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ORGELVERKET I LEUFSTA RRUKS KYRKA 

AV 

B E R T I L WESTER 

U
tmed den idylliska bruksgatan i Leufsta bruk är bruks-
kyrkan belägen. Dess ljusa och rymliga interiör öpp
nar sig mot kyrkobesökaren med rikt skulpterad inred
ning från det karolinska tidevarvet. Då man vänder 

sig om och blickar upp mot orgelläktaren måste man säga, och det 
utan varje överdrift, att hela inredningen förbleknar inför den prakt 
som utstrålar från kyrkans orgelverk (fig. 59) med dess rikedom av 
silverglans från ljudande pipors harmoniska gruppering och med 
dess omramning av rankor i ljust guld. Denna bildvärld av orgel
toner, formade och tecknade i pipornas metall, sammanhålles av en 
pärlgrå och grågrönt raarmorerad fasadstomme. I fyra från varandra 
avskilda delar utbreder sig orgelvorket på läktaren. En besökare 
frågar sig måhända, om man även här måste försona sig med den 
omständigheten, att det gyllene fasadbeståndet numera endast är 
ett dekorativt aktstycke ur 1700-talets orgelkonst, ej längre förmögel 
att tala med sina fasadpipor. Nej, Leufstaorgelns orgelhus är lyck
ligtvis ingen kuliss. Varje ljudande pipa i fasaden står fortfarande 
i sitt organiska sammanhang med ett ännu fullt bevarat innerverk 
från 1700-talets förra hälft, närmare bestämt från 1725—1728. Det 
behöver ej ordas om, vilket värde detta monument äger både kultur
historiskt och kyrkomusikaliskt. 

Genom en nu avslutad konservering och restaurering har den 
gamla bruksorgeln åter försatts i ett värdigt och fullt spelbart skick.1 

1 en lång följd av år har den stått obrukbar för att vänta på en ny 
tid, som skulle återuppväcka de en gång slocknade klanger, vilka 
måste anses i högsta grad förenliga med nutidens kyrkomusikaliska 
strömningar. 

1 Orgelns konservering och restaurering har utförts av orgelbyggaren 
John Vesterlund, Leufsta bruk. 



O RG E LV E HK E T I L E U F S T A B R U K S K Y R K A 225 

Fig. 59. 
Or^elverket i Leufsta bruks kyrka. 

Efter det slutförda konserverings- och restaureringsarbetet med 

Leufsta bruks orgelverk ä r nu min avsikt att ägna några sidor åt 

orgelverkets bestånd, utarbetade i samband med restaureringen, som 

pågått sedan början av detta år. Utrymmet tillåter endast en kort

fattad redogörelse över undersökningsresultaten. Orgelverket är en 

helgjuten skapelse av orgelbyggaren Johan Niclas Cahman, vilken 

inledde vår inhemska orgelkonst under 1700-talet, varav Cahman-

tiden omfattade perioden omkring 1700—1736.1 

Till att börja med ber jag att för mina läsare få demonstrera 

orgelverkets tekniska detaljer. Vi dröja ett ögonblick framför 

fasaden, fig. 59, och orientera oss sedan på en planri tning 

av orgeln fig. 60. Orgelverket består av huvudverk A. F ram

för detta hänger på läktarebröstningen ryggpositivet B och på 

1 Enl. periodindelning för vår svenska orgelkonst under 1700-talet av 
fört. i: Studier i svensk orgelkonst under 1600- och 1700-talen (Svensk 
tidskrift för musiktorskning årg. 1931). 

Fornvännen 1933. 
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Fig. 60. 
Plan av orgelverket. Skala 1: 100. Uppmätning av H. Moberg 1933. 

ömse sidor står pedalverket, fördelat i tvenne tornlika flyglar C och 
D. Bakom huvudverket är bälghuset E, som rymmer orgelverkets fyra 
kilbälgar, placerade parvis bredvid varandra i ett nedre och ett övre 
plan. Från varje bälg utströmmar spelluften till luftkanaler. För att 
komma dit passerar den en gränsventil framför varje bälg mellan 
bälg och luftkanal, benämnd snutventil. Här silar luften genom ett 
flertal borrade runda hål i en träplatta och lyfter en framför denna 
befintlig tjock läderklaft. Den mod de fyra bälgklavarna E 1 växelvis 
upptrampade spelluften samlas först i horisontala luftarmar, en i 
övre och en i undre planet framför bälgarna E 2, varifrån de om
skrivna ventilerna hållas tillgängliga genom losstagbara ventilluckor 
av ek, fasthållna av små knåpar. Spelluften framföres till orgel-
verkets olika väderlådor i luftkanaler av fur. Kanalen E 3 går rakt 
in under huvudverkets båda väderlådor A 1 och 2, där den delar sig 
i tvenne mindre armar, var och en förande till sin väderlåda. Kana
lerna E 4 och 5 förgrena sig på var sida om huvudorgeln till pedal-
verkets väderlådor C1 och D 1 . En utgrening av luftarmen E 5 är 
armen 6, som förser ryggpositivets väderlåda B 1 med spelluft. På 
samtliga väderlådor är orgelns pipverk fördelat. Spelmekaniken är 



O H G E L V E R K E T 1 L E U F S T A B It U K S K Y R K A 227 

Fig. 61. 
Detaljer av orgelmekaniken. Uppmätningar av H. Moberg och B. Wester 

1932—1933. Bild 2 skala 1:21, övriga detaljbilder skala 1:3. 

mekaniskt sammansatt efter följande konstruktion. Den spelande 
sitter under huvudverkets mitt-turell vänd mot orgelfasaden, så att 
han har ryggpositivet bakom sig. Av de båda manualerna är den övre 
avsedd för huvudverket och den undre för ryggpositivet. I den över
liggande manualens innertangenter, som löpa mellan ledstift, äro 
alldeles bakom klaviaturlisten do träabstrakter fastade, som hänga 
ned från det ovanstående vällbrädets vallar. En abstrakt hänger i en 
vällarm av ek, inkilad utåt vallens ena ända. Varje tangent vrider 
därigenom med sin tillhörande abstrakt en av vällbrädets vallar. 
Detta är uppsatt på insidan av orgelhuset ovanför de båda manua
lerna ungefär vid A 3. I motsatta ändan av vallen är ytterligare en 
vällarm, som vi se å följande fig. 61:1 a. Den överför tangentrörelsen 
till en abstrakt b, vars fortsättning vi se å samma fig. vid 2 b. Ab-
strakten hänger i en vippa c, upphängd under väderlådan i en kloss o. 
Under väderlådans bakre del förenar sig denna vippa med en annan 
d, likaledes upphängd i en kloss o. Båda vipporna sammanbindas vid 
e av en lädermutter på ett gängat mässingsstift. I hävstången d fäster 
en mutter g stiftet f, förbundet med den ovanliggande luftkistans puro-
pettråd, som drager sin ventil. Längst bak utskjuter vippan d och 
bildar där en blindklav h (se även fig. 63). Hur tangentrörelsen 
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öppnar ventilen i behöver ingen närmare förklaring. Abstrakter, 
vallar och vippor äro av fur, vällarmar och de dockor, i vilka vallarna 
leda, av ek. Vi återgå till manualerna. Den övre och undre manualen 
ligga i en träram. Tangenterna äro av fur. Heltonerna äro belagda 
med elfenben och halvtonerna med ebenholz. De främre ändarna äro 
pålimmade med tunt papper. Klavbackarna äro likaledes av fur, fa-
nerade i mahogny med inläggningar i elfenben och svärtat trä. Från 
den undre manualens innertangenter nedhänga abstrakter till väll
armar av plattjärn, fig. 61: 3 a, svetsade i vallar av handsmitt järn, 
som fästas i läderdockor b mot ett lågt vällbräde. Detta är fastsatt 
nere mot golvet rakt under manualerna i orgelhuset. Nedanför väll-
orädet längst ner under läktaregolvet ligger en avlång kloss med 
vinklar av ek, fig. 61: 4, som stå i förbindelse med järn vallarnas 
armar från det ovanstående vällbrädet. Abstrakter sammanbinda 
vinklarna med likadana vinklar i en motsvarande parallellt liggande 
vinkelkloss under ryggpositivets ryggsida, fig. 60, ungefär vid B 2. 
Abstrakterna ligga under läktaregolvet under pedalklaverets vällram. 
Pedalklaveret är inskjutet på golvet i tomrummet mellan huvudver
kets fasad och ryggpositivets baksida. Vinklarna i vinkelklossen un
der ryggpositivet förbindas medelst små korta abstrakter till den 
alldeles ovanförliggande väderlådans ventiler. Ryggpositivets väder
låda ligger alltså strax över läktaregolvet. Vi återgå till de båda 
manualerna. På var sida i klavbacken om den undre manualen är 
en elfenbensknapp, som drager ett manualkoppel mellan huvudverk 
och ryggpositiv, fig. 61: 5. Järntråden a drager en trälist b, i vilken 
finnes lika många runda tryckarpinnar som tangenter. Då kopplet 
andrages, släpar pinnen c mot undre manualens tangent e. Sedan 
pinnen skjutits fram under klacken d, fästad i den övre manualens 
tangent f, och denna nertryckes, medföljer samtidigt den undre manu
alens motsvarande tangent, som därigenom kopplar ryggpositivets 
langentton till motsvarande i huvudverket. 

Pedalklaveret ligger över en vällram under läktaregolvet, fig. 62 a. 
De i genomskärning ovaltormade vallarna, fig. 61: 6, ha vid ena 
ändan en arm av smidesjärn a och utåt andra ändan en likadan b, 
ställda i rät vinkel med varandra. Strax under pedaltangentens än
dar, som nederst mot golvet skjuta in i orgelhuset, stå en rad fyr
kantiga tryckarpinnar av ek i en list, se fig. 62 a, av vilka en 
pinne återgives å fig. 61: 7. Den nedre ändan är kluven och inskjuten 
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Fig. 62. 
Detaljer från orgeln, a pedalklavorets vällram, b tvärsnitt 

av ryggpositivets väderlåda, c ventiler. Foto förf. 

över vällarmen 6 a, i vilken den fästor stadigt med ett stift. I den 
andra uppstående armen b fäster en abstrakt c. På detta sätt utstråla 
abstrakter åt var sida från vällramen under läktaregolvet, å fig. 60 
betecknade abstr, i riktning mot de båda pedalverksflyglarna C och 
D, där de sluta upp mot var sin under golvet liggande vällram. Strax 
däröver ligga pedalverkets båda väderlådor, varav en är synlig å 
fig. 64. De härunder horisontalt liggande vällramarna stå medelst 
abstrakter i förbindelse med ventilerna i pedalverkets väderlåclor. 
Då en pedaltangent nertrampas, nertryckes pinnen 7, fig. 61, som 
därigenom vrider vallen 6, varifrån den dragande rörelsen överföres 
åt sidan till pedalverket. Abstrakterna styras i sin gång under golvet 
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Fig. 63. 
Dol av huvudverkets inre. 

av abstraktstyrningar, träklossar med urtagna skåror för varje 
abstrakt. 

Vi ha hitintills följt de mekaniska ledningarnas funktion tills de 
nått orgel verkets på olika platser utplacerade väderlådor. Fig 61: 2 
återger en sektion av den ena av huvudverkets båda väderlådor. 
Ventilen i i luftkistan j dragés av pumpetstången k, nederst genom-
trädd i en pumpetpåse. Ventilen är baktill fästad i ett mässingsstift 
i den bakåt utskjutande skinnbeklädnaden, som tätar ventilen mot 
öppningen till kancellen. Ventilen löper mellan tvenne ledstift och 
tillslutes av tvenne bredvid varandra liggande tilltryckningsfjädrar. 
Bakåt stöttas den dessutom av en fasthållningsfjäder. Fjädrarna 
stöda mot fjäderlister på luftkistans botten. Kancellen l är längst 
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Fig. 64. 
Det inre av ena pedalverkstornet. Foto förf. 

bak vid platsen för den ovanpå placerade 8-fotstrumpeten försedd 
med en snedställd list m, som är ett hjälpmedel för att koncentrera 
tillräckligt med spelluft för den ovanstående tungstämman Trumpet 
8', synlig å fig. 63. Pedalverkets båda lådor ha ända till tre stycken 
kantställda lister, för att möjliggöra så koncentrerad lufttillförsel 
som möjligt till pedalens trenne rörstämmor. Orgelns samtliga väder-
lådor äro konstruerade av ek och överensstämma till de tekniska 
detaljerna helt med varandra. Baksidan av den ena av huvudverkets 
väderlådor synes å fig. 63, där den redan omtalade blindklaven 
skjuter fram i en avlång list. Sedan en spåntlucka borttagits, fig. 
61: 2 j , öppnar sig luftkistans inre på det sätt, som fig. 62 c visar. 
Ekventilerna äro avfasade utmed sidorna och platta underst, där de 
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bredvid varandra liggande tilltryckningsfjädrarna få stadigt fäste. 
Utåt från fasaden kunna väderlådornas läge i orgelns fyra skilda 
delar bestämmas efter de mörkbetonade grågröna band, som i fasaden 
understryka pipfältens och turellernas avslutning neråt, fig. 59. Ett 
tvärsnitt av en väderlåda i Leufstaorgeln, fig. 62 6, visar hur de 
ytterligt trånga kancellerna bildas av tjocka ekklossar, som lagts 
bredvid varandra med bestämda mellanrum, överst och underst i 
dessa ha långsmala eklister inpassats. Därigenom bildas små kasse-
mattliknande mellanrum, utgörande själva kancellerna. Pedalverkets 
väderlådor ha dessutom en till två mellanliggande blindkanceller 
mellan de ordinarie kancellerna. På fig. 62 6 synes trätappar under 
de minsta kancellerna, avsedda för de högsta diskanttonerna. Tap
parna äro ihåliga och stå i förbindelse med var sin kancell. Mot ett 
litet runt hål leder en liten skinnventil inåt. 

De låga, grunda, mörknade eklådorna i Cahmans Leufstaorgel for
ma sig som massiva grundvalar på vilka det av blågrå matt blyglans 
färgade pipbeståndet vilar. Därav ha vi redan sett en del från huvud
verket fig. 63 samt i ena pedalverkstornet fig. 64, där 8- och 4-fots-
trumpeternas blytuber avteckna sig mot 16-fotsbasunens trätuber. 
Mellan pipstockarna, pippelarnas postament på väderlådorna, ligga 
tjocka ekslejfer, som likasom spjäll med runda hål öppna och stänga 
spelluftens väg till de olika orgelstämmorna från motsvarande hål 
överst i väderlådan, mot vilken slejferna löpa på skinn. De åt
skiljas av ett blindregister för varje slejf. Huvudverkets slejfer sättas 
i rörelse från registerandragen ute i fasaden genom koppelstången 
a till en uppåtstående väll, av vilken vi se den översta delen å fig. 
61: 8 b. Vallarna till huvudverkets väderlådor stå uppställda i orgel-
huset på var sida om klavens plats ungefär vid 5 och 6, fig. 60 A, 
varifrån koppelstänger till järnvippor utmed väderlådomas båda yt
tersidor överföra den dragande rörelsen till slejferna. Vallarna till 
pedalverkets registerandrag stå i huvudverkets orgelhus längst utåt 
sidorna vid 7 och 8. Var och en av dessa skjuter nere under läktare
golvet långa liggande koppelstänger utåt båda sidorna i riktning mot 
de båda pedalverkstornen, å fig. 60 betecknade kpst. Varje koppel-
stång kopplas i var sin på båda sidor om huvudverket under golvet 
i en mot koppelstången rätvinkligt liggande åttkantig väll, fig. 60 vil. 
Vid båda sidorna om pedalverkstornen möta vallar i sin tur upp mot 
koppelstänger, kpst, som direkt från sidan skjuta pedallådornas slej-
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fer ut och in. Ryggpositivets registerandrag sitta utmed var sida av 
dess ryggparti, så att den spelande omväxlande från höger och väns
ter snett bakåt andrager positivverkets stämmor. Små stående vallar 
utåt sidorna överföra andragsrörelsen direkt till väderlådans slejter. 

Vi ha nu nått orgelns ljudande bestånd, orgelpiporna. Bakom hu
vudverket uppe på bälghusets tak blicka vi in i huvudorgeln, fig. 63. 
Piporna äro gjorda av orgelmetall, en blandning av tenn och bly.1 

Nere från läktaregolvet se vi in i det ena av de båda pedalverks
tornen, fig. 64. 

Vid anblåsning av orgelpipor forma dessa inom sig vibrerande 
luftpelare, som, sammanställda efter varje tangentton, bilda en orgel-
stämma. Kombineringen av ett flertal orgelstämmor går under be
nämningen orgeldisposition. Ordet orgeldisposition kan emellertid 
också fattas som ett speciellare slags arkitektur. De redan omnämnda 
vibrerande luftpelama, som vi likaväl kunna kalla tonpelare, be
stämma sig efter orgelpipornas form. Samklangen av ett antal ton-
pelare ger en klingande enhet, som skiftar alltefter olika användning 
av orgelverkets stämmor. Med stöd av tonpelarna, arkitektoniskt 
bärande element i en på akustisk väg rest klangbyggnad, föreslår 
jag, att vi i detta sammanhang för ordet orgeldisposition även an
vända oss av ordet orgelarkitcklur, varmed vi förstå det förhållande, 
som dess pippelare stå till varandra. Tonpelarnas genomskärning, 
beroende av pipornas genomskärning, bestämma deras bärighet och 
pelarlängderna (tonhöjderna) deras resning. Framifrån fasaden be
gynna vi nu med att närmare studera orgelarkitekturen i Leufsta 
bruks orgel. De grundläggande tonpelarna, den givna stommen i dis
positionen för huvudverk, ryggpositiv och pedalverk, utgöras av deras 
principaler. Dessa stämmor äro i sin helhet utplacerade i orgelns 
fasadverk. Piporna behöva alls ej ur teknisk synpunkt ställas i någon 
bestämd ordning. Efter sin musikaliska funktion äro de formade i 
engelskt tenn och stå i fasadverkets plana fält och tornlika partier, 
de s. k. turellerna på följande sätt (se fig. 59). Grova oktavens 
c-pipa för huvudverkets principal står mitt i fasadverkets mitturell. 
På båda sidor därom fortsätter nämnda oktavs pipor tills dessa ute 
i de båda sidoturellerna övergå i pipor tillhörande lilla oktaven. 

1 Enligt en uppgift från Hiilphers orgelverksmanuskript är orgelmetall en 
blandning av två tredjedelar bly och en tredjedel tenn (efter meddelande 
från Västerviks kyrkas orgel av organisten Peter L. Nyman, Westervik 
den 27 april 1768). 
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Diskantläget av principalstäraman är slutligen utplacerat i de nedre 
mellanliggande plana fälten. Pedalvorkets principal börjar med grova 
c-pipan i det hitersta pedalverkstornets turell, varefter ciss-pipan står 
som största pipa i det bortre tornets turell. Pedalverkets grova ok
taver är sålunda växelvis utplacerade i pedalverkstornens tureller, 
varefter lilla oktaven följer i de plana fälten. I ryggpositivet slutligen 
formar 4-fotsprincipalens grova oktav de båda tureller, som flankera 
det däremellan sirligt utstyrda fasadpartiet, där stämman fortsätter 
med piporna i det plana mittfältet samt de små nedre fälten där
omkring. Vi se således framför oss orgeldispositionens, orgelarki
tekturens grundläggande tonpelare, förkroppsligade i denna dekora
tiva uppställning. Varje pipas monsur, d. v. s. måtten på de olika 
delar, som äro avgörande för pipans musikaliska funktion, bestämma 
pipradernas utseende. De utåt synliga delarna, som forma sig efter 
fasadstämmornas funktion, äro längd och vidd på pipkroppen samt 
labiets bredd och höjd, d. v. s. labiets uppskärning (ljudöppningen). 
Denna uttrycker tonpelarens bärkraft. Pipföttemas form ha ej någon 
teoretisk betydelse för tonen. Se hur de gradvis förhöja sig vid sidan 
om varje största pipas fot i tureller och fält, med undantag av de små 
övre plana fälten i ryggpositivet. Ju högre piptonen blir desto mer av
tager piphöjden och pipans genomskärning. Pipföttema bli därmed 
de dekorativa medel, som i fasadverket synligt skärpa bilden av en 
strömning orgeltoner från mäktig och fyllig bas till sirligt genom
trängande diskant, vilket till ytterligare mera klarhet uppritas av 
pipornas uppskärningar med omgivande över- och underlabier. Glans
elagrarna från överlabiernas segmentformade uppåtböjning mot den 
ovanför stående pipkroppen samt do koniskt formade ljusreflexerna 
från pipfötterna bidraga ytterligare att avteckna det sprudlande liv 
varmed de stadiga tonpelarnas samlade orgelbrus är mättat. 

Förutom de redan nämnda pipfälten i fasaden förekomma en del 
stumma fält av enbart dekorativt syfte. Dessa pipor rätta sig emel
lertid till sina mensurer efter de motsvarande ljudande fasadpipor, 
som lämpligast kunna inordnas i dessa fälts storleksordning. Huvud
verkets yttersta samt översta plana fält fylla ett sådant enbart de
korerande syftemål, liksom de små översta fälten i ryggpositivet, 
samt ett fåtal pipor i de båda fasadhälfterna till pedalverkstornen. 

Med hjälp av ett på instrumental funktionell grund utformat pip
bestånd har den omskrivna fasaden i Leufsta bruk uppbyggts. Fasad-
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verket i sin helhet utformas huvudsakligast av turellerna, som likt 

mot fasaden framförlagda halvkolonner sammansät tas av ett knippe 

pelare, sju stycken orgelpipor i varje turell. De halvkolonnformade 

knippepelarna omgivas av större och mindre kolonettgallerier, de 

plana fältens pipor. Orgelpiporna äro fasadens dekorativa huvudbe

ståndsdelar. Utan dessa skulle tomrum gapa emot interiören och 

sammanhangslöst omgivas av de dekorativa detaljerna i form av 

skulptur och ornamentik, som först få sitt sammanhang som dekore

rande omramning sedan fasadfält och tureller fyllts med pipor. Den 

konsthistoriska värdesättningen av fasaden bör således främst ske 

med analytisk behandling av fasadpelarnas, fasadpipornas musika

liska funktion, med andra ord principalstämmornas mensurer. Deras 

längd bestämmer fasadens höjd. Huvudverket reser sig efter en 

fasadprincipal av 8 fots längd, innebärande att den största pipan, 

grova c, mäter en längd av 8 fot (c:a 263,4 cm), vilken s tår som 

största pipa i mitturellen. Pedalverket reser sig likaledes efter sin 

principal av 8 fots längd. Ryggpositivet slutligen är rest efter en 

principalstämma av 4 fots längd, blott hälften av huvudverk och 

pedalverk. Största pipan i denna stämma står mitterst i den högra 

turellen. P ipans genomskärning bestämmer formen på turellernas, 

halvkolonnernas rundning och de plana fältens, kolonettgalleriernas 

vidd. Genomskärningsmensuren klargöres av oktavtörhållandet mel

lan oktav-vis skilda pipor inom en hel fasadstämma. Fö r huvud

verkets 8 fotsprincipal blir resultatet mellan samtliga c-toner inom 

fyra oktaver: 1:1,8, 1: 1,8, 1:1,7, 1: 1,7, vilket betyder, att basläget av 

stämman till en början fortlöper mot en förhållandevis t rängre ge

nomskärning, som i diskanten ändrar sig till en förhållandevis något 

vidare genomskärning, eftersom talförhållandet 1:1,7 ligger mera 

avlägset från 1: 2 ( = oktavförhållandet mellan pipor för precis hälf

ten av närmast grövre oktavpipa) än 1:1,8. Analyseringen av tonpe

la rnas funktion sker bäst genom en grafisk framställning i form av 

kurvor, sådana vi se dem å fig. 65. Normalmensuren1 tecknas av 

en rä t linje NM efter ett konstant gcnomskärningsförhållande mellan 

samtliga oktavlägen efter förhållandet 1: 1,6. Enligt denna beräkning 2 

1 Beräknad efter en öppen pipas grova c till 155,5 mm:s inre genom
skärning. 

' E t t e r C h r i s t a r d M a h r e n h o l z : Die Orgelregister, Kassel 1930, 
och orgeltekniska undersökningar av Hans Henny Jahnn, Hamburg. 
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Fig. 65. 
Mensurdiagram, utvisande huvudverkets mensurer i förhållande till normal-

mensur, efter C = 155,5 mm inre genomskärning. 
Uppställning av förf. 

De här nedan utvalda stämmorna ur huvudverkets disposition avläsas, jftm-
förda med motsvarande kurvors fortlöpning å diagrammet fig. 65. 

T a b e l l f ö r k l a n g a n a l y s . 

Orgelstämma 

Principal 8' 

Principal 8 '+Oktava4 ' 

Principal 8 '+Kvinta 2»/, ' 

Rörflöjt 8' 

Lage 

C—c, : 
c i c 8 : 

c,—c8: 

C - . V 

Ci—c„: 

C-c„: 

Tonkaraktär 

Skärpa, 
Tilltagande skärpa. 

Principal 8' t ränger betydligt mera 
igenom Oktava 4'. 

Kvinta 2 2/a' t ränger igenom kyli
gare. 

Kvinta 2 */t' f ramträder med större 
mjukhet och mildhet. 

Alltjämt tilltagande fyllighet upp 
mot diskanten. 
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Mensurtabell. Genomskärningarnas inbördes förhållande till varandra av 
huvudverkets principaler. 

Uppställning av B. Wester. 

är det oktav-visa förhållandet betydligt mer än hälften. Huvud
verkets genomskärningsmensur för Principal 8' i Leufstaorgeln åter
gives av kurvan närmast under NM-linjen. Kurvan fortlöper efter be
stämda numrerade enheter, varje enhet motsvarande ett godtyckligt 
valt halvtonsavstånd. Ju mera de oktav-visa talförhållandena avlägsna 
och närma sig 1:1,6, desto mera divergerar och konvergerar resp. 
stämmas kurva NM-linjen därigenom, att varje piptons halvtons
avstånd från normalmensuren givetvis ökas och minskas i propor
tion till talförhållandenas växling. Kurvans gradvisa halvtonsavstånd 
från NM-linjen bestämmes efter en mensurtabell, upprättad efter nor
malmensuren 1:1,6. Kurvan Principal 8' å fig. 65 analyserar utform
ningen av huvudverkets fasadparti efter 8 fots längd. Uppskärning-
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arna äro detaljer i pipraderna av redan förut omnämnd dekorativ 
betydelse, vilka stå i sitt givna förhållande till fasadstämmans ge-
nomskärningsmensur. Enligt beräkning är uppskärningens bredd om
kring V* a v pipans omkrets och höjden mellan 1/3 och V* av bredden. 
Dessa mått ha nu gällt huvudverket. Platsen och utrymmet tillåter 
ej att på samma sätt analysera pedalverkets och ryggpositivets pip-
arkitektur i resp. fasadpartier. För att få fasaden konsthistoriskt 
inordnad som fasadtyp karakterisera vi den därför på följande sätt: 
Orgelfasad, bestående av huvudverk, trekolonnformat med mellan
liggande och sidostående plan, bestämda efter en fasadprincipal av 
8 fots längd, av genomskärningsutvecklingen 1:1,8 till 1: 1,7, belägen 
2—7 halvtoner under normalmensur. Vid sidan härom tvenne enko-
lonnformade pedalverkstorn med inåt sidostående plan samt ett två-
kolonnformat ryggpositiv med små mellanliggande plan. 

Den dekorativa helhetsbilden av ljudande pipors funktion har i 
Leufsta bruks orgelfasad grupperats i den ovan karakteriserade fa
saden, som ingalunda var ovanlig under de tre första decennierna av 
1700-talets orgelkonst. Den har av Cahman brukats i flera svenska 
kyrkointeriörer, bl. a. i Karlshamns stadskyrkas orgelverk 1702 och 
i den av honom med pedalverk och ryggpositiv utökade orgeln i Hu
diksvalls kyrka 1733. Bland orglar byggda med ryggpositiv av 
Cahman märkas dessutom orgeln i Uddevalla stadskyrka 1723 och 
orgelverket för Nyköpings Nicolaikyrka 1733. I och med ett till hu
vudorgeln särskilt utbyggt ryggpositiv frampå läktarbarriären blir 
orgelverket sammanvuxet med ett av kyrkorummets fasta inrednings
föremål, orgelläktaren. Den sålunda uppnådda enhetsbilden av läk
tare och orgelverk befästes ytterligare av de båda pedalverkstornen. 
som inrama platsen på läktaren för huvudverket och ryggpositivet. 
Orgelfasaden i Leufsta bruk är sammansatt av fasadpartier, som ingå 
i tvenne andra också av Cahman brukade fasader, varav den ena är 
en typ för mindre orglar, omfattande endast ett huvudverk, för vilken 
orgelfasaden i öster Löfsta kyrka är en god exponent1 (fig. 66), samt 
den andra för större orglar, vilka liksom Leufstaorgeln bestå av två 
manualer och självständig pedal, fördelade på huvudverk, pedalverk 
och öververk i stället för ryggpositiv, allt inom samma fasadliv. Denna 
fasadtyp förekom bl. a. i Uppsala domkyrkas 1731 byggda orgel, var-

i1 Orgeln byggd av J. N. Cahman 1725. Tureller och sidofält försågs med 
nya pipor vid restaurering i senare tid. 
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Fig. 66. 
Orgelfasaden i öster Löfsta kyrka. Foto förf. 

till en vacker motsvarighet ännu finnes i Jacobs ky rka i Stockholm 

(fig. 67).1 Det ursprungl iga huvudverket var hä r lokaliserat kr ing 

de båda turellerna i fasadens mittparti samt pedalverket på båda sidor 

därom vid de yttre grova turellerna. öververket inrymdes bakom det 

lilla fasadkrönet. Det s tora och vida plana mellanpartiet utfylles av 

såväl ljudande som stumma plana fält. Uppbyggnaden av orgelfasa 

den i ös te r Löfsta ä r så gott som identisk med huvudverket i Leufsta. 

De resliga halvkolonnerna i form av inramande sidotureller till Ja 

cobs ky rkas fasad äro i Leufsta lösgjorda och stå i stället för sig 

själva som pedaltorn. Men deras funktionella samhörighet med hu

vudverket förkroppsligas utåt med de helt plötsligt inåt avbrutna fri

stående plana fasadfälten, som till komposition och form upprepas i 

de nyss beskrivna yttre sidofälten av huvudverket. Den i t rubbiga 

vinklar sig nedsänkande frisen från huvudverkets fasadkrön avbrytes 

för ett ögonblick utåt s idorna men återfår sin fortsättning i de längre 

fram i flykt med läktarebarr iären stående inre plana fälten av de 

båda pedalverkstornen. Det tvåturellformade huvudverket till J a -

1 Orgeln är beskriven av W. Å h l é n : St. Jacobs kyrkoorgel, 1644—1930. 
Enl. Sveriges kyrkor, Jacobs kyrka är orgelfasaden ritad av Carl Hårle-
man 1745—1746 till Olof Hedlunds orgel 1741—1746. 
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Fig. 07. 
Orgelfasaden i Jacobs kyrka, Stockholm. 

A. W. Svinhufvud. 
Foto A. 

cobs kyrkas orgelfasad är i Leufsta bruk i stället komponerat som 
den omskrivna ö. Löfsta-fasaden. öververkskrönet på orgelfasaden i 
Jacobs kyrka är i Leufsta nedsänkt framför huvudverket till ett rygg-
positiv. Man kan hos Johan Niclas Cahman ej skilja mellan någon 
speciell öververksdisposition till skillnad från en ryggpositivdisposi-
tion, utan dessa båda verk överensstämma så gott som helt, blott med 
den skillnaden att resp. orgelstämmor för nämnda verk ena gången 
byggts högt över läktaregolvet, andra gången nästan i nivå med det
samma. 

I samband med Leufstaorgelns fasad ha vi behandlat mensuren av 
huvudverkets Principal 8'. Vi gå nu vidare för att i orgelns inner
verk taga ytterligare del av orgelarkitekturen. Metallpiporna, som 
forma ljudpelarna inom sig, stå uppställda bakom fasadpartierna på 
väderlådorna i samma ordning som turellernas och fasadfältens pipor 
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avspegla, d. v. s. bakom dessa 
äro de olika stämmornas pipor 
ordnade så, att alla pipor ur 
basläget stå i tur och ordning 
bakom de stora turellerna och 
alla pipor, tillhörande mellan 
läge och diskantläge av varje 
stämma, grupperade bakom 
respektive tillhörande tureller 
och plana fält. På detaljbililcn 
av huvudverkets inre (fig. 63) 
skymtar en del av fasaden in
ifrån med bakomstående pipor. 
Fig. 68 visar en del pipor från 
huvudverkets stämmor, täckta, 
halvtäckta (med rör) och ko
niska öppna pipor. Genomskär-
ningsmensurerna för huvud
verkets stämmor återgivas å 
diagrammet fig. 65, där vi sam
tidigt se av orgelarkitekturens konstruktion, hur de olika tonpelarnas 
bärighet stå i förhållande till varandra. Därpå grundar sig den å sid. 
244 uppställda orgeldispositionen. På samma sätt, som vi värdesatt 
fasarprincipalens funktion, så sker det med de övriga stämmorna 
alltefter kurvornas fortlöpning. Ju större vågrörelse varje kurva 
företer i förhållande till NM-linjen, desto mer förvandlas mensuren 
från konstant till variabel mensur. som särskilt märkes för Rörflöjt 
8' och Kvintadena 8'. 

Orgelarkitekturen har sedan århundraden tillbaka byggt med klan
ger från tvenne olikformade tonpelare av principaler, den vida ita
lienska och den trängre nordtyska. Den nordtyska barockorgeln, räk
nad från 1500-talets slut till 1700-talets början, uppbyggdes efter spe
ciella grupperingar av detta principalbestånd. De trånga och vida 
principalpelarna blevo grundläggande för såväl trånga principaler 
och gedackter som vida principaler och gedackter. Gruppmotsätt
ningarna av dessa var ett utpräglat drag speciellt för ungbarockens 
orglar i Nordtyskland. Efter 1600-talets mitt förmärktes en viss ut
jämning av de varandra motstående grupperna, tills Silbermannorgeln 

II b c 

Fig, 68. 
Pipor från huvudverket, a rörflöjt, b 

spetsllöjt, c kvintadena. Foto förf. 

16 Fornvännen 1933. 
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Vox humana 
Fig. 69. 
ryggpositivet. Foto förf. 

i Tyskland från 1700-ta-
lets början utgestaltade 
den trånga och den vida 
gruppen till en mera en
hetligt mensurerad pip
grupp gemensam för he
la orgeldispositionen, 
byggd på en för denna 
bestämd principalmen-
sur, som framskapade 
den orgeltyp, vilken upp
byggdes efter enhetsmen-
sur och inledde det ro
mantiska tidevarvets or
gelarkitektur. 

Gotisk arkitektur och 
byggandet med klanger 
inom orgelkonsten ha 
påfallande likheter. För-
strävningen av de sam

manställda orgelstämmorna till klarhet och styrka sker så, att ju vi
dare mensurerade orgelstämmor, som ingå i en orgeldisposition, desto 
mer böra de försträvas av sina bestämda övertonsstämmor, som stödja 
de grova tonpelarnas klang till fasthet och tillräcklig skärpa. Ju träng
re stämmor och därmed mera övertonsrika, som ingå i dispositionen, 
desto mer förmå dessa framträda med sin egen genomträngande ton-
skärpa, därigenom själva tillräckligt bärkraftiga att stödja saraklangen 
utan försträvning. Detta skilde framförallt den italienska barockorgeln 
från den nordtyska. Strävpelaren, strävbågen och den av sin egen 
konstruktion elastiskt bärande spetsbågen motsvaras av de till orgel-
arkitektur samlade vibrerande tonpelarna, utgörande övertonsstäm
mor, kvinter, terser, septimor, nonor och biandstämmor, s. k. oktav-, 
kvint-, ters- och septimablandade mixturer. Mensurerna äro härför 
avgörande. Kurvorna å fig. 65 förklara, att Leufstaorgelns samtliga 
stämmor ligga ganska betydligt under normalmensur så när som 
Spetsflöjt 4'. Nästan samma kurvmensurer återkomma i andra av 
Cahmans orglar, såsom Ovansjö från 1714 och Leksand 1720. Detta 
tycks visa, att Cahman under en tidrymd, av 14 år bör ha brukat 
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praktiskt taget samma mensurer. De inbördes lika långa piporna 
ur de olika stämmornas principal- och gedacktbestånd mäta nästan 
samma genomskärning som mensurtabellen för principalerna å sid. 
237 visar. I en icke olik överensstämmelse med den samtida Silber-
mannorgeln i Tyskland grunda sig de Cahmanska orgeldispositio
nerna på enhetsmensur. Någon särskilt vid grupp av täckta stäm
mor är med undantag av spetsflöjten ej mer tilltinnandes vid sidan 
om den trånga principalgruppen som i de tidigare nordtyska barock-
orgeldispositionerna, utan de trånga täckta stämmorna Kvintadena 
16', Kvintadena 8', Gedackt 8' och den halvtäckta Rörflöjt 8' stå som 
variantstämmor för 16- och 8 fots ton i respektive verks dispositio
ner, se sid. 244. Den trånga principalkorens grundpelare Principal 8', 
i huvudverket arkitektoniskt utbyggd1 med Oktava 4 och 2 fot, och 
ryggpositivets Principal 4' utbyggd med Oktava 2', äro liksom ovan
nämnda täckta stämmor genom sina trånga mensurer och därigenom 
övertonsrikare karaktär tillräckligt bäriga för den samlade orgel-
klangens skärpa och klarhet. Kvintstämmorna och mixturerna ha 
därför ej en egentlig försträvande uppgift utan äro snarare att be
trakta som sådana strävplare, som dekorativt inordnats i den fasta 
massiva och av en sjudande strykning karakteriserade principal-
klangen, precis som gotiska arkitekturdetaljer gestalta sig i de ännu 
ganska massiva murarna i unggotisk byggnadskonst. Detta får också 
sin förklaring vid studiet av orgelverkets klanger, varav vi återfinna 
några exempel på sid. 236. Huvudverkets kvint och mixtur formligen 
överhölja det övriga principalbeståndet med färgrik klang. Den 
aliquotstämma, som givetvis är av mera försträvande karaktär, är 
pedalverkots kvinta 5 1/3' till stöd mellan oktava 4', principal 8' och 
den dova subbasen 16'. 

Bland rörstämmorna är formen på de ljudförstärkande huvarna i 
ryggpositivets Vox humana 8' av intresse. De bestå av tvenne mot 
varandra lagda metalltrattar med en liten rörtörlängning överst för 
de lägre tonerna, fig. 69. 

I Hulphers orgelverksmanuskript förekommer en uppgitt på bruks
orgelns disposition, signerad Lorentz Bäck, Leufsta bruk den 24 
februari 1770. Ända till våra dagar har den förblivit densamma, var
för vi i denna orgel äga ett numera oersättligt arv från svensk klas-

1 Ordet utbyggd får i detta sammanhang ej förväxlas med samma ord i 
bemärkelsen utbyggd diskant. 
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sisk orgelbyggnadskonst. I analyserad form ter den sig på föl

jande sät t : 

Trång. 

Princigal 8' 
Oktava 4' 
Kvinta 2 '/, ' 
Oktava 2' 
Mixtur 5-kor. a) 

Principal 4' 
Kvinta 2 Vs' 
Oktava 2' 
Mixtur 4-kor. b) 

Principal 8' 
Kvinta 5 •/,' 
Oktava 4' 
Rauschkvint 2-kor. c) 
Mixtur 4-kor. d) 

H u v u d v e r k e t . 
Vid. 

Spetstlöjt 4' 

Ryggpos i t i ve t . 

P e d a l v e r k e t . 

Körverk ocli enskildu 
stämmor. 

Trumpet 8' 

Kvintadena 16' 
Rörflöjt 8', Kvintadena 8' 

Vox humana 8' 

Kvintadena 8', Gedackt 8' 
Flöjt 4' 

Basson 16' 
Trumpet 8' 
Trumpet 4' 

Öjipen Subbas 16' 
Gedackt 8' 

Koppel mellan huvudverk och ryggpositiv. Spärrventil. 

Mixturernas sammansättning: 

a) C 
c 
c. 
c, 
ciss, 5 V,', 4', 3 V,', 2 ' /B'. 2' 
c» 5 V9', 4', 3 Vs', 1 V.', 2' 

b) C 

c) C 

d) C 
c 
c, 

i v;, i, v.', v,', v; 
i v.', i. v6'. V.', V; 

1 V.', 2', 1 8/6', 1 Va', 1. 
2 V,'. 2', 1 VB'. 1 V,', 1 

1 Vs'. 1, VB', VB' rep. pä tiss, och fiss, 

2 V,', 2'. 

1 V.', 1, VB', V,' 
1 V,'. 1, VB', V,' 
1 V.', 1, VB', VB' 
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ZUSAMMENFASSUNG. 
B. WESTER: Das Orgelwerk in der Kirche zu Leufsta bruk. 

In der Kirche zu Leufsta bruk steht eine unserer bemerkenswerteren 
altschwedischen Meisterorgeln, gebaut von Johan Niclas Cahman 1725—1728. 
Das Orgelwerk besteht aus einem Hauptwerk, einem Riickpositiv sowie zwei 
Pedalwerkstiirmen, die je eine der beiden Windladen des Pedalwerks enthal
ten, Abb. 59. 

Die vibrierenden Tonsäulen der Fassadenstimmen werden in den Prinzipal-
pfeifen der Fassade geformt. In verschiedenen Gruppen zusammengestellt, 
bildon die Fassadenpfeifen dekorative Partien des Fassadenlebens. Kunst-
geschichtlich gesehen, nennen wir die Turellen Ilalbkolonnen, zusammen
gestellt aus Pfeifen, Biindelsäulen. Die Felder nennen wir Pläne öder Gale-
rien. Die kunstgeschichtliche Bewertung der Fassade, die sich auf die 
musikalische Funktion der Fassadenpfeifen grundel, wird sich dann fol-
genderraassen darstellen: Hauptwerk: aus drei Kolonnen gebildet, mit hoher 
Mittelkolonne und zwischenständigen sowie seitenständigen Planen. Diese 
Teile werden geformt von einem Prinzipal von 8 Fuss Länge nach der 
Durchschnittsentwicklung 1:1,8 bis 1:1,7, gelegen 2—7 Halbtöne unter 
Normalmonsur (C = 155,5 mm Durchschnitt). Riickpositiv: zwei Kolonnen 
mit zwischenliegenden kleinen Planen, geformt von einem Prinzipal von 4 
Fuss Länge nach der Durchschnittsentwicklung 1: 1,6, 1: 1,7, 1: 1,8, 1: 1,6, 
golegen 5—8 Halbtöne unter Normalmensur. Pedal werk: je ein aus einer 
Kolonne bestehender Pedalwerksturm mit nach innen zu seitenständigen 
Planen, geformt von einem Prinzipal von 8 Fuss Länge, nach der Durch
schnittsentwicklung 1:1,7, gelegen 2—4 Halbtöne unter Normalmensur. 

Die Orgelstimmen in dera Hauptwerk grunden sich auf Prinzipal 8' 
gemäss der Mensurtabelle auf S. 237, welche die Durchschnitte der Prin-
zipalgruppe des Hauptwerks Wicdergibt. Tonsäulen von diesen Durch-
schnittsmassen geben somit dio Tragkraft in einem Teil der archiitektonisch 
aufgebauten Orgeldisposition wieder, die wir auch mit dem Wort Orgel-
architektur bezeichnen können, worunter wir das Verhältnis zwischen der 
Funktion der verschiedenen Orgelstimmen, bestimmt nach der Tragkraft 
der Tonsäulen, verstehen. 

Die Gruppierung der Fassadenpfeifen spiegelt die Placierung der Innen-
werkspfeifen auf den Windladen ab. Abb. 64 gibt das Innere des einen 
Pedalwerksturms und Abb. 63 einen Teil des Hauptwerks wieder. 


