elberling, Ludvig Ferdinand
Selboe, Johan Christopher
Flor, John Zacharias
Sønderborg, Christian Ferdinand
Hornung, Conrad Christian
Ulrichsen, Johannes
Acharius, Gustav
Knudsen, Christian
Fasting, Jacob Christian
Wilde, Carl Christian
Jacobsen, Thomas
Sørensen, Johan Peter
Teudt, Johan Heinrich August
Møller, Hans Peter

musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk
musikalsk

instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager
instrumentmager

Kronologisk fortegnelse over patenter

Denne fortegnelse omfatter de ene
retsbevillinger, udelukkende privile
gier, patenter, monopoler, der blev
udstedt af Kommercekollegiet (jævn
før kildehenvisningerne under afsnit
tet »Kontakt med offentlige myndig
heder« s. 104). Kun et enkelt patent
blev udstedt af Danske Kancelli (Peter
Riffelsen, Da. Kane., 2. dep. Regi
strant 1803 nr. 797). Ligesom den
kronologiske fortegnelse over bevil

linger medtager denne liste forhold
med tilknytning til musikfaget, altså
også forfærdigelse af strenge. Man
kan ikke finde alle personer blandt
biografierne, da her også er medtaget
folk fra hertugdømmerne og Sønder
jylland (eksempelvis Schulze ogThaysen). Fortegnelsen over patenter efter
1850 er afskrevet efter Nyrop (s. 376380).

1790, 5/3

Svane, Lars

8 års eneret på at forfærdige
violinstrenge af silke

1803, 8/7
(Da. Kane.)

Riffelsen, Peter

1810, 3/8

Marstrand, Nicolai Jacob

1812,3/7

Uldahl, Peter Christian

1821,31/12

Larshoff, Jacob Georg

1828,27/8

Hashagen, Gerhard Diederich

1829, 5/6

Marschall, Andreas

1830,11/8

Hashagen, Gerhard Diederich

20 års eneret på at forfærdige
melodica her i landet
8 års eneret på at forfærdige en
særlig slags pedalharper i Dan
mark
5 års eneret på at forfærdige
opretstående pianoforter i
Danmark
5 års eneret på at forfærdige og
sælge klarinetter med nogle af
ham opfundne forbedringer
10 års eneret på fortepianoer
med resonansbunde af valsede
jern- kobber- eller messingpla
der
10 års eneret på fortepianoer
og flygler med den af ham op
fundne mekanisme
10 års eneret på physharmonica
i kongeriget
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1833, 18/9

Schulze, F. C. T.

1836,23/3
1839, 23/10
1842, 20/12

Møller, Hans Peter
Møller, Hans Peter
Hornung, Conrad Christian

1843,18/7

Andersen, Johan

1845, 29/10

Degen, Søffren

1846,15/4

Hornung, Conrad Christian

1847, 24/2

Acharius, Gustav

1847, 3/2

Thaysen, N. C.

1847, 23/6

Acharius, Gustav

1847,14/12

Acharius, Gustav

1852, 16/4

Petersen, Peter

1852, 13/8

Knudsen, Christian

1857, 5/3

Steinbeck, F. og Petersen, H.

3J9

5 års eneret på en speciel jern
afstivning af pianoforter og
flygler
5 års eneret på cylinderlyrer
10 års eneret på orthochorder
10 års eneret på helstøbt jern
ramme til pianoforter og flygler
5 års eneret på opretstående
pianoforter eller pianinoer
med en af ham konstrueret me
kanik
5 års eneret på at forfærdige
heptachord-guitarer med den
af ham anvendte konstruktion i
kongeriget
5 års eneret på cabinets-pianoforter, hvor steget ikke står i
umiddelbar berøring med
sangbunden
5 års eneret til at forfærdige
stege til fortepianoer af den af
ham anmeldte konstruktion i
kongeriget
5 års eneret på en af ham opfun
den basklarinet i kongeriget
Danmark og hertugdømmerne.
5 års eneret på at forfærdige de
korte stege til fortepianoer af
metal med rifler eller stifter til
strengenes ledning i kongeri
get Danmark (udvidelse af pa
tent af 24/2-1847)
5 års eneret på at forfærdige de
af ham anmeldte fløjtefortepianoer og fløjtepianinoer i kon
geriget Danmark.
5 års eneret på en særlig art
taffelform - steget delt i 2
10 års eneret på en modificeret
jernramme til tafler
3 års eneret på en ny pedal til
opretstående instrumenter

1862, 5/2

Andersen, I. C. F.

1867, 11/1

Lassen, Verner

1868, 31/8

Sundahl, A. C.

1869, 23/8

Petersen, H. N.

1869, 10/9
1870, 16/4

Hornung & Møller
Sørensen,}. P.

1871, 27/12

Lövendahl, T.

10 års eneret på en repetitions
mekanik i opretstående piano
forter
10 års eneret på pianoforter
med sangkasse (ikke sangbund)
5 års eneret på en nykonstruk
tion af pianoforters resonans
bund og jernramme
5 års eneret på en forandring
ved opretstående pianoforters
resonansbund
5 års eneret på særlige agraffer
10 års eneret på pianoforter
med harpemekanisme
5 års eneret på »forbedringer«
ved pianofortet

Instrumentsystematisk register
- hvem byggede hvad?
I denne fortegnelse er kun anført de personer, man med
sikkerhed ved har bygget en bestemt instrumenttype. Det vil
sige, at instrumcntbyggernavne kun kendt i forbindelse med
reparationssedlcr ikke er medtaget her. Det er de traditio
nelle instrumenter, der er med i fortegnelsen; med hensyn til
periodens mangeartede instrumentopfindelser henvises til
afsnittet om »Patenter og andre nyskabelser« s. 55 ff. Instru
mentbyggerens navn står i kursiv, hvis der er anført beva
rede instrumenter i hans biografi.

Messingblæse Fasting, J. J.
instrumenter Fasting-instrumenter, udaterede 0., J. J.
eller J. C.)
Fasting 8c Wilde
Selboe, J. C.

Træblæse TVÆRFLØJTER
instrumenter Appelberg, P.
Brems, M.
Coppy, F
Edler, G.
Gronenberg, J. C.
Groth, P.
Hansen, FF C.
Larshoff, J. G. (+J. D. R.?)
Rødel, H. L.
Selboe, J. C.
Seydler, P.
Simonsen, J.
Skousboe, FL A.
Thorsen, Xr. C.
Thrue, P. M.
Weesch, H. A.
Wiborg, S.
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FLAGEOLET

Thrue, P. M.

OBO
Appelberg, P.
Larshoff, J. G. (+J. D. R.?)
Selboe,J. C.
Skousboe, H. A.
Thorsen, N. C.
ENGELSKHORN

Weesch, H. A.

FAGOT
Skousboe, H. A.
Thorsen, N. C.
KLARINET

Appelberg, P.
Brems, M.
Coppy, F.
Groth, P.
Hansen, H. C.
Larshoff, f G. (+J. D. R.?)
Lund, W.
Rødel, H. L.
Selboe, J. C.
Simonsen, J.
Skousboe, H. A.
Thorsen, N. C.
Thrue, P. M.
Wiborg, S.

BASSETHORN
Larshoff, J. G.

Strenge HARPE
instrumenter Brehm, N.
Ewers, W. J.
Gade, f N.
322

Marstrand, N. J.
Petersen, C.
Scheer, J. N.

HARPINEL
Marstrand, N. J.
GUITAR

Birch, H. C.
Brehm, N.
Brinkopff H.
Christensen, L.
Felszner, C. G.
Gade, Brødrene
Gade, J. N.
Gade, S. N.
Hjorth, A. C.
Hjorth, J.
Kaack, H. F.
Knudsen, Carl
Larsen, L. C. H.
Linck, J. P.
Lund, L.
Müllertz, A. T.
Petersen, C.
Scheer, J. N.
Seehusen, A.

CISTER
Jespersen, G.
Linck, J. P.
Scheer, J. N.

POCHETTE
Gotfredsen, J.
Linck, J. P.
VIOLA DA GAMBA

Gotfredsen, J.
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VIOLA D'AMORE
Hjorth, A. H.

VIOLIN
Christensen, L.
Dreier, O.
Felszner, C. G.
Gade, Brødrene
Gade, S. N.
Gotfredsen, J.
Hjorth, A. C.
Hjorth, A. H.
Hjorth, J.
Jacobsen, T.
Klotz, S.
Larsen, L. C. H.
Linck, J. P.
Lund, N. J.
Marstrand, N. J.
Schnabel, J. H.
Wandinge, C. J. L.
BRATSCH
Hjorth, A. H.
Jacobsen, T.
Larsen, L. C. H.
Linck, J. P.
Marstrand, N. J.
Schnabel, J. H.

CELLO
Felszner, C. G.
Gade, Brødrene
Marstrand, N. J.
Schnabel, J. H.
KONTRABAS
Gade, S. N.
Marstrand, N.J.
Klaviatur
instrumenter

324

CLAVICHORD
Friis, D.
Gronenberg, J. C.
Jørgensen, J. J.
Moshack, M. G.
Müller, H. J.

Scheer, J. N.
Speer, C. F.
Tieffenbrunn, 0. J.
Wroblewsky, D.

SPINET
Speer, C. F.

CEMBALO
Gronenberg, J. C.
Moshack, M. G.
Tieffenbrunn, O. J.
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TAFFELFORMET KLAVER
Acharius, G.
Alpers, C.
Andersen, J.
Bechmann, A.
Beenick, F.
Boesen, J.
Brinkopff, H.
Elberling, L. F.
Elberling & Petersen
Ewers, W. J.
Flor, J. Z.
Friis, D.
Gade, J. N.
Gade, S. N.
Gronenberg, J. C.
Hartvig, C. T.
Hashagen, G. D.
Hashagen & Neelsen
Hornung, C. C.
Knudsen, Chr.
Liebert, J. G.
Lodberg & Møller
Lund, L.
Marschall, A.
Melbye,J. F.
Müllertz, A. T.
Oppenhagen, H. F.
Petersen, C.
Petersen, H. N.
Petersen, J. L.
Petersen, N. P.

Petersen, P.
Richter & Bechmann
Richter, H. F.
Sch eer, J. N.
Schen, I. C.
Schnabel, J. C.
Seehusen, A.
Sønderberg, C. F.
Sørensen, J. F.
Uldahl, P. C.
Ulrichsen, J.
Valentin, H.

KARNISFORMET KLAVER
Alpers, C.
Hornung, C. C.
Petersen, H. N.
Petersen, P.
FLYGEL
Alpers, C.
Andersen, J.
Homung, C. C.
Knudsen, Chr.
Marschall, A.
Richter 8c Bechmann
Richter, H. F.
Uldahl, P. C.

OPRETSTÅENDE KLAVER
(pianino, skibsklaver, giraf- og
pyramideformet).
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Acharius, G.
Alpers, C.
Andersen, J.
Homung, C. C.
Knudsen, Chr.
Marschall, A.
Müllertz, A. T.
Richter 8c Bechmann
Sørensen, J. P.
Teudt,J. H. A.
Uldahl, P. C.
Valentin, H.
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Hjørring amt
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Christensen, L.

Holbæk amt
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Schnabel, J. C.
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Peerstrup, J. H. E.
Rasmussen, G.
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Wulff, S.
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Peerstrup, J. H. E.
Næstved
Wandinge, C. J. L.
Odense
Boesen, J.
Hansen, H. C.
Hartvig, C. T.
Hartvig, I. F.
Jastrau, J. D.
Jørgensen,J.J.
Larsen, L. C. H.
Petersen, J. L.
Petersen, N. P.

Randers
Thrue, P. M.

Rudkøbing
Oppenhagen, H. F.
Skelskør
Hornung, C. C.

Slagelse
Hornung, C. C.
Svendborg
Friis, D.
Noersteen, P.

Svendborg amt
Ollerup sogn
Simonsen, J.
Tranekær sogn
Weesch, H. A.

Vejle amt
Herslev sogn
Brems, M.
Vordingborg
Wandinge, C. J. L.
Arhus
Müllertz, A. T.
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Kjær, N.

Navneregister
Xravneregistret er selektivt.
I første række medtages alle musikpersonligheder og andre,
der ikke har selvstændig biografi eller kan lindes i de øvrige
registre. (Forældre og hustruer er der dog ikke henvist til).
Instrumentbyggere med selvstændig biografi (angivet med
kursiv) henvises der kun til undtagelsesvist. Det sker til den
erhvervshistoriske indledning, når der i denne er uddybning
eller tilføjelser til biografien, men der henvises ikke, hvis
instrumentbyggeren kun er nævnt i al almindelighed. Der
gives instrumentbygger-henvisning til andres biografier, når
det vedrører lærer/elev-forhold, anbefalinger eller lig
nende, men kun hvis der ikke i teksten er krydshenvisning.

Ahlefeldt, greve, 294
Anders, Johan, instrumentbygger,
Wien, 230
Aasheim, professor, 145
Abbelberg - se Appelberg
Acharius, G., 63, 67
Alpers, A. F., snedkermester, 110
Andersen, Johan, 65, 78
Apelberg - se Appelberg
Bausch, violinbygger, Leipzig, 188
Bay, R., 131, 189, 197
Bechstedt, D., organist, 259
Beckmann, instrumentbygger, Kas
sel, 179, 214
Beenick, F., 63 f.
Bendz, Wilhelm, maler, 47, 87
Berg, Andreas, stadsmusikant, 162
Berggreen, A. P., 196, 282
Berner, etatsråd, 249
Berthold, musikus, 122
Boesen, J., 78, 220
Bredal, N.K., 297
Bredal, T., koncertmester, 177
Brehm, N., 70, 125
Broadwood & Co., klaverfirma, Lon
don, 196

Brodman, klaverfabrikant, Wien, 285,
288
Brustgrün, instrumentbygger, Flens
borg, 74
Bruun, skolelærer, 226
Bröndum, Alminde, 124
Buberg, J.A., snedkermester, 152
Buchholtz, F. C., hofviolon, 162
Bull, Ole, 189
Buntzen, Eduard, højesteretsadvokat,
220
Buschmann, J. D., instrumentbygger,
Friderichroda, 60
Bustorff, klaverbygger, Kiel, 74
Catrau, J. D. - se Jastran, J. D.
Christensen, Lars, 21 f.
Christiani, hofpræst, 256
Christiansen, J. Chr., købmand, 220,
222
Clementi, 288
Collard, Collard 8c Collard, Collard 8c
Comp., klaverfabrikat, England,
135,152,154,155
Coste, guitarist, fransk, 131
Courlander, B., kammermusikus, 121
Cronenberg - se Gronenberg

Dahl, F. S.J., 282
Darbes, Frantz, hofviolon, 162
Debain, A., instrumentbygger, Paris,
61
Dehsen,J., kunstdrejer, 258
Demant, orgelbygger, 167
Dreier, Ole, 211
Eckersberg, maler, 227
Eigler, musikus, 294
Elberg, A. P. - se Appelberg
Elberling, L. F., 78
Enger, Gulbrand, 188
Engleder, violinbygger, München,
188
Erard, harpebygger, London, 228
Erard, klaverbygger, Paris, 110, 216,
228
Ernst, violinist, 189
Esmann, snedkermester, 214
Eyer, Thomas, hofviolon, 162
Fasting & Schmidt - se Schmidt, P. E.
(listen over ansatte)
Fasting, Johan Jacob, 43, 55, 78
Fasting, Johannes, 55
Feundt, H., instrumentbygger, Ber
lin, 230
Flor, snedkermester, 132
Foersom, Peter, organist, Odense,
247
Foltmar, organist, 232
Freithof, J. H., hofviolon, 162
Friberg, organist, 276
Fnis, Ditlev, 21
Friling, E. O., musiklærer, musikalieforhandler, 86
Funck, F., koncertmester, 189, 199
Gade,J. N„ 48, 78, 177, 246, 278
Gade, Niels W„ 158, 159, 160, 256
Gade, S. A;,127, 177
Giedde, kammerherre, 128
Glass, Frederik, snedkermester, orgelbygger, 72
Glæser, Franz, kapelmester, 58, 77,
189

Gottfried, J. K., instrumentbygger,
140
Gottwaldt, H., hofviolon, 162
Grönberg - se Gronenberg
Grose, organist, 146
Grönnenberg - se Gronenberg
Guldbrand, justitsråd og stiftsfysikus,
199
Göring, organist, 232, 276
Haberbier, 111
Hansen, Christian, snedkermester,
167
Hartmann, koncertmester, 145, 175
Hartmann, I.P.E., 121, 218, 220, 266
Harttwig, J., hofviolon, 162
Hashagen, G. D., 60 f, 65, 78, 266
Haskerl, J. W., kapelmusikus, 133, 174
Hass, instrumentbyggerdynasti,
Hamborg, 232
Hauch, hofmarskal, 177, 201
Haydn, 288
Hertz, opfinder, 206
Hindsberg, klaverfabrikant, 299
Hjorth, A. H, 70, 82, 212, 300
Hjorth, Emil, violinbygger, 177
Hjorth, J, 131, 78
Hjorth, Søren, fabrikbestyrer, 220,
222
Hofgaard, L. W., kancelliråd, 121
Hofman, Anton, violinbygger, Wien,
189
Holm, J., organist, Helsingør, 249
Hornemann & Erslev, musikhandel,
248
Hornemann, C. F. E., 206
Hornung, Andreas, snedker, 180
Hornung, C. C., 66f., 84ff., 89, 113, 131,
156, 220, 222, 256, 300
Hornung & Møller, 184
Hostrup, skuespiller, 126
Hunschen, 216
Hyphoff, S. C., 259
Hackl, Anton, instrumentbygger,
Wien, 60, 169

Jacobsen, Angelique, professorinde,
85
Jacobsen, Th., 82
Jensen, kapelmusikus, 145
Jesche - se Jesky (listen over ansatte)
Juel, Frederik, 241
Juul, AT., Tegner, 85
Jürgensen, mekanikus, Slesvig, 244
Kaas, Steffen, stadstambour, 193
Kabell, kantor, 235
Kastens, Lambert Daniel, orgelbyg
ger, 233
Keyper, kapelmusikus, 133
Kirchhoff, stadsmusikant, 232
Klattenhoff, C. F., organist, 118, 232,
249
Klieme, J.P., organist, 114, 259
Knudsen, Iver Lindegaard, snedker
mester, 247
Koch, H., kapelmusikus, 177
Kratzenstein, C. G., justitsråd, profes
sor, 118, 146, 259
Kretschmer, organist, 207
Kronenborg - se Gronenberg
Kuhlau, Fr., 60, 169, 257
Kühler, musiklærer, 167
Kunzen, kapelmester, 244, 257, 263,
285, 288, 295
Lammi, kapelmusikus, 159, 224, 225
Langebeck, Peder, høker, 163
Larsen, Christian Frederik, violinbyg
ger, Odense, 196, 199
Larsen, L. C. H., 165
Larshoff, J. G., 55ff„ 82, 83
Lem, Peder Mandrup, professor, 133
Liebe, Edouard, hof- og slotsorganist,
Kronborg, 121
Liebert, J. G. 78
Liszt, 111
Lorentz, kapelmusikus, 224
Lose, C.C., musikhandler, 281
Lovisa Augusta, prinsesse, 259
Lund, Peder, snedkermester, Middel
fart, 229

Luprig, oboist, 295
Lüttgen, 277
Løve, J., 260
Lövener, D., jernstøber, 67, 184
Maggini Paolo, violinbygger, 189
Malmsjö, J. C., klaverbygger, Sverige,
217
Manthey, D., legationsråd, musikama
tør, 49, 225
Marschall, A., 30, 76, 78, 80, 117, 185,
194, 207, 210f., 230f., 246, 253,
256, 273, 278, 279, 292
Marschall, brødrene, 306f.
Marschalls etablissement, 121
Marstrand, N.J., 58L, 82, 178
Martensen, orgelbygger, Svendborg,
78
Martini,snedkermester, 159
Melbye, J.F., 15
Meldahl, jernstøber, 66, 184
Meyer, 222 (se også listen over
ansatte)
Meyer, H., 300
Moshack, M. G., 80, 234, 297
Mühlenstedt, apoteker, 145
Müller, H.f, 297
Møller, Erik Jensen og familie, køb
mand og brændevinsbrænder, 13
Møller, Frederik, klaverfabrikant, 237
Møller, H. P, 61ff., 78, 95f., 131
Møller, J.P., maler, 51
Nielsen, C.F., instrumentbygger, 152
Nyrop, C., industrihistoriker, 96
Olsen, P. W., hof- og musikhandler,
77
Oxholm, P. L., generalmajor, 245
Paston, instrumentbygger, Berlin,
190
Paulli, H.S., koncertmester, 198
Petersen junior, H. N., Petersen &
Søn, Herman N., klaverbygger, 246
Petersen, J. L., 90
Petersen, P. C., kapelmusikus, 201,
295

Petersen, P. & A. C. Sundahl, klaverfirma, 248, 310
Petersen, M., klarinettist, 82
Pleyel, klaverfabrikant, fransk, 306
Prætorius, H.F., chefadjudant, 244
Raffenberg, familien, 87
Ramus, orgelbygger, 74, 78
Rasmusen, H., kapelmusikus, 133
Rauch, kammermusikus, 128
Rawert, O. J., industrihistoriker, fa
brikdirektør, etatsråd, 16, 3If., 39f.,
46, 53, 95, 180
Reventlow, greve, 298
Richter 8c Bechmann, 15
Riffelsen, P, 59f.
Rudersdorff, koncertmester, 199
Rung, H., kapelmusikus, 127, 131
Ræhs den yngre, Martinus, 162
Sarti, 232
Saxtorph, J., professor, 198
Scalabrini, 232
Schall, koncertmester, 201, 224, 257,
263, 288
Scheer, J.N., 234
Scheibe, 90
Schiørring, Niels, kammermusikus,
118, 259
Schmidt, P.E., 296 (se også listen over
ansatte)
Schnabel, Johan Adam, klaverbygger?
262
Schnabel, J. H„ 82, 174
Schone,
Emanuel,
klaverbygger,
Norge, 217
Schreiber, stadsmusikant, 145
Schultz, harpebygger, London, 228
Schultz, kapelmester, 146
Schulze, F. C. T., instrumentbygger,
Rendsborg, 65L, 74
Schumacher, P. C., 269
Schwartz, Georg, hofkunstdrejer, 281
Schytte, klokker, 235
Selboe, f, 45, 78

Simonsen, kunstdrejer, 295
Simonsen, F.W., kapelmusikus, 159
Sivert, Nicolay, stadsmusikant,
Odense, 167, 196, 198
Schousboe, H.A., 15, 44f„ 165
Sophie Magdalene, enkedronning,
232, 275, 298
Speer, C. R, 297
Sprenger, violinbygger, Nürnberg,
188
Stall, guitarspiller, 199
Stauffer, guitarbygger, 268
Steiner, violinbygger, 174
Stilou, Peter, drejermester, 165
Storck, J.C., hofviolon, 162
Stoss, violinbygger, Wien, 188
Sundahl, A. C. 8c Co., klaverfabrikant
195 (se også Petersen, P. 8c A. C.
Sundahl)
Sørensen, J. P. 195
Thalberg, 111
Thaysen, N. C., instrumentbygger,
Åbenrå, 57f.
Thomle, Christopher, klaverbygger,
Norge, 217
Thorsen, klaverfabrikant, 235
Thorsen, N. C., 44
Tiemroth, I.H.C., kapelmusikus, 269
Tourte, violinbuemager, fransk, 212
Uldahl, P. C., 64E, 185, 207, 214, 230,
237, 251, 253
Vauchel, Jean, violinbygger, Würz
burg, 188
Vuillaume, Jean Baptiste, violinbyg
ger, Paris, 188
Wachtl,J., klaverfabrikant, Wien, 285,
289
Wagner, klaverbygger, Dresden, 79
Weber, Carl Maria von, 253
Wedel, Søren, overkrigskommissær,
14
Wedelfeldt, von, oberst, 189
Welschow, snedkermester, 230

Wenzler, stentrykker, 251
Westphal, J. M., 113 (se også listen
over ansatte)
Weyse, C.E.F., 63, 214, 249, 257, 263,
285, 288
Wexschall, Fr., koncertmester, 177,
189,199
Wintmølle, G.W., 80
Wittkou, 259
Worm, Amdi Amdisen, orgelbygger,
236, 241, 243

Wormskjold, konferensråd, 230
Wroblewsky, D., 13, 90
Wulff, B., - se Wulff, Søren
Wulff, L. & Co., 300
Wulff, Lars Sørensen, harpenist, 300
Zielcke, hoforganist, 276
Zinck, syngemester, 118, 257, 276
Zinn, jr., grosserer, 289
Zinn, L., 266
Ørsted, H.C., 270

