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ETT MÄRKLIGT KYRKOINVENTARIUM 

Orgeln i ö s t r a Ljungby k y r k a 
Till de mera intressanta inventarier, som ännu förvaras inom Skåne-

kyrkornas murar, tordo få räknas orgeln eller, som de gamla handling
arna kalla den, "Kyrckio Positiwet" i Östra Ljungby kyrka i Engelholms-
trakten. De med en omsorgsfull och prydlig piktur nedskrivna protokollen, 
som beröra densamma, giva oss goda upplysningar angående inventariets 
tillkomst och utförande, mästare och vad annat av intresse, som rör dess 
genesis. Det är endast sällan man är i den lyckliga situationen att kunna 
följa ett föremåls öden så detaljerat genom tiderna som här är fallet. Vi 
skola först beskriva orgeln och sedan granska protokollens innehåll. 

Inventariet har en rätt ansenlig höjd och verkar genom den smala fasa
den ännu högre. Klaviaturen är ej mor än 64 cm. bred och på ömse sidor 
omgiven av fem utdrag, placerade över varandra. Fasaden är uppbyggd efter 
barockschema i form av en sprängd gavel med kraftigt profilerade och 
delvis marmorerade gesimser. Dess mellersta och högre, i planen vinkel-
profilerade parti kronos av. Karl XH.it monogram flankerat av tvenne upp
resta lejon. På de lägre, sluttande partierna ligga i vilande ställning, stödda 
på armbågarna, två putti med palmkvistar och musikinstrument i händerna. 
Ljudpipornas övre och nedre ändar döljas av kraftigt och omsorgsfullt 
skurna akantusblad. "Positiwets" över- och underjiarti begränsas av profi
lerade lister prydda mod grisaillomålade akantusrankor och årtalet 1707. 
Rektangulära fält mod likaledes grisaillemålad akanlusornering dekorera 
sidorna. Färgerna äro hållna i rött, blått, grönt ocli guld samt grisaillc. 
Bälganordningarna ligga fria. Det är en praktfull pjäs och typisk för sin 
tid såväl till uppbyggnad som ornering, en god och fullödig representant 
för den utvecklade barocken. 

Så komma vi till orgelns historia. Instrumentet är ursprungligen till
verkat för Osby kyrka1 i ö. Göinge härad i Skåne, och kyrkoherde där var 
vid 1700-talets början vällärde Petrus Thomaeus. Denne var likasåväl 
som hans hustru Catharina Mölenstadt en för sin församling och dess 
kyrkas prydande nitisk och strävsam person. Bland andra gåvor av honom 
och hans hustru fick kyrkan mottaga en oblatask i silver vägande 28 V» 
lod och förmodligen utförd av den guldsmod Conrad Kampf i Kristianstad, 
som reparerat en del annat silver åt samma kyrka. AV en eller annan orsak 
ansåg församlingen, att kyrkan nu behövde ett nytt orgelverk — måhända 
ägde den icke förut något sådant — varför kyrkoherden genast gick i författ-

1 Den paragraf i kyrkoräkenskaperna, som omtalar donationen av det 
nya orgel verket, har följande lydelse: "Oussby Försambling har i detta 
Ahret förährat till Kyrkian et nyt Positiv, som redan i Kyrkian uppsåt är, 
och på den fasoun bygdt, at dät praosentcrar sig och står uprät, bestående 
af Nyo stämmor, warandevs ock numera Stafferat och förgyll, ock har samma 
Positiv kastat in allés, mod bildthuggare arbetet, samt Målningen och alt 
annat 404 dr 16 öre S mt efter H:r Pastoris attest d: 16 lulij A:o 1707." 

http://XH.it
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ning om anskaffandet av ott dylikt. 
Den 8 januari 1706 "aocorderado 
kyrckioherden med orgol- och in-
strumcntmakaren Mr. Johan Georg 
Amdor, nu boende i Ystad, om ett 
nytt Positiw på åtta stämmor, som 
han skulle giora till Ousby Kyrc-
kia", säger protokollet. Denne Am
dor var, som inskriptionen jiå or
gelns ryggsida angör, "gcbiirtig in 
Frankonland". Det nya inventariet 
skulle bekostas av kyrkans s. k. för-
äringsponningar och botinga ett pris 
av 260 dr smt, av vilken summa or
gelbyggaren genast utfick de fem
tio. Vid midsommartid, då "Wärkct 
lärde blifwa halffärdigt", skulle han 
ytterligare få lyfta åttio dr smt. 
Hundra dr smt skulle bliva "på
stående", tills "wärket var färdigt, 
approberat och godt befunnet". 
"Bilthuggare Wärket", som skulle 
pryda don nya orgeln, skulle kyrkan 
och församlingen själva bekosta lik
som transporten av orgeln från 
Ystad till Osby. "Men orgelbyggare 
skal föllia mod herop och insättiat 
på sit Rum", heter det härefter i 
kontraktet. Till nästkommande Mi-
kaelis, den första oktober, efter kon
traktets upprättande, lovades det 

färdigt att levereras. Till ömsesidig kontroll och säkerhet upprättades 
tvenne lika lydande kontrakt, ett till vardera parten. 

Nästa gång vi träffa på något meddelande rörande bemälta orgelverk i 
handlingarna är under datum nionde juni samma år. Här delgives oss upp
giften, att Johan Amdors gesäll, Nils Callebeck, ankommit från Ystad till 
Osby för att å sin mästares vägnar pch med hans fullmakt lyfta de åttio 
dr smt, "som i contractet tilsagda woro wid midsommartiden at undfå". 
Härvid meddelade han, att det beställda "Positiwet" var halvfärdigt och 
försäkrade, att det med bådas bistånd skullo bliva färdigt till utsatt tid näst
kommande Mikaelis. 

Huru det nu förhöll sig, om Mr Amdor hade sin egen mening om givna 
löften eller någon verkligt hindrande faktor å någondera sidan kommit emel
lan få vi ej veta, men säkert är att först den 21 januari 1707 ankom han 
med sin gesäll, ovannämnde Nils Callebeck, och "Positiwet", "så mycket 
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som därmed kunde wara gjort", till Osby. På församlingens bekostnad hade 
det på fyra vagnar forslats från Ystad hitupp, och nu började uppsättningen 
av detsamma på dess plats i kyrkan. Detta arbete tycks ha tagit en rätt 
grundlig tid i anspråk, ej mindre än tre och en halv månader, ty ej förrän 
den första maj "fick Orgelbyggaren Mr Johan Georg Amdor detta Kyrckio-
positiwet färdigt, efter han och dess gesäll Nils Callebeck warit här på 
orten ifrån den tjuguförsta januari och satt til att giöra med Wärkets sam
manfogande och fullständigande förutom det, som förut tillförne i Ystad 
deruppå war gjort". Under hela denna tid åtnjöt Mr Amdor och hans gesäll 
"fri kost, kammare, säng, linne och wed i prostgården hos kyrckioherden". 

Dio cantate skullo Mr Amdors verk undersökas och approberas, och för 
den skull kallades organisten i Virestad, Mr Eschil Schöng, till Osby. I för
samlingens och orgelbyggarens närvaro prövade han det nya "Positiwet" 
grundligt och efter bästa förmåga, varav resultatet blev, att det befanns 
"wara got och ostraffligt sampt til församlingens goda nöje wäl gjort". Mr 
Amdor hade tydligen betlitat sig om att prestera ott gott arbete och väl an
vänt den till synes långa tid, som åtgått för orgelverkets uppsättande "på 
sit rum". Den fjortonde maj erhöll han den enligt kontraktet innestående 
summan och härtill ytterligare trettio dr smt, "alldenstund", som det heter 
i handlingarna, "orgelbyggaren hade av sin goda Willia gjort detta Posi
tiwet en stämma högre, än han i Contractet lotwat hade, så blef honom 
gifwet til en Discretion, med kyrckiorådets utslag, trettio dr smt", ett kling
ande bevis på att församlingen var nöjd med det levererade arbetet, något 
som ytterligare framgår därav att gesällen "til en Discretion" erhöll tio 
dr smt. 

Till utförande av "Bildhuggar Wärket" å orgeln hade man från Kristian
stad kallat bildhuggaren Petter Norman, som enligt handlingarna utfört 
det kungliga namnchiftret med de flankerande lejonen, två liggande bilder, 
som i händerna hålla "musikaliska instrumenter", samt "åtskilligt löfwerk", 
d. v. s. den akantusornering, som döljer ljudpipornas ändar. Av resultatet 
att döma tycks han ha varit rätt skicklig i sitt fack. För sitt snideriarbete 
erhöll han 250 dr smt, vilken summa utgick av kyrkans "töräringspenningar". 

Orgeln omnämnes vidare i kyrkans räkenskaper 1754 och 1803 och vär
deras sistnämnda år till 33: 16 rdr smt. I räkenskaperna för 1810 omtalas, 
att enligt sockenstämmeprotokoll av den 14 januari detta år ombyggdes orgel-
läktaren i kyrkan och flyttades orgelverket samt försågs med nya bälgar, 
reparerades och iståndsattes. Dessa senare reparationsarbeten utfördes av 
orgelbyggaren Bengt Hörberg. 

I 1830 års beskrivning av kyrkan anmärktes, att orgelverket, "ehuru 
efter sin storlek godt", likväl är för litet "att under närvarande folkmängd 
kunna dominera eller nöjaktigt reglera sången wid allmänna Gudstjänsten". 

Ännu ett trettiotal år fick det emellertid tjänstgöra, men 1861 upptages i 
Osby kyrkas räkenskaper såsom inkomst 350 rdr utgörande försäljnings
summan för den gamla orgeln, som inköpts av östra Ljungby kyrka. Sin 
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nya orgel fick Osby församling betala med 3,500 rdr. Våren 1932 flyttades 
orgeln från läktaren ned i koret, där den uppsattes som pendant till predik
stolen. Dessförinnan hade den genomgått en omsorgsfull renovering utförd 
av orgelbyggaren A. Magnusson från Göteborg. 

William Karlson. 

BALTISKA ARKEOLOGKONGRESSEN I KIEL UPPSKJUTEN 

Enligt beslut på den 2: dra baltiska arkoologkongressen i Riga somma
ren 1930 skulle nästa kongress äga rum i Kiel sommaren 1934. Delegerade 
från de i de baltiska kongresserna deltagande länderna sammanträdde i 
Berlin de sista dagarna av november 1932 för att fatta preliminära beslut 
rörande program o. dyl. för don blivande kongressen. 

Under sistlidna november månad har emellertid moddelande kommit från 
kongressbestyrelsen i Kiel, att kongressen på grund av oförutsedda omstän
digheter måst uppskjutas till sommaren 1935. 

SVENSKA FORNMINNESFÖRENINGEN 

Svenska Fornminnesföreningen sammanträdde i Farmaceutiska Förenin
gens lokal, Rådmansgatan 69, Stockholm, torsdagen den 15 december 1932. 
Landshövding Eden hälsade de närvarande välkomna och vände sig därvid 
särskilt till H. K. H. Kronprinsen, begagnande tillfället att inför den sam
lade föreningen i korthet anknyta till den hyllning, som föreningen haft 
äran bringa denne genom den i november överlämnade festskritten. Kron
prinsen framförde omedelbart sin varma tacksamhet till föreningen. Vid 
sammanträdet höll fil. dr John Nihlén föredrag om "Förhistoriska gärdar 
och byar på Gotland. Nya undersökningar". Efter föredraget yttrade sig 
dr B. Bergman, friherre E. Hermelin, professor B. Nerman ooh föredrags
hållaren. 

Fredagen den 17 februari 1933 ägde föreningens årsmöte rum i samma 
lokal. Därvid omvaldes styrelseledamöterna och nyvaldes efter biskop E. 
Reuterskiöld, som avlidit, kapten B. Sterner. Denne utsågs å styrelsesam
manträde omedelbart efter föreningsmötet till skattmästare efter apotekare 
J. W. Hamner, vilken undanbett sig omval. Föreningen omvalde förutvarande 
revisorer och revisorssuppleant. Vid sammanträdet, som bevistades av H. 
K. H. Kronprinsen, höllo generallöjtnant G. Nageviöius, Kowno, oeh profes
sor B. Nerman föredrag om "De lithauisk-svenska utgrävningarna i Apuolé". 

Onsdagen den 10 maj sammanträdde föreningen ånyo, denna gång i Stock
holms Storkyrka. Professor J. Roosval gav därvid en fängslande skildring 
av "Den återuppståndne Sankt Göran i Storkyrkan". 

Föreningens utfärd anordnades söndagen den 11 juni till Strängnäs. Av-
färden skedde kl. 9,30 f. m. med ångt. Strängnäs Express, varvid ca 60 per-


