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Våra gamla kyrkliga orgelverk. 

Deras bevarande och konservering. 
I. 

A v 

B E R T I L W E S T E R . 

en fasta inredningen i våra kyrkor, bestående av pre
dikstolar, altaruppsatser, bänkar och läktare, har un
der senare tid alltmer tillgodosetts med avseende 
på sin noggranna omvårdnad och pietetstulla kon

servering. Kyrkorummet äger emellertid ännu ett fast inred
ningsföremål, som ännu ej alltid behandlas på önskvärt sätt 
med hänsyn till sitt kulturhistoriska värde, nämligen kyrkorgeln. 
Ofta, då det varit fråga om orgelns konservering, har denna stannat 
vid orgelfasaden, det arkitektoniska omhöljet till orgelinstrumentet, 
som har fått sin vård enligt principer motsvarande de andra in
redningsföremålen. Orgelfasaden hos gamla historiska orglar är 
emellertid ej blott ett skyddande omhölje. En del av denna, näm
ligen fasadpiporna, hör organiskt tillsammans med orgelns inre. 
Dessa äro nästan alltid i gamla orgelverk ljudande och stå medelst 
luftkanaler och kondukter i förbindelse mod den spelluft, som från 
bälgarna alstrar tonen i innerverkets pipor. Då fråga uppstår om 
restaurering av en gammal kyrkorgel, är man angelägen om att 
den gamla fasaden förblir orörd, medan ofta inga som helst kon-
server.ingsåtgärder vidtagas med det gamla innerverket. Gamla bälgar 
och vädorlådor slopas eller skrotas ner, regerverksmekanismon i 
form av vallar, abstrakter, regislerandrag förskingras liksom även 
spelbordet. Pipor nedsmältas och nedskrotas. Allt eftersom detta 
förfarande fortgår, försvinna spårlöst gamla historiska instrument, 
och därmed utplånas mer och mer värdefulla kulturhistoriska orgel
verk och med dessa monumenten över vår gamla inhemska orgcl-
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byggarekonst. Det blir den första åtgärden till ett gammalt his
toriskt instruments styckande, då det tillätes att den gamla fasaden 
får tjäna som stumt omhölje till ett nytt innerverk, emedan däri
genom de ljudande fasadpiporna då aldrig mera tjänstgöra utan 
förbliva stumma. Vad som blir kvar synligt av den gamla orgeln, 
sedan denna fått försvinna, är blott orgelfasadens pipor, som utgjort 
den gamla orgelns huvudstämma, principalen, en i gamla orglar 
synnerligen klangskön stämma, den grundstämma, på vilken inner-
verkets stämmor baserat sig. Vid restaureringen kommer sedan 
turen till innerverkets spolierande i större eller mindre grad, allt
efter omfånget av restaureringen, vilken vanligast omfattar ett helt 
nytt pneumatiskt innerverk med ett nytt pipverk. I och med en gam
mal orgels försvinnande omöjliggöres många värdefulla och givande 
uppgifter, både ur musikaliskt och vetenskapligt hänseende, som 
skulle kunna uppnås genom ett noggrant och ingående studium av 
historiska orgelverk. Det kanske beklagligaste och rent av förkast
ligaste förfarandet vid orgelrestaurcringar är, då pipverket ned
smältes och nedskrotas. Stundom kan en och annan gammal stämma 
visserligen komma till användning i den nyrestaurerade orgeln. 

För att taga närmare del av ett orgelinstrument, så låt oss nämna 
pipverket och därmed se betydelsen av dess konservering. Vad 
metallpiporna beträffa besitta dessa i de gamla stämmorna sär
egna och mångskiftande klangfärger. Genom deras noggranna 
justering och intonering väckas de åter till liv och tjusa örat mod 
den gamla historiska orgelklangen. Uppmätningen av varje regis
ters mensur ger givande exempel på skilda orgelbyggares konst att 
mensurera sina stämmor. Genom uppritning av de skilda stäm
mornas mensurer med stöd av uppmätningen fig 144, erhålles ett 
arbetsmaterial för orgelstämmornas bearbetning i gammal svensk 
orgclbyggarekonst. Pipverkets konservering ger således å ena sidan 
en musikalisk, å andra sidan en musikvetenskaplig behållning. 

Genom ett dylikt förfarande med konservering av gamla orgel-
verk, kommer måhända en rent praktisk konflikt att uppstå, en 
konflikt, som dels innebär ett hinder lör den moderna orgelbyggare-
konstens tillgodoseonde, dels ott hinder för organisten att kunna ut
föra orgelmusik med önskvärd smidighet och anpassning efter vär 
tids fordringar på orgelspel, ty helt naturligt äro många gamla 
verk i hög grad svårhanterliga och mycket obekväma och besitta 
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mer eller mindre begränsade möjligheter för större orgelkompo
sitioners utförande. Men det torde ej behöva uppstå några hinder 
härvidlag. Låt oss i det följande söka klargöra hur ett tillgodo
seende av det gamla orgel verkets bevarande borde ske, samtidigt som 
inga lunder resas för den moderna orgelbyggarekonsten och därmed 
för vederbörande orgelspelares fordringar på modern orgelteknik. 

En gammal historisk orgel bör av rent kulturella skäl aldrig 
underkastas en alltför genomgående modernisering, ty denna åtgärd 
blir ott direkt ingrepp till ett historiskt instruments vandalisering. 
Tag några exempel från andra instrument. En gammal violin 
eller en violoncoll, som utmärker sig för hög kvalité. Hur mån 
är man ej om ett försynt och pietetsfullt förfarande med en sådan. 
Orgeln är även ett musikinstrument av högt värde, och en gammal 
orgels toner kunna frambringa rent av hänförande musikaliska 
verkningar. Iin kyrka äger en gammal historisk orgel, vars fasad 
har ljudande pipor. Orgeln är måhända svårhanterlig, den äger 
begränsade möjligheter för spelning och måste undergå en moder
nisering. Dylika orgelmoderniseringar måste på något sätt redu
ceras. Man bör snarare inrikta sig på att bygga en helt ny orgel 
i kyrkan och lämna den gamla orörd. Detta sker lämpligast så 
alt den nya orgeln bygges vid sidan om den gamla, som vanligtvis 
är placerad på läktaren i kyrkans västra del, eller också bygges den 
nya bakom den gamla. Med den moderna orgelkonstens tekniska 
möjligheter bör en dylik orgelplacering vara ulförbar. Det kan 
ju förekomma att platsen uppe på orgelläktarcn är för trång för 
att man skall kunna placera en ny orgel vid sidan om den gamla, 
men då finnas ännu möjligheter att på något sätt placera den 
gamla orgeln nere i kyrkan. Några exempel ^må här anföras 
på sådana fall, då gamla orglar på ett tillfredsställande sätt kunnat 
bevaras, samtidigt som nya orglar blivit inmonterade. I Östervåla 
kyrka, Uppland, är den gamla orgeln bakåtflyttad och den nya är 
placerad framför denna på orgclläktaren. I Vittinge kyrka, Upp
land, står större delen av den gamla orgeln kvar på läktaren, och 
den nya orgeln är uppmonterad bakom densamma. Morlanda kyrkas 
i Bohuslän gamla orgel står i koret; den nya byggdes upp på 
västra läktaren. Nämnda exempel äro ägnade att visa att ett gam
malt verk kan bevaras samtidigt som ett nytt verk inmonteras. 

En annan fråga, som helt naturligt alltid spelar en stor roll då 
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det gäller de gamla orgelverkens bibehållande är den ekonomiska. 
Att låta göra en helt ny orgel ställer sig måhända dyrare för för
samlingen än att utvidga och restaurera den gamla. Ur den syn
punkten ser man gärna att man kan använda delar av den gamla 
orgeln och låta dessa uppgå i den nya, exempelvis någon eller några 
av de gamla stämmorna. Skulle nu ingen annan åtgärd krävas 
än att det gamla orgelverket på något sätt måste undergå en förvand
ling, så må följande tillvägagångssätt tjäna som en ledning. Alla 
förändringar av den gamla orgeln, som ske under arbetets gång, 
beskrivas, och beskrivningen åtföljes av fotografier av de mera 
typiska delarna av den gamla orgeln. Gamla delar, såsom bälgar, 
väderlådor, regerverksdelar, spelbord och pipverkets metall- och trä
pipor, som ej komma till användning i den restaurerade orgeln, må 
aldrig nedskrotas utan konserveras och behandlas på sådant sätt, 
att dels beskrivningen över förfarandet med den gamla orgeln under 
restaureringen, dels även de tillvaratagna delarna kunna tjäna som 
material för det musikaliska och historiska utforskandet av vår 
gamla historiska orgelbyggarekonst. När orgelfasaden skall be
handlas, så märk, att denna hör ihop med den inre orgeln, och att 
fasadens pipor måste behandlas tillsammans med det inre verket. 
Om hela den gamla orgeln skall ersättas med en modern, och ingen 
annan utväg finnes, än att det gamla orgelhuset måste rymma fältet 
för det nya instrumentet, så böra orgelfasadens pipor medfölja det 
inre verket och fasaden. Sedan förses med blindpipor, gjorda efter 
de gamla pipornas form, såvida icke en stämma i den moderna 
orgeln arrangeras så, att den kan passa i det gamla orgelhusets 
prospekt. Må vi dock sträva efter att helst bevara den gamla orgeln 
och få den konserverad till spelbart skick, eller, om en ny for
dras, att få denna placerad helt för sig själv. 

De gamla fordom ljudande fasaderna stå på många håll i våra 
kyrkor tyvärr numera som döda, intetsägande omhöljen kring mo
derna innerverk, såsom i Svärdsjö kyrka, Dalarna, till vilken vi 
sedermera återkomma. 

Fig. 138 visar den förut ljudande orgelfasaden i Arsunda kyrka, 
Gästrikland, vilken numera står som en skärm kring ett modernt 
innerverk. Arsunda gamla orgel av år 1714 var byggd av Johan 
Niclas Cahman. Verket stod först i Ovansjö kyrka i samma landskap, 
varifrån orgeln inköptes 1772 till Arsunda, där den monterades upp 
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av Jonas Ekengren. Fasaden innehåller den gamla orgelns principal 
8-fot. Ett annat exempel erbjuder Hedemora kyrkas ståtliga orgel-
fasad, som varit försedd med tvenne stämmor i en undre och en 
övre avdelning. Orgeln uppsaltes 1754 av Jonas Gren och Peter 
Stråhle, båda på sin tid ansedda orgelbyggare. Verket omfattade 
13 stämmor, fördelade på tvenne manualer. Av stämmorna står 
hela principal 8-fot av mycket vid mensur i fasadens undre del, 
dess krön uppbär octava 4-fot, alltså en helt naturlig placering av 
huvudstämmorna i fasaden, i orgelns utåt kyrkan synliga del. Fa
saden står likaledes här med de gamla piporna blott som en skärm 
framför en modernare orgel, som är byggd inom en pärlspontad 
brädvägg. Samtidigt med inmonteringen av den nyare orgeln ifyll
des orgelfasadens förutvarande öppna mittparti med ett fält av alu-
miniumblindpipor. 

Hitintills ha de gamla orgelverk behandlats, som redan restau
rerats, eller som äro ämnade att undergå en förestående renovering. 
Vi övergå nu till en annan grupp, nämligen de gamla orgelverk, 
som i ospelbart skick blivit bevarade till vår tid. De kunna före
komma i kyrkan eller äro magasinerade på vindar eller å annan 
plats i kyrkans närhet. I Yttergrans kyrka, Uppland, finnes ett 
hänförande vackert litet verk (fig. 139). Den gamla 1700-talsorgeln 
står framme vid barriären av orgelläktaren. De inre gamla de
larna äro fullständigt i behåll men i ett sådant skick, som ovillkor
ligen fordrar en konservering. Denna orgel är byggd 1776 av Jonas 
Ekengron, stolmakare från Stockholm. Ett alldeles likartat instru
ment, nu konserverat och iståndsatt, är norra nedre galleriets orgel 
av år 1780 i Nordiska museets hall, som förut stått i Films kyrka, 
Uppland. Verket är säkerligen utgånget ur samma mästares verk
stad som Yttergianorgeln. I Yttergrans kyrka är orgelplaceringen 
löst på ett synnerligen lyckligt sätt. Den gamla orgeln har fått 
stå orörd på sin plats på läktaren. Den nya orgeln är inbyggd 
uppe på läktaren bakom den gamla. Men oj endast kyrkorummet 
utan även kyrkvindarna gömma på intressanta orgelrelikcr. I År-
sunda kyrkas tornvind ligga delar av den gamla orgeln magasi
nerade. Och lämna vi kyrkobyggnaden så behöver det ofta ej vara 
många steg att gå till kringliggande byggnader för att finna kyrkans 
forna orgelverk i mer eller mindre fullständigt skick. Venjans 
kyrka i Dalarna må härmed nämnas i detta sammanhang. Den 
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Fig. 138. Arsunda kyrkas gamla orgel, Gästrikland, byggd av 
Johan Niclas Cahman 1714. 

gamla träkyrkan revs 1915, och samtidigt, som den nya kyrkan 
byggdes, fick denna ett nytt orgelverk. Av den gamla orgeln, som 
magasinerades, ha vissa delar försvunnit, såsom väderlåda, bälgar 



Våra gamla kyrkliga orgelverk. 327 

Fig. 139. Yttergrans kyrkas gamla orgel, Qppland, byggd av 
Jonas Ekongrcn 177(1. 

och regerverk, men större delen av det ytterligt värdefulla pip

verket finnes ännu i behåll och är ett vackert exempel på provinsiell 

svensk orgelbyggarekonst . Orgeln, som härs tammar Iran ar 1875, 
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byggdes av en Limakarl, stolmakare Björling. Verkets samtliga 
stämmor utgöras av träpipor, 7 stämmor (fig. 141), allt inneslutet 
i ett litet originellt orgelhus (fig. 142). En liknande orgel av pro
vinsiell orgelbyggarekonst med endast träpipor i samtliga stämmor 
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Fig. 140. Norra nedre galleriets orgel i Nordiska museets hall, Iran 
omkring 1780. 

är Envikens kyrkas orgel i Dalarna, som ännu är i bruk. Donna 
orgel är emellertid betydligt större till stämantalet. 

Ramen, inom vilken en bearbetning av vara gamla historiska 
orgelverk bör bedrivas, bör utgöras av en all män inventering av 
historiska kyrkorglar enligt följande förslag. 1: Där hela det 
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historiska instrumentet eller delar av detta finnes i behåll, inven

tering och en huvudsakl ig uppmätning av orgelns samtliga delar. 

2: Där moderna orgelverk omgivas av gamla, fordom ljudande fa

sader, uppmätning av den gamla fasadstämmans samtliga pipor. 

3 : Där delar av orgel verk förekomma, vare sig på kyrkvindar eller 

andra platser utanför kyrkan , inventering och huvudsakl ig upp

mätning av de påträffade delarna. 

Den nuvarande kyrkomusikens fordringar och utveckling kräver 

den största hänsyn för de gamla religiösa instrumenten och att 

Fig. 141. Pipor från Venjan gamla kyrkas orgelverk, Dalarna, utlagda 
för uppmätning vid orgelverkets inventering. 

man ej; med alltför stor iver mera ensidigt söker idealen i nyare 

tids instrumentkonst på bekostnad av svunna tiders. Ett gammalt 

kyrkorum med sitt gamla orgelverk innebär harmoni mellan äldre 

arki tektur och åldriga orgelstämmors b r u s ; må detta alltmer till

godoses i våra gamla kyrkor . Det ha r bereits förf. tillfälle, att 

nä rmare undersöka ett s törre antal orgelverk, av vilka en del ovan 

omnämnts. Det är dock ett av dessa, som tilldrager sig särskild 

uppmärksamhet, nämligen Svärdsjö ky rkas orgel i Dalarna , vilken 

mera ingående skall behandlas i det följande. 

Svärdsjö ky rka ägde under 1600-talets förra del en liten orgel, 

vilken 1644 ersattes med ett s törre verk. Sedan detta blivit obruk

ligt, underhandlade församlingen med orgelbyggaren, direktör Da-

K-VITTERHETS HISTOWg 
OCH ANTIKVIT' 
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niel Stråhle om byggandet av ett nytt orgelverk för kyrkan. Daniel 
Stråhle var under 1700-talet en av landets mera framträdande orgel
byggare och har lämnat prov på sin konst i både stads- och lands
kyrkor. Ett kontrakt upprättades mellan Stråhle och församlin
gen, enligt vilket den nya orgeln var disponerad med följande stäm-

Fig. 142. Orgelhuset till Venjan gamla kyrkas orgelvcrk, provisoriskt hop
satt vid orgelns inventering. 

mor. Principal 4-fot av fint engelskt tenn, placerad i orgelfasaden 
bestående av 51 pipor och för symmetrins skull dessutom utfylld 
med 31 stycken blindpipor. Därefter kvintadena 8-fot, gedackt 
4-fot, kvinta 3-fot, decimavox 4-fot, octava 2-fot, sesquialtra 2-korig, 
cl. v. s. två pipor för varje ton, scharff 3-korig, trumpet 8-fot, för
delad på tvenne register, trumpet 4-fot, arrangerad som trumpet i 
basen och vox humana i diskanten. Verket hade ingen pedalstämma. 
Denna disposition är typisk för 1700-talets gyllene orgelkonst, den 
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orgelstil, som är synnerligen värd att bevaras. Den nådde sin full
ändning i Tyskland under 1700-talets förra hälft genom den be
römda orgelbyggarefamiljen Silbermann innan sedermera nydanare 
uppträdde, företrädda av namnet Abbe Vogler i Tyskland. Det 
är emellertid 1700-talet, som här intresserar oss. Den Silbermannska 
tiden behandlar orgelverket som en arkitektonisk enhet. Orgelns 
synliga del, fasaden, bestämmes till sin storlek och form av den or-
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Fig. 143. Pipor frän Daniel Stråhles orgel i Svärdsjö kyrka, Dalarna. Samt
liga pipor tillhöra tonen c i lilla oktaven. Piporna till stämmorna 1, 2 och 
3 tillhöra nu Bingsjö kapells orgel, Dalarna, och äro följande: 1 kvinta 
dena 8-fot, 21 gedackt 4-fot, 3 oktava 2 f̂ot. Pipan nr 4 tillhör principal 

4-fot i Svärdsjö kyrkas gamla orgelfasad. Skala 1:15. 

gelstämma, den skall uppbära. Här bygger arkitekturen på musi
kaliska grundvalar (se fig. 138). Orgelns huvudstämma, princi
palen, förlades i fasaden, prospektet, och utgjordes principalen av 
större fottal var det nödvändigt att göra fasaden större, då dessa 
pipor äro större till sin längd än ett lägre fottals pipor. Basen 
av stämman placerades i turellerna, de framskjutande tornpartierna 
på orgelfasaden, diskantcn i de plana mellanpartierna. Principal
stämman bygger plastiskt upp hela fasaden, de allvarligt tonande 
baspiporna forma med kraft de framskjutande turellerna och blicka 
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ut i kyrkorummet med pipornas ljudöppningar, labierna. Diskant-
piporna fylla fasadens mcllanpartier likt ett fint gallerverk, som 
anpassar sig efter deras ljusa, celesta klang. Från fasaden får 
orgelns grundstämma direkt tona ut i valven. Ett förhållande mellan 
kyrkorummets volym och orgelinstrumentets ton-volym ernåddes här
med. Etter fasaden kommer turen till innerverket. Mot fasad-
stämmans principalfottal svarar undan för undan principalstämmor 
av lägre fottal. Flera principalregister bli således arkitektoniskt 
sammansatta genom olika fottal till en gemensam fast ljudande 
klangmassa, som framkallar en bärande, massiv orgelklang. För 
att skänka denna klang mera vidd och rymd, är orgeln vidare 
disponerad med flöjtstämmor, gedackter och olika sorts flöjter, 
likaledes som principalerna sammansatta genom olika fottal, och 
för att giva glans och färg åt den klara principalklangen och den 
mörka godacktklangen tillsattes fyllnads- och korstämmor, s. k. 
mixturer med flera pipor för varje ton, vartill sedan kommer rör-
stämmor. 1700-talsorgeln är en musikalisk arkitektonisk skapelse, 
som är sammanhållen av principalstämmorna, får vidd och rymd 
av gedacktstämmorna och färgas i olika nyanser av fyllnadsstäm-
morna och mixturerna jämte rörstämmorna. 

Efter denna lilla exposé i 1700-talets orgel byggarekonst återvända 
vi till Svärdsjöorgeln. Vi se tillbaka på denna orgels disposition. 
Fasaden innehåller principal 4-fot och decema vox (sie). Mot denna 
stämma svarar närmast lägre principalfottal, octava 2-fot ( = princi
pal 2-fot). Därefter vidtaga flöjtstämmorna med kvintadena 8-fot, en 
stämma, som samtidigt svagt ger kvinten i oktaven över till pipans 
grundton. Mot denna svarar en flöjtstämma i närmast lägre foltal, 
gedackt 4-fot. Mixturklangen inledes mod kvinta 3, varefter 
mixturerna vidtaga med sesquiallra 2-korig och scharff 3-korig. 
Bärtill komina tvenne rörstämmor, trumpet 8- och 4-fot. Orgeln 
var intill 1807 placerad i koret och hade då spelbordet framme vid 
fasadons sida. Sedermera ändrades detta, och spelbordet flyttades 
över till orgelns ena sida. I och med denna förändring måste den 
inre regorvcrksmekanismen helt ha gjorts om. Av den ursprung
liga finnes intet i behåll annat än 5 delar av den gamla registermeka
niken, bevarade på kyrkans ena torn vind, vilka överfört rörelsen 
från fasadens registerdrag till kancellådans slojfer. Under 1700-
talet blev orgeln vid skilda tillfällen genomsedd och reparerad. År 
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1774 försågs orgeln med en bihangspedal av orgelbyggare Salling. 
Ar 1807 flyttades den från sin plats i koret till orgelläktaren i 
väster. Verket moderniserades helt år 1906, vilket innebar en total 
kassering av det gamla innerverket jämte spelbord. Det enda som 
nu är kvar av den gamla Stråhleorgeln i Svärdsjö kyrka, är fasaden 
med 4-fotprincipalstämman, som i och med orgelns modernisering 
blev stum. Fyrkantiga luftkanalsöppningar på fasadens insida visa, 
att fasadpiporna medelst kondukter stått i förbindelse med inner-
verkets spelluft. Av en ren händelse har emellertid en del av den 
gamla Stråhleorgeln blivit bevarad till våra dagar. Bingsjö kapell 
i Dalarna inköpte för 50 kr. pipor, regerverk, bälgverk och spelbordet 
med bihangspedalen av Svärdsjö gamla orgel för att uppsättas i 
kapellet, där orgeln fortfarande står. Uppsättningen i Bingsjö skedde 
1906—1907 av herr Nyländer. 

Vi övergå nu till att i Bingsjö kapell beskriva de återstående 
delarna av den gamla Stråhleorgeln. Vad bälgen angår är det 
svårare att närmare kunna bestämma något därom. Spelbordet, nu 
i enskild ägo, sattes aldrig upp vid uppmontoringen 1906 utan ett 
nytt gjordes i Bingsjö. Spelbordet var avsett för den nuvarande 
regerverksmekanismen med spelbord på kortsidan och är sannolikt 
samtidigt med detta regerverk. Pedalen är den av Salling konstru
erade. Daniel Stråhles ursprungliga delar utgöras av väderlådan, 
en del av pipstockarna, tre genomgående stämmor, jämte delar av 
övriga stämmor. Väderlådan försågs dock med nya ventiler och 
fjädrar vid uppsättningen i Bingsjö. De gamla ha försvunnit. På 
vädcrlådans bakre del återfinnas Stråhles pipstockar för trumpeterna 
4- och 8-fot. Kopparna äro ej i behåll. På väderlådans främre 
pipstockar stå kvintadena 8-fot jämte kvinta 3-fot, samtliga stäm
mor på den sannolikt ursprungliga pipstocken. Då principal 4-fot 
står i fasaden i Svärdsjöorgeln, kunde denna ej medtagas till Bing
sjö, utan kvintans lägre register arrangerades som diskantregister 
till en ny principal i 8-fotsläge, vars baspipor gjorts nya i trä i 
Bingsjö av herr Nyländer. Det överblivna diskantregistret av kvint
stämman försvann. I följande piprad förekommer pipor troligen från 
den gamla decimavox 4-fot, av vilka något över hälften försvunnit. 
Därefter kommer flöjtstämman, gedackt 4-fot, både denna och de
larna av den föregående stämman på samma pipstock. Nästa piprad 
innehåller octava 2-fot jämte en nu försvunnen stämma, troligen 
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mixturen, sesquialtra 2-korig. De följande pipraderna innehålla 
nyare stämmor, säkerligen insatta i Svärdsjöorgeln under 1800-
talets senare del. De äro helt av trä och utgöra dubbeltlöjt 8-fot 
och flute d'amour eller vox kandida 4-fot. Dessa träpipor äga helt 
och hållet samma form och ha samma intonering som motsvarande 
pipor i stämmorna vox kandida 4-fot och dubbelflöjt 8-fot i Envikens 
kapells orgel i Dalarna, vilken är daterad till 1872, då Enviken 
fick sitt orgelverk. De båda 1800-talsstämmorna i Svärdsjöorgeln 
ha utan tvivel ersatt en av de gamla mixturerna, den 3-koriga mix
turen scharff, som förut stått på sin gamla pipstock i dessa senare 
insatta stämmors ställe. Tyvärr ha de här som synes fått er
sätta den gamla mixluren, vilken än mer skulle ha varit till förmån 
för den gamla orgelns klangskönhet. Vid orgelmoderniseringen i 
Svärdsjö funnos mixturerna mer eller mindre i behåll, men då det 
gamla verket försåldes till Bingsjö, såldes även dessa stämmor. De 
gamla trumpeterna ha likaledes skingrats. 

Pipplaceringen på Daniel Stråhles väderlåda är följande. Stora 
oktaven är förlagd på lådans mitt och på lådans båda sidor, varest 
lilla oktaven fortsätter. På de mellanliggande delarna mellan lådans 
mitt och sidopartier står ettstrukna, tvåstrukna och några toner av 
trestrukna oktaven. Denna pipfördelning på väderlådan inom varje 
stämma har arkitektoniskt uppbyggt Svärdsjö gamla orgelfasad. 
Stora oktavens pipor, de största piporna, stå i fasadens mifturell, som 
motsvaras av väderlådans mittparti, lilla oktavens pipor i sidoturel-
lerna, motsvarande väderlådans sidopartier och slutligen ettstrukna, 
tvåstrukna och en del av trestrukna oktaverna i fasadens plana 
mellanpartier motsvarande väderlådans mellandelar. Stråhles me-
lallpipor äro synerligen omsorgsfullt utförda. Fig. 143 visar pipor 
från de bevarade genomgående stämmorna. Dessa äro av över
vägande blymaterial. Deras labier äro mycket välformade. Ge-
dackt 4-fot är ovanligt högt uppskuren i Inbiet. Ett exempel 
på Stråhles mensurer visar diagrammet, fig. 144, över kvintadena 
8-fot. Piporna (tonerna) inom de skilda oktaverna äro underst 
angivna. Som synes är mensuren ej fullständigt jämn, se t. ex. på 
kurvan c vid lilla oktavens toner fr. o. m. d och uppåt, där do 
mindre pipornas labiehöjd ej minskas utan i stället ökas, tills kurvan 
strax återigen sjunker. Alltnog, vad som återstår av Svärdsjö gamla 
orgel är blott delar av det mekaniska verket jämte inemot halva 
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pipverket, men icke desto mindre, trots att den berövats sina värde
fulla mixturer, vittnar detta gamla verk med sina återstående stäm
mor om den svunna klangsköna 1700-talsorgeltonen. I Dalarnas 
obygder, dit ännu ej restaureringsivern nått, där kan man ännu i 
Bingsjö lilla kapell få lyssna till en skapelse av den mäktiga och 
gripande klangen i gammal svensk orgelbyggarekonst. 

II. 

Av 

H E N R Y WEMAN. 

I föregående avdelning av denna uppsats har problemet om de 
gamla kyrkliga orgelverkens behandling betraktats ur mera musealt-
kulturhistorisk synvinkel. I det följande skall denna för den kyrk
liga minnesvården betydelsefulla fråga behandlas med utgångspunkt 
från do gamla orglarnas egenskap av levande musikinstrument. Kodan 
i de föregående har påtalats att den "pietetsfulla omvårdnaden" om 
orgelverken ej sträcker sig längre än till fasaden. Man förbiser 
det som borde vara det viktigaste, de ljudande och sjungande stäm
morna bakom omhöljel, instrumentets själ. Gamla, hederliga kyrk-
orglar förklaras skoningslöst och lättsinnigt vara uttjänta och ned
rivas hänsynslöst efter att ha fullgjort sin tjänst i församlingens 
kyrka under släktled efter släktled. Men därmed har man i sin iver 
slagit in på en väg, om kan föra till frågan om den gamla kyrk
orgelns försvinnande. 

Den nuvarande undervärderingen av den gamla kyrkorgeln torde 
bero på följande omständigheter. 

För det första fortlever mångenstädes bland såväl menige man 
som organister och prästmän den primitiva uppfattningen, att det 
gamla är dåligt, det nya är bra. Kvaliteten ställes i direkt propor
tion till åldern. Denna uppfattning kan stundom försvaras med 
hänsyn till den gamla orgelns minimum av mekaniska anordningar 
men kan ej med samma säkerhet stå sig inför vad viktigare är, 
den hederliga orgeltonen. Organistens krav på ett i tekniskt avseende 
tidsenligt instrument samt bristande förståelse för och varsamhet med 
den gamla orgeltonen ha i flera fall varit orsak till många hederliga 
orglars försvinnande. I dylika fall står man ännu kvar på den 
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ståndpunkt, som för ett tjugotal år sedan kunde tillåta det gamla 
altarets ersättande med den moderna styggelse i ek, som numera 
utgör den centrala prydnaden i många kyrkor. Ty den som har 
skärpt sitt öra skall för visso höra, att den nya orgeln med alla 
dess "icke kyrkliga" tillsatser mången gång är en skriande motsä
gelse i ett gammalt tempel, vigt till Herrens heliga gudstjänst. 

För det andra kan ifrågasättas, om ej det moderna orgelbyggeriet 
har sin andel i denna avtrubbning av begreppet kyrklig orgelton. 
Jämföra vi två mindre orgeldispositioner av äldre och yngre år
gång, märka vi genast skillnaden mellan dåtida och nutida orgel
ideal. Den gamla orgeln, även av mycket små dimensioner, upp
visar jämte huvudstämmorna ett stort antal bistämmor (kvintor, 
mixturer), som genom sin förstärkning av övertonerna förläna den 
samlade orgelklangen dess säregna glans. Hos den nya orgeln av 
motsvarande stämantal söker man förgäves etter övertonsstämmor. 
Tvärtom slås samklangen ner av den obligatoriska "undertonsstäm
man", borduna 16 (säkerligen en av de flitigast använda stämmorna 
vid orgelspel i svenska kyrkor!). Följden blir en glanslös, tjock 
orgelklang, som har föga med den gamla orgelklangen gemensamt. 
Den s. k. glansen i nuvarande orglar säger man sig förläna or
geln genom en kraftigt intonerad trumpet och låter därmed den 
råa, osköna och skrällande tonstyrkan gälla som det slutliga bevi
set för den moderna kyrkorgelns förträfflighet. Går man sedan till 
de nyare större kyrkorglarna förefaller det understundom, som om 
inan oj gjort tillräckligt klart för sig, att kyrkorgeln är ett särskilt 
instrument med sin speciella ton, särskilt avpassad för sin höga 
uppgift. Mer och mer tycks den s. k. utvecklingen föra fram mot 
ett instrument, som så mycket som möjligt skall försöka imitera 
den moderna orkestern med alla dess möjligheter. Det berikande av 
uttrycksmedlen som härav blivit följden kan möjligen vara berät
tigad vad den profana konsertorgeln beträffar, men kan knappast 
vara överensstämmande med kyrkorgelns idé. Och dock har den 
moderna kyrkorgeln fått något av konsertorgelns insmickrande ton. 
Såväl organist som orgelbyggare ha fallit för frestelsen att vilja 
kunna spela "känsligt" och ha alltför ofta lyckats behaga okritiska 
sinnen. Det är inför denna nya, "falska" orgeltonen som man har 
rätt att fasthålla vid kravet att den gamla kyrkliga orgeltonen åter 
måtte få komma till sin rätt. 

22 — Fornvännen 1930. 
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Att ovan anförda synpunkter ej höra till en föråldrad uppfatt
ning av orgelproblemet bevisas av de rörelser, som på detta område 
äro verksamma i Tyskland. 

Där arbetades på samma sätt som i vårt land ända till för ett 
10-tal år tillbaka, men då kom äntligen besinningen och eftertanken 
att föra det moderna orgelbyggeriet in på nya vägar, som delvis 
betecknade en återgång till gamla ideal. Man fick äntligen upp öro
nen för ett faktum, som i och för sig borde vara det självklaraste, 
att kyrkorgeln är ett särskilt instrument med sin särskilda ton, av
passad för sitt ändamål. Så har gammalt och nytt åter räckt var
andra handen, och båda ha för visso haft idel vinster av vänskapen. 

Så menar jag, att orgeltrågan även hos oss bör ses som ett ak
tuellt problem, icke endast ur kulturhistorisk synpunkt utan även 
som ett i högsta grad levande problem för samtida kyrkoliv, orgel
musiken däri inberäknad. 

Så uppfattad måste jag anmäla en avvikande mening i det sätt 
att betrakta frågan ur enbart minnesvårdande synpunkt, som kommit 
till synes i föregående avdelning av denna uppsats, vilket innebär 
en förenkling av problemet, som knappast torde vara enbart till godo. 
Wester betraktar redan de gamla orglarna som "historiska instru
ment". Detta är oriktigt ur den synpunkten, att de allra flesta 
ännu tjäna det levande livet och enligt min mening fortfarande böra 
så göra. Om man fullföljer den av Wester valda liknelsen om den 
gamla violinen, så ligger väl tjusningen ej i det "pietetsfulla för
farandet" utan i instrumentets härliga ton. Och i det fallet är jag 
ense med honom, att "en gammal orgels toner kunna frambringa 
rent av hänförande musikaliska"verkningar". 

Det skulle ur flera sypunkter vara orätt att bringa den gamla 
orgeln till tystnad i församlingstjänst endast för att undgå kon
flikter mellan gammalt och nytt. För det första skulle den gamla 
orgeltonen gå förlorad i så måtto, att den ej längre tjänade sitt 
ursprungliga ändamål att vara församlingen till nppbyggelse. Den 
kärva, rena klangen, som i de gamla orglarna iir oefterhärmlig, skullo 
därmed ha förstummats. För dol andra skulle kyrkan ha förlorat 
s i t t speciella instrument. Det visar sig, och framgår med all tyd
lighet av uppsatsens första avdelning, att de gamla orglarna i högre 
grad än de nyare byggdes med särskild avpassning för den kyrka 
de voro avsedda att tjäna. För det tredje skulle komma något nytt 
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i stället, och den nya orgeln skulle i nio fall av tio vara lik alla 
andra nya orglar, disponerad och intonerad såsom den nu mesta
dels förekommer i sitt stereotypa skick. För det fjärde skulle det 
nya orgelbyggeriet få fortgå efter samma riktlinjer som hittills utan 
den länge efterlysta kontroll, som vill söka återknyta beröringen 
med gamla, kyrkliga stilideal. 

Icke minst ur sistnämnda synpunkt vore det oriktigt att enligt 
Westers förslag lämna den gamla orgeln orörd och bygga helt 
ny. Det vore möjligen en lösning, som var för sig skulle tillfreds
ställa museimännen, och det övervägande flertalet organister, vilka 
stå främmande för kyrkligt orgelbyggeri. Men det skulle ingalunda 
vara en lösning av ett problem, som fortfarande vill bevara den 
gamla orgeln i församlingstjänst. Och detta mål borde väl vara 
det enda värdiga, att ej förstumma utan tvärtom göra den gamla 
orgeltonen åter levande i våra kyrkor. 

Är nu detta möjligt? Skulle kyrkorgeln kunna framträda i någon 
form, som lämnade nödig rättvisa åt de önskemål, vilka framställas 
från kulturminnesvårdare, orgelbyggare och organister? Under för
utsättning att saken ses ur den synpunkten, att orgeln är ett in
strument avsett för gudstjänstfirunde borde väl enighet kunna nås 
genom ömsesidigt tillmötesgående. K u l t u r m i n n e s v å r d a r n a 
borde inse, att orgelns förnämsta uppgift är att tjäna gudstjänsten. 
Den är intet historiskt museiföremål, som på grund av sin ärevör
diga ålder skall ställas åt sidan och bringas till tystnad. Tvärtom 
borde vården om kyrkan sträcka sig ända därhän, att den noga 
övervakade och tillsåge, att kyrkan finge den rätta orgeltonen på 
grundval av den gamla. Ej enbart orgelfasaden utan vad viktigare 
är, de ljudande stämmorna liksom orgeln i sin helhet, skulle ställas 
under sträng uppsikt. 

O r g e l b y g g a r n a borde inse, att orgeln i första hand är 
k y r k-orgel. Större hänsyn skulle tagas till det förefintliga orgel-
verket vid ombyggnaden, som borde göras för varje kyrka mera in
dividuell. Större beredvillighet borde visas, då det gällde en ren 
restaurering av ett gammalt orgelverk, även om ett sådant arbete 
skulle vara besvärligare än nybyggnadsarbete. Med större iver borde 
de gamla orglarna studeras med avseende på dispositioner, do gamla 
stämmornas mcnsnrering o. s. v. 

O r g a n i s t e r n a borde inse, att orgelspelet i g u d s t j ä n -
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s t e n är det förnämsta. De borde lära sig få öronen öppna för vad 
den gamla orgeltonen har att säga för att så småningom inse, att 
idealet för en kyrkorgel ej ligger i mesta möjliga antal ljuvliga 
stämmor och alla tänkbara tekniska finesser, utan fastmer i orgel
tonens kvalitet, som fyller måttet för den uppgift, vartill den är 
avsedd. 

Återigen kan man fråga sig, hur skall detta ske? Om de kyrko
vårdande myndigheterna taga sin uppgift så, att orgelvården om
fattar tillsyn över o r g e l v e r k e t s o m g u d s t j ä n s t i n 
s t r u m e n t synes mig frågan kunna lösas efter följande riktlinjer. 

En i n v e n t e r i n g i enlighet med Westers förslag finner jag 
självklar. Denna inventering kunde, vad beträffar i gång varande or-
golverk, ske efter hand som frågan om restaurering eller ombyggnad 
av ett orgelverk komme i fråga, då varje församling är skyldig att 
hos Riksantikvarien anmäla sin avsikt att restaurera sin orgel. 

Till sitt förfogande skulle Riksantikvarien ha en o r g e l n ä m n d , 
förslagsvis bestående av en "inventeringsman" (museiman) och minst 
två sakkunniga organister. Denna nämnd skullo ha till uppgift att 
helst på ort och ställe taga kännedom om orgelverkets beskaffenhet 
och på grundval härav upprätta förslag till restaurering eller om
byggnad. Det tillkomme sedan församlingen att infordra anbud i 
vanlig ordning. Avsyningen borde likaledes göras av denna orgol-
nämnd, för vars arbete resp. församlingar bestrede kostnaderna. 

Om denna övervakande myndighet arbetade med ett bestämt ögon-
märke att i första hand bevara i stället för att riva ner, skulle 
orgeltrågan komma ur det nuvarande osäkerhetstillståndet. Helt 
nya problem skulle yppa sig för orgelbyggarna själva. Med hela 
det rika studiematerialet som stode till förfogande efter en företagen 
inventering, skulle helt visst många lärdomar komma det moderna 
orgelbyggeriet till godo. Genom mera intimt samarbete med don 
föreslagna orgelnämnden skulle ömsesidiga förslag allsidigt kunna 
dryftas. Säkerligen skulle sådana frågor som beröra sammansmält
ningen av gammalt och nytt även få sin tekniska lösning, och efter 
målmedvetet sökande skulle måhända den nya svenska kyrkorgeln 
framstå i all sin glans, i sig förenande gammal, kyrklig orgeltra
dition med den moderna tidens nyaste förbättringar. 
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ZUSAMMENFASSUNG. 

B. W e s t e r und H. W e m a n : Unsere alten kirchlichen Orgelwerke. Ihre 
Erhaltung und Konservierung. 

Die alte schwedische Kirchenorgel gehört zu den festen Ausstatlungs-
gegenständen unserer Kirchen, denen man noch nicht dio wiinschenswerte 
Behandlung mit Riicksicht aut ihren kulturgeschichtlichen Wert angedeihen 
lässt. Bei Restauricrungen und Modcrnisicrungen dieser historischen In
strument© ist das Verfahren zumeist das gewesen und ist es sehr oft an-
dauernd, dass das ganze alte Innenwerk einem modemen weichen muss. 
Das Einzige, was von der alten Orgel iibrigbleibt, ist ihre Passade, die 
ausserdem ihrer alten Wiirde beraubt wird, nälunlich einer Orgelfassado mit 
klar klingenden Pfeifen. Diese steht in organischer Verbindung mit dem 
Innenwerk, denn die Grundslimme der alten Orgel, das Prinzipal, ist ge
wöhnlich in ihre Orgelfassado verlegt. Von dieser empfängt der Kirchen-
raum einen leioht vibrierendcn Klang, der nach und nach verstärkt wird, 
jo nachdem die Stimmen des Innenwerks beim Rcgistrieren zum Tonen 
gebracht werden. Unsere Kirchen haben noch viele alto Orgelwerke von 
Wert aufzuwcisen. Bisweilen liegen kleinere tönendo Fassaden vor, bis
weilen Fassaden von ziemlich mächtigen Måassen (Abb. 138). Wenn dio 
Frago der Restaurierung einer alten Kirchenorgel aktuell wird, sollte man 
vor allem erwägen, ob nicht eino zweckdicnliche Renovierung der Orgel 
einem Abbruch derselben vorzuziehen ist. Ist dies aus praktisehen Grunden 
nicht angängig, sondern miissen Änderungen an der alten Orgel vorge-
nommon werden, so sollte bei der Restaurierung so viel Riicksicht wie 
möglich auf das alte Orgelwerk genominen werden. Aber nicht nur die 
alten, in der Kirche befindlichcu Orgeln vcrlangcn ihre Pflege, sondern 
auch dio Orgeliibcrreste, die auf Kirchenböden und an anderen Stellen in 
der Nähe dor Kirche vorkommen, miissen aufgehobcn und verwertet werden, 
um unsere Kenntnis von der alten schwedischen Orgelkunst sowohl vom 
musikalischen wie vom gcschichtlichen Gesichtspunkt aus weiter auszu-
baucn. Es ist sehr erwunscht, dass so viele alte Orgelwerke wie möglich 
auch weiter noch den alten Orgelklang in unseren Kirchen lebendig er
halten, jenen Klang, der mit der Idee der Kirchenorgel iiberoinstimmt, näm
lich Verstärkung der Hauptstiramcn mittclst einer grossen Anzahl Neben-
stimmen, Quinten, Terzen und Mixturen, dio dem Orgelton einen eigen-
artigen Glanz verleihen. Der möderne Orgclbau arbeitet allzusehr mit 
einer feminlnercn Behandlung der Orgel, indem eine gewisse Scheu vor 
der Hervorhebung der Nebenstimmen besteht An ihre Stelle sind ge-
fiihlvoll intonierto Streichstimmen getrctcn, die dem Orgelklang eino Art 
cinschmeiohelnden Charaktors goben, eino Erscheinung, die zu der Auf
gabe des religiösen Instruments, dem brausenden, tragenden, massiven Or
gelton, nicht passt. 


