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Abstract

The restoration of musical instruments is a specific field of restoration where 
traditional restoration specialties interact with the art of music. Ancient 
musical instruments are the key to an authentic interpretation of compositions, 
therefore the historical musical instruments are nowadays of growing interest 
between musicians and the restoration of them becomes even more important. 
The work of a restorer includes not only technical restoration of constructions 
and mechanisms, but also the most important thing – restoration of the original 
sound. During this process many different problems can be faced: first of 
all, the assessment of restoration feasibility, the availability of authentic 
material as well as the search for reference instruments. However, the greatest 
difficulties are connected with the detection of authentic sounds, because it 
is heavily determined by the voicing process, which is very subjective and 
allows a huge variety within one technical solution. Thus, the restoration of 
musical instruments is an interdisciplinary process, in which not only technical 
specialists of restoration, but also musicians and music historians are involved. 
The paper describes the 20-year experience in piano and organ restoration 
of SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” (Ugāle Organ Building Workshop).
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Kopsavilkums

Mūzikas instrumentu restaurācija ir specifiska restaurācijas nozare, kurā 
tradicionālās restauratoru specialitātes savijas ar mūzikas mākslu. Senie mūzikas 
instru menti ir atslēga uz autentisku skaņdarbu interpretāciju, tādēļ šodien 
mūziķu starpā arvien lielāku interesi izraisa saglabātie vēsturiskie mūzikas 
instrumenti un arvien nozīmīgāka kļūst to restaurācija. Restaura tora uzde vums 
ir ne tikai tehniski atjaunot konstrukcijas un mehānismu, bet pats galvenais ir 
atjaunot sākotnējo skanējumu. Šajā procesā jāsaskaras ar dažādām problēmām: 
vispirms jau restaurācijas iespējamības izvērtēšana, autentisku materiālu 
pieejamība, kā arī references instrumentu meklēšana. Tomēr vislielākās grūtības 
sagādā autentiskas skaņas atrašana, jo to ļoti lielā mērā nosaka intonācijas 
process, kas ir ļoti subjektīvs un viena tehniskā risinājuma ietvaros pieļauj milzīgu 
dažādību. Tādējādi mūzikas instrumentu restaurācija ir starpdisciplinārs process, 
kurā iesaistās ne vien restaurācijas tehnisko specialitāšu pratēji, bet arī mūziķi un 
mūzikas vēsturnieki. Rakstā ir aplūkota SIA “Ugāles ērģeļbūves darbnīca” vairāk 
nekā divdesmit gadu ilgā pieredze ērģeļu un klavieru restaurācijā.

Atslēgvārdi

klavieres, ērģeles, skaņa



54

The restoration of musical instruments is a specific field in which the term 
‘restoration’ itself often causes problems since a large number of activities carried 
out by the restorers hardly correspond to the term ‘restoration’ in general. It 
is determined by the main aim of restoring a musical instrument – to restore 
the possibility to use it again for playing music, because it is the reason for its 
existence. Here we can face a difficult material – the sound that might be called 
a non-material substance, because the sound is an object of a totally subjective 
perception. The 20th century has given us a unique opportunity – the sound fixation. 
There are records available of several famous organs before the restoration and 
after it. Unfortunately, very rarely such records can be found of other instruments. 
Nowadays such documentation is often carried out during the restoration process.

1. In addition to the everyday causes – aggressive environmental factors such as 
cold, humidity, light, acidic or too alkaline environment etc. – one of the main 
causes for musical instrument deterioration is their specific usage – playing and 
maintenance during which the instruments are subjected to huge tensions even 
by the most lenient treatment. Their moving parts wear out, while the parts 
subjected to static tension use to deform or sometimes even collapse.

2. Quite often the cause for deterioration is the desire to improve. It can espe-
cially be seen on the big instruments such as organ and piano. The reason for 
reconstruction is usually a lack of money for the purchase of new instruments, 
therefore usually reconstructions are not very successful and can be evaluated 
as degradation. One of the few instruments that was not thought to become 
reconstructed until Barnim Grüneberg, who did it in 1885, was the organ in 
the Liepāja Holy Trinity Cathedral (Fig. 1). The Riga Dom Cathedral organ was 
reconstructed to its original construction in 1984.

Music is the field of art for which more specific knowledge is required in order 
to capture and enjoy it fully. At the same time, it is art which directly affects 
the senses and consciousness, even if the person is not consciously participating in 
the perception of sound – the so-called commercial music. It is the music in which 
the most primitive surrogates are sometimes served as the highest achievements 
because of people’s lack of knowledge. But let the person listen to the music for 
a moment and let the music go beyond his outer ear, and the natural sense of beauty 
will immediately indicate what is beautiful and what is not. My experience shows 
that people without any specific musical education can distinguish a beautiful sound 
from noise and good playing from dilettantism; even more – many can capture 
the musical difference, when playing on authentic or inappropriate instruments.

The demand for restoration of ancient musical instruments, which in many cases 
should actually be defined as reconstruction, is first rooted in the fact that sound 
is inextricably linked to the practice of composition interpretation. The modern 
piano and the Rococo piano are two completely different instruments. Playing 
Mozart’s compositions on a modern piano is comparable to copying paintings by 
ancient Dutch painters using acrylic paints. In order to fully reveal the content 
of a composition, an authentic instrument, just as the one used by the author, is 
needed. Second, there is a significant aspect which is important also for the whole 
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Mūzikas instrumentu restaurācija ir specifiska nozare, kurā bieži vien termina 
“restaurācija” lietošana pati par sevi ir problemātiska, jo ļoti daudzas darbības, kuras 
veic mūzikas instrumentu atjaunotāji, visai grūti iekļaujas kategorijā “restaurācija” 
šā jēdziena vispārējā izpratnē. To nosaka jebkura mūzikas instrumenta restaurācijas 
galamērķis – atjaunot iespēju to izmantot muzicēšanai, jo tā ir instrumenta 
pastāvēšanas jēga. Te mēs saskaramies ar grūti fiksējamu materiālu – skaņu, kuru 
nosacīti varētu dēvēt arī par nemateriālo substanci, jo skaņa ir absolūti subjektīvas 
uztveres objekts. Divdesmitais gadsimts mums ir devis unikālu iespēju – skaņas 
fiksāciju. Samērā daudzām slavenām ērģelēm sagadīšanās pēc ir atrodami ieraksti 
pirms un pēc restaurācijas. Diemžēl ļoti reti šādi ieraksti atrodami citiem mūzikas 
instrumentiem. Mūsdienās šāda dokumentācija bieži tiek veikta restaurācijas procesā.

1. Līdzās ikdienišķajiem iemesliem – apkārtējās vides agresīvajiem faktoriem 
kā aukstums, mitrums, gaisma, skāba vai pārāk sārmaina vide u.c. – viens 
no galvenajiem mūzikas instrumentu bojāšanās cēloņiem ir to specifiskā 
izmantošana – spēlēšana un kopšana, kuras laikā instrumenti ir pakļauti lielām 
slodzēm arī pie vissaudzīgākās apiešanās. To kustīgās daļas nolietojas, savukārt 
statiskai slodzei pakļautās daļas deformējas vai dažos gadījumos pat sabrūk.

2. Samērā bieži bojājumu iemesls ir vēlme kaut ko uzlabot. Īpaši tas vērojams pie 
lieliem instrumentiem kā ērģeles, nereti arī klavieres. Pārbūvju iemesls visbiežāk 
ir naudas trūkums jaunu instrumentu iegādei, tāpēc ar ļoti retiem izņēmumiem 
pārbūves parasti nav īpaši veiksmīgas un pat vērtējamas kā degradācija. 
Vienas no retajām pārbūvētajām ērģelēm, kur neviens pat nepieļauj domu par 
rekonstrukciju uz kādu agrāku periodu pirms Barnima Grīneberga ( Grüneberg) 
1885. gadā veiktās pēdējās pārbūves, ir Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles 
ērģeles (1. att.), savukārt Rīgas Doma ērģeles 1984. gadā rekonstruētas līdz 
sākotnējam stāvoklim.

Mūzika ir tā mākslas nozare, kuras pilnīgākai uztveršanai un baudīšanai vajadzīgs 
visvairāk specifisku zināšanu. Vienlaikus tā ir māksla, kura tieši ietekmē maņas 
un apziņu, personai apzināti pat nepiedaloties mūzikas uztverē, – tā dēvētā 
komercmūzika, kura ikdienā veido mūsu skaņu telpu kā pilsētvidē, tā birojos, 
kafejnīcās, lielveikalos un transportlīdzekļos. Tā ir mūzika, kurā visprimitīvāko 
surogātu dzīves steigā dažkārt pasniedz kā augstāko sasniegumu, arī cilvēku 
neizglītotības dēļ. Bet pietiek cilvēkam kaut uz mirkli ieklausīties skaņās un ļaut tām 
nonākt mazliet tālāk par ārējo ausi, lai dabiskā skaistuma izjūta, ja vien tā nav vēl 
pilnīgi notrulināta, tūdaļ apjaustu to, kas ir skaists un kas ir neglīts. Mana pieredze 
rāda, ka arī cilvēki bez specifiskas muzikālās izglītības spēj atšķirt skaistu skaņu 
no trokšņa, labu spēli no diletantisma; vēl vairāk – daudzi lieliski uztver mūzikas 
atšķirību, spēlējot uz autentiskiem vai neatbilstošiem instrumentiem.

Prasība pēc seno mūzikas instrumentu restaurācijas, kas ļoti daudzos gadījumos 
drīzāk būtu saucama par rekonstrukciju, pirmām kārtām sakņojas tajā apstāklī, ka 
to skanējums ir nesaraujami saistīts ar skaņdarbu interpretācijas praksi. Mūsdienu 
klavieres un rokoko laikmeta klavieres ir pilnīgi dažādi instrumenti. Mocarta 
skaņdarbu spēlēšana uz modernajām klavierēm ir pielīdzināma holandiešu 
vecmeistaru gleznu kopēšanai ar akrila krāsām. Lai pilnībā atklātu kāda skaņdarba 
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cultural heritage: if the instrument is not used, it will inevitably die. A piano, which is  
not being played, will perish beyond doubt, unless it becomes a part of a collection 
in a museum. The same thing happens to organs, especially if a church is closed. 
Many European countries are dealing with this problem of closing churches, especially  
in Great Britain and Sweden. The instruments in Latvia are also at risk, e.g. the organ  
(1851) of the church of Landze. This problem is a separate topic, which is impos sible 
for the restorers to solve. In turn, the conservation, restoration and usage problems  
are largely rooted in education and culture in general. There is a very widespread 
belief that high-quality performance and learning of music requires a new instrument.  
Therefore, it is almost impossible to find restored instruments that would be in use 
in schools, although the restoration costs are usually much lower than the price of 
a new instrument while the quality of genuine instruments and instruments pro-
duced by computerized mass-production factories differs dramatically. Paradoxi-
cally, in the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music, not to mention music colleges, 
historical pianos or their copies cannot be found, thus students do not have 
the opportunity to experience the technique and sound which actually corresponds 
to the composer’s original music.

There are almost no musical instruments which cannot be repaired by restoration 
or reconstruction to the stage when they are playable again. The main problem in 
the restoration of musical instruments is that only in very rare cases it is possible  
to keep the whole material and restore the capability of sound. This basically refers to 
materials subjected to tension and wearing. A classic example of a part subjected 
to load is the strings of a piano – the metal oxidizes, loses its firmness and elasticity 
(becomes “tired” of the stress). They simply need to be replaced. The same applies  
to moving parts and mechanisms like the piano hammers – they will inevitably wear 
out and the parts subjected to wearing like leather, felt and fabric need to be replaced. 
Therefore, it must be clear that the restoration of a musical instrument until its ability 
to produce sound means replacing the outworn, “tired” or otherwise damaged parts 
by new ones if maintenance of them is incompatible with functioning.

RESTORATION OR 
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METHODO-
LOGICAL 
PROBLEMS AND 
THEIR SOLUTIONS
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saturu, ir nepieciešams autentisks instruments, kādu lietojis komponists. Otrs, 
ne mazāk svarīgs aspekts ir tāds pats kā visam mūsu kultūras mantojumam: ja tas 
netiek izmantots, tad tas neglābjami iet bojā. Klavieres, kuras neviens nespēlē, 
neizbēgami bojājas, ja vien neatrodas kādās kolekcijās vai muzejos. Tas pats notiek ar 
ērģelēm; sevišķi tad, ja attiecīgā baznīca tiek slēgta. Ar šo problēmu, slēdzot baznīcas, 
saskaras daudzas Eiropas valstis; jo īpaši tas redzams Lielbritānijā, Zviedrijā. Arī 
Latvijā ir apdraudēti instrumenti, piemēram, 1851. gadā būvētās Landzes baznīcas 
ērģeles. Tā ir atsevišķa problēma, kuru restauratoriem nav pa spēkam atrisināt. 
Savukārt klavieru saglabāšanas, restaurācijas un izmantošanas problēmas lielā mērā 
sakņojas izglītībā un vispārējā kultūrā. Ļoti plaši izplatīts uzskats, ka kvalitatīvai 
muzicēšanai un mācību procesam vajadzīgs jauns instruments. Tādēļ mācību 
iestādēs praktiski neatrast restaurētus instrumentus ikdienas lietošanā, kaut arī 
remontu izmaksas parasti ir daudz mazākas par jaunu instrumentu cenu, bet to 
kvalitāte un akustiskās īpašības vairumā gadījumu ir daudz pārākas par mūsdienu 
kompjuterizētajās fabrikās sērijveidā ražotajām klavierēm. Paradoksālā kārtā Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, nemaz nerunājot par mūzikas vidusskolām, 
nevar atrast vēsturiskas klavieres vai to kopijas, līdz ar to studentiem nav ne mazāko 
iespēju gūt priekšstatu par spēles tehniku un skanējumu, kas atbilst attiecīgā 
komponista mūzikai.

Tādu mūzikas instrumentu praktiski nav, kurus tehniski nebūtu iespējams restau-
rācijas vai rekonstrukcijas gaitā novest līdz spēlēšanas iespējai. Galvenā problēma 
mūzikas instrumentu restaurācijā ir tā, ka tikai ļoti retos gadījumos izdodas saglabāt 
pilnīgi visu materiālu un atjaunot skanēšanas spēju. Tas galvenokārt attiecināms 
uz materiāliem, kas pakļauti slodzei un nodilšanai. Klasisks slodzei pakļautu 
detaļu piemērs ir klavieru stīgas – metāls oksidējas, zaudē savu izturību un elastību 
jeb “nogurst” slodzes ietekmē. Tās gluži vienkārši ir jānomaina. Tas pats attiecas 
uz kustīgajiem mehānismiem, klavieru āmuriņiem – tie neizbēgami nodilst, un galu 
galā nodilšanai pakļautās daļas kā ādas, filcs, audums ir jānomaina pret jaunām. 
Līdz ar to ir jābūt pilnīgā skaidrībā par to, ka restaurēt mūzikas instrumentu līdz tā 
spējai producēt skaņu – nozīmē nomainīt ar jaunām nodilušās, nogurušās vai citādi 
bojātās detaļas, kuru saglabāšana nav savienojama ar funkcionēšanu.

Tādējādi nepārvērtējama kļūst muzeju un kolekciju nozīme, jo tie ir vienīgā iespēja  
saglabāt un konservēt pilnīgi visas mūzikas instrumenta daļas, nerūpējoties par 
tā spēju spēlēt. Kolekcijās esošie instrumenti ir ne vien liecība par pagātnes meistaru 
prasmi, bet arī izziņas avots mūsdienu meistariem. Te parādās vēl viena seno mūzikas 
instrumentu kā restauratora darba un izpētes objekta atšķirība no citu mākslas 
nozaru mantojuma – tie ir izziņas materiāls ceļā uz skaņdarba izpratni un tādēļ to  
saglabāšana un izzināšana ir nesaraujami saistīta ar visai ikdienišķu skaņdarbu 
interpretācijas praksi.

Pirms izlemt par kāda mūzikas instrumenta totālo restaurāciju, vispirms jāizvērtē, 
vai restaurācijas paredzamais rezultāts attaisno reizēm visai agresīvās darba 
metodes un ievērojamu oriģinālā materiāla zaudējumu? Jāizvērtē instrumenta 
saglabātības pakāpe, tā unikalitāte, restaurācijas gaitā paredzamais oriģinālā 
materiāla zudums. Iespējams, ka instruments nerestaurētā stāvoklī mums jau 
sniedz pietiekamu informāciju, bet varētu būt arī tāda situācija, ka bez skanējuma 
atgūšanas nav izprotama attiecīgā mūzikas instrumenta funkcija un īpatnības! 
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Thus, the role of museums and collections is continuously growing as they provide 
the only possibility to maintain and preserve the full range of musical instrument 
parts without caring about its possibility to be played. The musical instruments that 
are part of collections are not only a testimony of the skills of old masters, but also 
a source of information for today’s masters. Here lies another difference between 
ancient musical instruments as the object of a restorer’s work and research and 
the heritage of other art fields – these are sources of information for understanding 
the composition, and therefore the preservation and cognition of them is 
inextricably linked with the everyday practice of composition interpretation.

Before making the decision of the total restoration of a musical instrument, it is 
necessary to first evaluate whether the expected result of the restoration justifies 
the sometimes aggressive working methods and the loss of the original material. 
Here the degree of conservation, the uniqueness and the loss of the original 
material during the restoration process need to be assessed. Perhaps the unrestored 
instrument provides us with sufficient information, but there could also be 
a situation when it is impossible to understand the functions and specific features of 
the instrument without sound recovery. There is a general rule which suggests that 
we look for solutions for a proper restoration, while unique samples are preserved 
and kept until the last detail as an example and a study material. For example, 
the tangent piano in the Mentzendorff House in Riga can certainly not be restored, 
while a hammer piano produced around 1830 in St. Petersburg is restored right now 
in our workshop for different reasons: a reconstruction carried out in the second 
half of the 19th century has deprived the instrument of its specific sound but has not 
added any of the progressive musical qualities of that time; the grand piano has 
worth neither for a collector nor for a museum, because the only information to get 
from it is a testimony on a folly run by rationalism, thus it would be rather useless 
to keep this instrument in its degraded condition. After reconstruction of this grand 
piano we will obtain a high-quality instrument of the Beethoven’s era, which will be 
then the only functioning hammer piano in Latvia.

The main problems in restoration of musical instruments are associated with 
the availability of authentic material. The materials used in the production of 
musical instruments can relatively be divided into two groups: natural materials, 
which are used very little in an altered form and the processing technology of which 
has not changed for centuries. These would be natural varnish, glues, paints and 
pigments, wood, bone and other. The second group consists of materials which 
are obtained by heavy processing of natural materials and the qualities of which are 
strongly influenced by the processing technologies. These are all metals as well as 
leather and textiles. Particularly the materials of this group are often crucial for both 
the sound of a musical instrument as well as its durability and technical strength.

The metal-mining technology has evolved leading to extraction of cleaner metals. 
In the recent 19th century it was impossible to get tin with the level of purity no 
bigger than 98%, but nowadays the purity of tin reaches up to 99.98%. The same 
applies to all other metals. The researches carried out during 1997–2000 in 
the Göteborg Organ Art Centre clearly show that the small natural impurities have 
a very large influence on the physical qualities of metal and therefore – on the sound 
of the pipes [1]. The same applies to the strings of other instruments like the piano, 
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Vispārējais princips ir tāds, ka meklējam risinājumus korektai restaurācijai, savukārt 
unikālus eksemplārus konservējam un saglabājam līdz pēdējai detaļai kā paraugus 
un studiju materiālu, piemēram, tangentflīģelis Rīgā Mencendorfa namā noteikti 
nav restaurējams, savukārt ap 1830. gadu Pēterburgā izgatavotā āmuriņu flīģeļa 
restaurācija, ko veicam mūsu darbnīcā, ir pamatota vairākos aspektos: 19. gadsimta 
otrajā pusē veiktā pārbūve ir atņēmusi instrumentam tā raksturīgo skanējumu, 
bet nav arī piešķīrusi kādas tā laika izpratnē progresīvākas muzikālas kvalitātes; 
pašreizējā stāvoklī flīģelim nav ne kolekcionāras, ne arī muzejiskas vērtības, jo 
vienīgā informāciju, ko no tā varam iegūt, ir liecība par racionālisma vadītu aplamu 
rīcību, līdz ar to būtu visai bezjēdzīgi censties saglabāt šo instrumentu degradētā 
stāvoklī. Rekonstruējot šo flīģeli, mēs iegūsim kvalitatīvu Bēthovena laikmeta 
instrumentu, kas Latvijā būs pagaidām vienīgais skanošais āmuriņu flīģelis.

Mūzikas instrumentu restaurācijā galvenās problēmas saistās ar autentisko materiā-
lu pieejamību. Nosacīti mūzikas instrumentu izgatavošanā lietotos materiālus mēs 
varam iedalīt divās grupās: dabiskas izcelsmes materiāli, kuri tiek izmantoti pavisam 
nedaudz pārveidotā veidā un kuru apstrādes tehnoloģija nav mainījusies gadsim-
tiem. Pie tiem pieder dabiskas izcelsmes lakas, līmes, krāsas un to pigmenti, kok-
materiāli, kauls un tamlīdzīgi. Otra grupa ir materiāli, kuri ir iegūti, stipri pārstrādājot 
dabas izejvielas un kuru īpašības ļoti atkarīgas no apstrādes tehnoloģijas. Par tādiem 
pirmām kārtām jāuzskata visi metāli, kā arī ādas un tekstilizstrādājumi. Tieši šīs 
grupas materiāli nereti ir izšķiroši gan mūzikas instrumentu skanējumam, gan arī to 
ilgmūžībai un tehniskajai izturībai.

Metālu ieguves tehnoloģija ir attīstījusies līdz arvien tīrāku metālu ieguvei. Ja vēl 
nesenajā 19. gadsimtā praktiski nebija iespējams iegūt alvu ar lielāku tīrības pakāpi 
kā 98%, tad tagad alvas tīrības pakāpe ir 99,98%. Tas pats attiecas uz visiem citiem 
metāliem. Gēteborgas ērģeļu mākslas centrā 1997. – 2000. gadā veiktie pētījumi 
skaidri parāda šo nelielo dabisko piejaukumu ārkārtīgi lielo ietekmi uz metālu 
fizikālajām īpašībām un attiecīgi uz stabuļu skanējumu [1]. Tas pats attiecas arī uz 
klavieru, vijoļu u.c. mūzikas instrumentu stīgām. Ērģeļu restaurācijā šī problēma 
tiek risināta ar dažādu piejaukumu elementu – vara, dzelzs, niķeļa, antimona u.c. – 
nelielām piedevām metāla sastāvam, tāpat rīkojas arī vēsturisko instrumentu 
stīgu izgatavotāji, tomēr uzreiz jāpiebilst, ka šos materiālus nevar saukt par pilnīgi 
autentiskiem agrāko gadsimtu materiāliem, jo modernajā industriālajā procesā 
iegūtajiem metāliem jau sākotnēji ir citādāka kristāliskā struktūra.

Līdzīga, ja ne vēl bēdīgāka situācija ir ar ādām un tekstilmateriāliem. Dažās manu-
faktūrās joprojām izgatavo ādas un audumus pēc tradicionālajām tehnoloģijām, 
bet nepārvarama problēma ir dzīvnieku audzēšanas apstākļi un to barošana. 
2003. –2006. gadā Eiropā tika realizēts BIOFELT projekts [2], kura īstenošanas 
laikā tika noteikta rūpnieciski ražotā filca kvalitāte, meklētas videi draudzīgas filca 
ražošanas metodes, kas pēc iespējas mazāk deformētu vilnas šķiedras filca ražošanas 
procesā. Šo pētījumu rezultātā tika izstrādātas jaunas tehnoloģijas filca izgatavošanai, 
kuras ar ļoti labiem rezultātiem, it īpaši vēsturisko klavieru āmuriņu restaurā cijā, 
lieto Vācijas āmuriņu ražotājs “HELMUT ABEL GmbH”.

MŪZIKAS 
INSTRUMENTU 
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TEHNOLOĢISKĀS 
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violin etc. In organ restoration this problem is solved with small additions of 
different elements (like copper, iron, nickel, antimony, etc.). The string producers do 
the same for ancient instruments, but I must admit that these materials cannot be 
called completely authentic to the ancient materials, because metals resulting from 
the modern industrial processes originally have a different crystallic structure.

The situation with leather and textile is similar and maybe even worse. In some 
factories leather and textiles are produced according to traditional technologies, but 
growing and feeding of animals is also an insurmountable problem. In 2003–2006, 
a BIOFELT project was carried out in Europe [2]. During the project the quality 
of commercially manufactured felt was ascertained, and environmentally friendly 
production methods for decreasing the deformation of felt fibre during the felt 
production process were searched for. The study result helped to develop new 
technologies for felt production, which is very successfully used by the German 
piano hammer producer “HELMUT ABEL GmbH” in the restoration of ancient 
piano hammers.

Our workshop received the instrument in a rather poor condition (Fig. 2). What is 
more, three other piano technicians had seen the instrument before me and their 
opinion was clear – burn it down! Thanks to the owner’s intelligence and inability to 
accept that a 150-year-old instrument has to be thrown in an oven, the grand piano 
arrived at the Ugāle workshop. 

First, we tried to identify the age of the instrument. The brand name on the folding – 
“C. M. Schröder” might indicate that the instrument was produced after 1870 (this 
was the year when Karl Schröder took over the management of the company and 
the title was accepted), but many structural elements contradict with that: the key 
shape and the volume of the keyboard, string material and tuning pins, thickness  
of the sound-board, construction of the bridge – all of that pointed to a much earlier 
time. Removing the layer of black polish, we discovered mahogany veneer mostly 
used in the early 19th century. All other marks of brutal reconstruction became visible  
(Fig. 4). The grand piano was shortened by 40 cm by simply sawing off the end of  
it and shortening the strings; the front was redesigned to make it look more like 
a “modern” grand piano. A new lid was also made. Fortunately, we were able to 
identify all the traces of rebuilding and we could reconstruct the original con struc-
tion, design and size.

Our next aim was to find out the master or at least the production region of the piano. 
The body of the grand piano is made of ash, but the pin block and bridges – from 
maple. These materials rather clearly pointed out to Eastern Europe; ash was not used  
in musical instrument production in Western Europe and Scandinavia, while horn beam  
would have certainly used instead of maple in Germany and France. With the help 
of such exclusion methods we came to two possibilities – the two largest musical 
instrument manufacturing centres of the Russian empire – St. Petersburg and Riga.  
It was to some extent confirmed by the fact that we could not find any similar 
instru ment in the nearest keyboard instrument collection in the Stockholm Musical 
Instrument Museum, where we had the chance to see to whole collection containg 
around one hundred and fifty keyboard instruments. In the end we accidentally found  
one hammer piano near Ugāle – in the Kubalu school museum, which was believed 
to be produced in the same workshop as the piano we had to restore. We were right!  

HAMMER PIANO 
RESTORATION
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Mūsu darbnīcā instruments nonāca visai bēdīgā stāvoklī (2. att.). Jāpiebilst, ka pirms 
tam šo instrumentu bija apskatījuši vēl trīs klavieru tehniķi un viņu atzinums bija 
viennozīmīgs – krāsnī! Pateicoties īpašnieka inteliģencei un nespējai samierināties 
ar faktu, ka 150 gadu vecas klavieres nav glābjamas, beigu beigās flīģelis nonāca 
Ugāles darbnīcā.

Vispirms centāmies datēt instrumentu. Uz klapes esošais firmas nosaukums 
“C.M. Schröder” varētu liecināt par izgatavošanas laiku pēc 1870. gada (ar šo gadu 
firmas vadību pārņem Karls Šrēders un tiek lietots minētais nosaukums), tomēr 
daudzi konstruktīvie elementi tam runāja pretī: taustiņu forma un klaviatūras 
apjoms, stīgu materiāls un virbuļi, rezonatora biezums, steķu konstrukcija – tas viss 
norādīja uz stipri agrāku laiku. Noņemot melno pulējuma kārtu, atklājās sarkankoka 
finieris ar 19. gadsimta sākumam tipisku finierējumu, kā arī kļuva redzamas 
visai brutālas pārbūves pēdas (4. att.). Flīģelis bija saīsināts par 40 centimetriem, 
vienkārši apzāģējot galu un attiecīgi saīsinot stīgas; priekšpuse tikusi pārveidota, 
lai kaut nedaudz līdzinātos “modernam” flīģelim, izgatavota jauna klape. Laimīgā 
kārtā mums izdevās identificēt visas pārbūvju pēdas un rekonstruēt sākotnējo 
konstrukciju, ārējo izskatu un izmērus.

Nākamā mīkla bija noskaidrot meistaru vai vismaz izgatavošanas reģionu. Flīģeļa 
korpuss ir darināts no oša, virbuļu sols un steķi no kļavas. Šie materiāli diezgan 
skaidri norādīja uz Austrumeiropu; Rietumeiropā un Skandināvijā osis mūzikas 
instrumentu izgatavošanā netika izmantots, savukārt kļavas vietā Vācijā un Francijā 
noteikti būtu skābardis. Šādas izslēgšanas metodes rezultātā atlika divi lielākie 
Krievijas impērijas mūzikas instrumentu izgatavošanas centri: Sanktpēterburga 
un Rīga. To zināmā mērā apstiprināja arī tas, ka neko līdzīgu mūsu instrumentam 
neatradām tuvākajā lielākajā taustiņu mūzikas instrumentu kolekcijā Stokholmas 
Mūzikas instrumentu muzejā, kur mums ļoti laipni izrādīja visu kolekciju – ap 
pusotra simta taustiņu mūzikas instrumentu! Beigu beigās sagadīšanās pēc 
atradām netālu no Ugāles – Kubalu skolas muzejā āmuriņu flīģeli, kurš ar ļoti lielu 
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It turned out to be C. Schultz, Harp and Piano-Forte Maker from London, St. Peters-
burg (Fig. 3). The instrument we found could be some decades younger than our 
piano, but a number of essential elements like the key profile, bridge construction and 
several other details showed that the master of both pianos is the same. The piano in 
the Kubalu school museum is a great example of how lots of useful information have 
been lost due to ignorant repair – all the strings have been replaced, but the old  
ones have unfortunately not been saved and not even documented. And still, this 
discovery is an invaluable help in the reconstruction of our instrument. During 
the resto ration of the piano we removed all the black polish and calculated the original  
length of the instrument according to the veneer. The straight edge had to be con-
structed entirely new, since it was subjected to a very high load and therefore could 
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ticamības pakāpi varētu būt tapis tajā pašā darbnīcā, kurā izgatavots mūsu restau-
rējamais flīģelis, un tas izrādījās C. Schultz, Harp and Piano-Forte Maker from 
London, St. Petersburg  – K. Šulcs, arfu un pianoforte izgatavotājs no Londonas, 
Sanktpēterburga (3. att.)! Atrastais instruments gan varētu būt kādu gadu desmitu 
jaunāks par to, kas atrodas pie mums, bet vairāku būtisku elementu kā taustiņu 
profilu, steķu izgatavošanas veids un vairākas citas detaļas liecina par vienu meistaru 
abiem instrumentiem. Kubalu skolas muzejā glabātais instruments ir lielisks paraugs 
tam, kā neprasmīga remonta dēļ ir pazudis ļoti daudz vērtīgas informācijas – visas 
stīgas ir nomainītas un vecās diemžēl nav saglabātas, un pat nav dokumentētas, 
tomēr šis atradums ir nenovērtējams palīgs mūsu instrumenta rekonstrukcijā.

Flīģeļa restaurācijas gaitā noņēmām visu melno pulējumu, pēc finierējuma aprē ķi-
nā jām sākotnējo garumu. Taisnā mala bija jāizgatavo pilnīgi jauna, jo tā ir pakļauta 
ļoti lielai slodzei un tādēļ pagarināšana nav pieļaujama, savukārt liektā mala tika 
pa garināta un nofinierēta, vecajā daļā saglabājot visu finierējumu un jaunajā daļā 
piemeklējot maksimāli līdzīgu finieri (5. att.). Priekšpusē korpusam atjaunots rak-
stu  rīgais stūris un intarsijas. Virbuļu sols izgatavots no jauna. Īpaša veiksme šajā 
gadījumā ir rezonators: netradicionālā veidā koksnes šķiedra ir 45° leņķī pret tais no  
malu, kas ļāva pielīmēt iztrūkstošo galu. Ja šķiedra būtu tradicionāli paralēla diskanta 
steķim, tad diemžēl būtu jāizgatavo jauns rezonators, jo pagarināšana šķiedru virzienā  
rezonatoriem nav iespējama. Instrumenta restaurācijas pabeigšana plānota 
2014. gada beigās.
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not be extended. At the same time the curved edge was extended and veneered by 
keeping the original veneer in the old part and finding a maximum-like veneer for 
the new part (Fig. 5). The front of the cabinet was restored with the typical corner 
and intarsions. A new pin block was also made. A particular success in this case is 
the sound-board: unconventionally, the wood fibre lies at 45° with the straight edge, 
which allowed us to extend the sound-board. If the fibre would have been parallel 
to the treble stack as it is usual, we would have had to create a new sound-board, 
because extension in the direction of the fibre is impossible. The restoration of 
the piano is planned to be finished by the end of 2014.

The restoration of musical instruments is one of the biggest challenges because in 
addition to all traditional restoration specialties the master needs to be fami liar  
with music, especially the part of music that is linked with the restored instrument.  
In spite of all the difficulties and problems which the restorer faces, I want to empha-
size that a grand piano or an organ brought back to life gives immense satisfaction as 
the result does not usually become a part of a museum collection but is extensively 
used. During the last half-century, musicians have realized the role that ancient 
musical instruments play in the understanding and interpretation of compositions. 
Of the entire historical heritage used on a daily basis musical instruments are least 
subjected to various trends of modernization, and thereby bring the living breath  
of antiquity directly into our lives.
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Mūzikas instrumentu restaurācija ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, jo, līdzās 
visām tradicionālajām restaurācijas specialitātēm, meistaram vēl jāpārzina arī mūzika  
un jo īpaši tā mūzikas daļa, kas ir saistīta ar restaurējamo instrumentu. Neraugoties 
uz visām grūtībām un problēmām, ar kurām jāsaskaras restauratoram, gribu uzsvērt, 
ka dzīvē atgriezts flīģelis vai ērģeles sniedz milzīgu gandarījumu, jo rezultāts parasti 
neiegulst muzeju krājumos, bet gan tiek intensīvi izmantots. Aizvadītajā pusgadsimtā 
mūziķi ir apjautuši seno mūzikas instrumentu nepār vērtējamo nozīmi skaņdarbu 
izpratnē un to interpretācijā. No visa vēsturiskā mantojuma, ko izmantojam ikdienā, 
mūzikas instrumenti vismazāk ir pakļauti dažādām modernizēšanas tendencēm un 
līdz ar to mūsu dzīvē tiešā veidā ienes senatnes dzīvo elpu.
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