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SMÄRRE MEDDELANDEN 

KONSERVERADE OCH RESTAURERADE ÄLDRE ORGLAR 1930—1930. 

Bland de kyrkliga inventarierna har orgeln på senare tid kommit att 
intaga en alltmera uppmärksammad ställning. Man har i större utsträck
ning börjat fördjupa sig i kyrkorgelns historiska utveckling och som 
cn följd därav har vaknat ett intresse för do äldre orglarnas klang-
möjligheter, on omständighet, som kommit att återverka på nutida 
kyrkorausikaliska strävanden. Det kulturhistoriska intresset för orgeln 
står sålunda ej isolerat vid sidan om de rent kyrkomusikaliska spörs
målen; det har i stället praktiskt utnyttjats vid behandlingen av våra 
gamla orgelverk, som därigenom vederfarits större rättvisa än vad 
tidigare varit fallet. Det är numera långt ifrån så vanligt, att gamla 
orglar kastas ut för att lämna plats för holt nya; man har i stället 
förstått att uppskatta och tillgodogöra sig de värden, som dessa äldre 
instrument äga för gudstjänstlivets berikande. 

Emellertid är det ej blott i fullständigt skick bevarade gamla orglar 
utan även mer eller mindre omfattande rester av dylika, sora ha kommit 
att spela cn roll bland kyrkans inventarier. I årg. 1930 av denna tid
skrift framlade förf. och domkyrkoorganisten Henry Weman vissa syn
punkter1 på behandlingen av våra gamla kyrkliga orgelverk och antydde 
cn möjlig lösning av frågan om deras bovarande. Problemet skärskåda
des här både ur minnesvårdando och kyrkorausikalisk synpunkt. Sedan 
dess har Kyrkosångens Vänners Orgclråd bildats såsom en frivillig in
stitution av privat karaktär. Rådet har sökt kontakt med Riksantikvarie
ämbetet vid behandlingen av orgelfrågor, vilka i de flesta fall aktuali
serats i samband med mer eller mindre omfattande restaureringsarbeten 
i kyrkorna. Det har ibland gällt att bedöma förslag till fullständiga 
nybyggnader, raen också varit fråga om att lämna råd och anvisningar 
rörande de gamla instrumentens konservering eller restaurering. Sam
tidigt som orgelrådot på allvar tagit upp de rent kyrkorausikaliska kra
ven på en kyrkorgels gestaltning, har dot gjort till sin uppgift att 
även behandla den minncsvårdande sidan av dessa spörsmål. Det ligger 
i sakens natur att just arbetet på sistnämnda område har skett i den 
intimaste kontakt med Riksantikvarien. Därför torde det vara av in
tresse för Fornvännens läsare att taga del av några fall, där orgelrådot 
medverkat vid konserverings- och restaureringsarbeten. 

1 Våra gamla kyrkliga orgelvork. Fornvännen 1930. 

20 — Fornvännen 1939. 
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Man kan urskilja fyra huvudgrupper av dylika arbeten, nämligen: 
A. Nertagna och magasinerade gamla orglar, som ersatts av nya, vilka 

inbyggts bakom den kvarstående gamla fasaden. 
B. Gamla orglar, som ännu stå kvar på sin plats, men där en ny orgel 

byggta in bakom den gamla. 

Fig. 1. 
Arsunda kyrka, Gästrikland. 

C. Restaurerade gamla orglar. 
D. Utbyggda gamla orglar. 
De flesta av de följande exemplen på dessa olika grupper härröra från 

'arbeten, som utförts under Kyrkosångens Vänners Grgelråds hittillsva
rande verksamhet. Ett par av dem avse dock fall, som voro aktuella 
redan någon tid före rådets slutgiltiga organiserande. 

A. Arsunda (Gästrikland). Den gamla orgeln, ursprungligen byggd för 
Ovansjö kyrka (Gästrikland) 1714 av Johan Niclas Cahman, har utbytte 
mot ett modernare verk inom det gamla orgelhuset. Det gamla verket, så 
när som på principalstäniinaii i Fasaden, har varit magasinerat på torn-
vinden. En uppsättning hur ägt rum på denna plats. lig. 1 o. 2, där orgeln 
nu dolvis kan spelas. 

Ljusdal (Hälsingland). Gren och Stråhles orgel, tillkommen 1764 och 
utbytt 1931 mot ett modernt verk, uppställt bakom den gamla orgelfasaden. 
Det gamla verket undergår nu konservering och meningen är att fram 
deles uppställa orgeln i spelbart skick på kyrkans orgelläktarr. 
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B. Fröjeslunda (Uppland). Den gamla orgeln med betydande delar från 
senmedeltiden (1520-t.) står på kyrkans läktare. Bakom denna orgel 
är en ny uppbyggd. Fig. 3. 

Björklinge (Uppland). Den gamla orgeln är byggd av Olof Hedlund 
1742. Bakom denna står ett nytt verk. 

Fig. 2. 
Detalj av orgelverket i Arsunda. 

Planerad är denna kombination av gammal och ny orgel i Hietaniiini 
(Norrbotten), där den gamla orgeln är cn rest av Tyska kyrkans 160U-
talsorgel i Stockholm. 

I Eskilsäter (Värmland) står den gamla orgeln längst bak på läktaren 
och en ny är byggd framför. 

I Dala-Husby (Dalarna) reser sig den gamla orgeln, byggd av Söder
ström, 1700-talets andra hälft, på sin gamla läktare över den nedre läk
taren, där ett nytt orgelverk uppbyggts. 

De angivna fallen inom denna grupp ha kännetecknats därav, att den 
gamla orgeln visat sig äga ott så stort kulturhistoriskt värde, att man 
ogärna velat göra ingrepp i originalverket utan i stället sökt bevara detta 
i så orört skick som möjligt och för att tillfredsställa praktiska krav 
dessutom byggt ett självständigt nytt verk. Häremot skulle man kunna 
göra den invändningen, att utrymmet på orgelläktaren blir alltför trångt 
med både en gammal och en ny orgel, vars spelbord vanligtvis måste 
placeras vid sidan på läktaren. Utrymmesfrågan har emellertid i de 
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åberopade fallen kunnat lösas så, att kyrkokören fått tillfredsställande 
plats. Svårigheterna ha givetvis varit lättast att övervinna på de ställen, 
där den gamla orgeln endast utgör ott 4-fotsvcrk, d. v. s. försedd med 
on Principal av 4-fots längd i fasaden, och där orgelns storlek sålunda 
är betydligt begränsad. 

Fig. 3. 
Fröjeslunda kyrka, Uppland. 

C. Åtskilliga gamla orglar ha emellertid icke behövt kompletteras 
med nya verk utan ha kunnat sättas i stånd och bli praktiskt brukbara 
utan tillbyggnader. I konserverat och restaurerat skick tjäna sålunda 
än i dag unika gamla orgelverk gudstjänstlivet. 

Bland dessa märkas framför andra orgelverken i Leufsta Bruk (Upp
land), fig. 4, byggt av Johan Niclas Cahman 1726—1728, Härkeberga (Upp
land), från andra hälften av 1700-talet, och Gammalkil (Östergötland), fig. 
5, byggt av Pehr Schiörlin vid 1800-talets böljan. Andra exempel äro Jumkil 
(Uppland), orgel av Söderström och Svalberg 1770, Karlskrona, Trefaldig-
betskyrkan, orgel av Pehr Zacharias Strand, 1820-talet, Torsvi (Uppland), 
orgel av Gullbergsson 1848, Tofteryd (Småland), orgel av Rosenborg 
1857, Högsjö ödekyrka (Ångermanland), orgel från mitten av 1800-talet, 
(ursprungligen i Dals kyrka), fig. 6. I Fogdö (Södermanland) är ny-
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ligen en sådan restaurering av den gamla orgeln avslutad. Orgelverket är 
byggt av Gustaf Andersson 1849. En liknande restaurering har skett i 
S:t Ibbs gamla kyrka på Ven. I Venngarns slottskapell är den gamla orgeln 
från 1600-talet till större delen rekonstruerad. 

Restaureringarna inom gruppen C ha omfattat en ingående justering av 
pipverket i sin helhet och av väderlådan, spec. vad pipstockar, register-
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Fig. 4. 
Leufsta Bruks kyrka, Uppland. 

slejfcr och spclventilcr beträffar. Särskild vikt har lagts vid elimincringen 
av allt slamrande ljud från spel- oi-h registermekanik; tangenter, abstrakter, 
vinklar, vippor, vallar och andragsstänger. I de flesta fall har detta kunnat 
lösas på ett mycket effektivt sätt varvid dessutom cn behaglig och 
tillgänglig mekanisk spoltouche möjliggjorts. Ur kyrklig synpunkt ha 
sådana restaurerade orglar visat sig uppfylla stora krav på värdefulla, 
gedigna gudstjänst instrument. 

D. Med pneumatiseringsförfarandil, il. v. s. metoden att förse den 
lör det gamla pipverket oundvikliga slejflådan med pneumatiska drag-
bälgar för registerslejfer och relabälgai för spelventiler, har man ej blott 
lyckats bevara utan även utöka den gamla orgelns möjligheter. Spel- och re
gistermekanik ha borttagits och ersatts med rörpnctimatiskt system, med 
ett spelrelä, kopplat lill slcjflailan Iran ett pneumatiskt spelbord. Med 
moderna orgclbyggnadstckniska hjälpmedel kan man således bättre till-
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godogöra sig de gamla orgclstäininorna genom cn snabbare och Över
skådligare registrering samt ökade kopplings- och kombinationsmöjlig
heter, bl. a. med fria kombinationer. Donna restaureringsmetod möjlig
gör ju också on utökning av orgclstämmorna med flera manualer och 
pedal. Monsureringcn och intonationen av do tillagda stämmorna måste 
mod mycket stor noggrannhet anpassas efter de i orgeln redan befintliga 
stämmorna. Restaureringar av denna art ha mestadels omfattat manual-

Fig. 5 
Gammalkils kyrka, Östergötland. 

verk, d. v. s. orglar mod blott en manual och en bihangspedal. Dessa 
verk få efter ombyggnad två manualer samt pedal. Do nytillkommande 
delarna av verket placeras bakom dot gamla orgelhuset. Bland sådana 
om- och tillbyggnader märkas Tyresö (Södermanland), orgel av P. Z. 
Strand 1844, Lovö (Uppland), orgel av Åkerman och Lund 1883, Kristdala 
(Småland), orgel av Olof Schwan och P. Z. Strand 1810—1813, Börstil 
(Uppland), orgel av Olof Schwan 1783, Tunaberg (Södermanland), orgel av 
Setterqvist 1867, Älfvestad (Östergötland), orgel av Jonas Wistenius 1776, 
och Hemmesjö (Småland), 1857. Andra aktuella arbeten av denna art 
äro: Slaka (Östergötland), orgel av Pehr Schiörlin 1813, Rengsjö (Häl
singland), orgel av Eric Nordqvist 1816—1819, Ekeberga (Småland), orgel 
av Johansson och Magnusson 1840, Kila (Värmland), orgel av Setterqvist 
1894, Härad (Södermanland), orgel av Åkerman och Setterqvist 1860, Arboga 
landskyrkas orgel, byggd av Setterqvist 1862. 

Ett par norrländska orglar, som behandlats efter denna restaurerings-
princip, förtjäna ett särskilt omnämnande. Do befinna sig i Skogs och 
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Nora kyrkor, Ångermanland. Den förra orgeln är ett litet manualverk, 
byggt av J. Ek 1870, som före ombyggnaden bestod av följande stämmor 
(i en enda manual): Principal 4' (delvis i fasaden). Rörflöjt 8', Fugara 
8', Salcional 8' (modern, har sannolikt ersatt en äldre stämma Oktava 2'), 
Trumpet 8'. I Skogs förnämliga lilla medeltidskyrka klingade dessa stämmor 
med en präktig kyrklig orgelton. Hela verket var f. ö. i ett mycket gediget till
stånd. Vid ombyggnaden och tillökningen, som skett med en hänsynsfull be-

Högsjö kyrka, Ångermanland. 

handling av do gamla orgelstämmorna, utfördes en pneumatlsering av 
gamla slejflådan samt tillbyggnad av cn hel pnoumatisk låda för man. II 
och ped. Verkets disposition är nu följande: 

Man. I. 
Principal 8' (ny, på Trumpel 8':s plals). 
liörflöjt 8'. 
Fugara 8'. 
Oktava 4' (Pricipal 4' i fasaden). 

Kvinta 22J3 (ny, på Salcional 8';s plats). 

Man. II (ny). 
Kvintadena 8'. 
Blockflöjt 4'. 
Waldflöjt 2'. 

Pedal (ny). 
Subbas 16'. 

Koppel: 
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Man. I/II, Man. I/Ped., Man. II/Ped., Man. II 4'/Ped., 167II, 16' II/l . 
Cresc. man. II. Elektrisk fläkt till lutlmagasin. 
Den lilla mekaniska slejflådsorgeln har blivit utnyttjad på ott mång

sidigt sätt. Man äger sålunda ännu den gamla orgeltonen i kyrkan sam
tidigt som nya stämmor tillkommit jämte moderna speltekniska hjälp
medel. Från ett nytt tvåmanualigt spelbord vid sidan om orgeln spelas det 

Fig. 7. 
Nora kyrka, Ångermanland. 

prydliga verket, där en bärande principalklang slår ut mot valven från 
ljudande fasadpipor. 

I JVora kyrka, i närheten av Skog, har den gamla orgeln likaledes pneu-
matiserats. Den byggdes av Nygren 1863, fig. 7. Orgeln äger framförallt 
mycket vackra och karakteristiska principalstämmor (Principal, Oktaver, 
Kvint och Kornettmixtur). Det tvåmanualiga verket med självständig 
pedal bestod före ombyggnaden av 17 stämmor. Vid ombyggnaden ut
byttes cn stämma i man. I, tillbyggdes tro stämmor i man. II och ut
ökades tonoinfånget i pedalen, vilket tillgått så, att on särskild liten 
hclpneumatisk luftlåda med de nya podaldiskantpiporna uppställts vid 
sidan om den gamla pcdalslojflådan. Orgelvcrkcts samtliga slejflådor ha 
försetts med spelreläer och registcrslejfcrna med dragbälgar. Hela 
denna pncumatiska anordning har kopplats till ett nytt tvåmanualigt 
spelbord framför den gamla orgelfasaden. Don gamla spolmekani-
ken har bevarats och klavarna samt registerandragsknoppama äro upp
satta inne i orgolhuset vid sidan om pcdalvorket. Efter ombyggnaden 
gestaltar sig orgoldispositioncn på följande sätt: 
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Man II. 

Flöjtprincipal 8' (ny). 
Fugara 8'. 
Rörflöjt 8'. 
Salcional 8'. 
Gedackflöjt 4'. 
Nasard 22/s' (ny). 
Waldflöjt 2'. 
Tors l'/s' (ny). 

Man. I. 

Borduna 16'. 
Principal 8'. 
Öppen flöjt 8'. 
Flöjt 4' (utbytt mot gamla Gamba 8'). 
Kvinta 22A'. 
Kornettmixtur 3-kor. 
Trumpet 8'. 

Pedal. 
Subbas 16'. 
Basun 16'. 
Violoncoll 8'. 
Gedackt 8'. 
Oktava 4'. 

Koppel: 

Man. I/Ped., Man. 11/Fod., Man. II/I, 16'/Man. II. Två fria kombina
tioner. Rogistersvällaro. Crescendo Man. II. Elektrisk fläkt till luft-
magasin. 

Ett mycket värdefullt tillskott i lodet av pnoumatiserado äldre slojf-
lådsorglar är Länna kyrkas orgel, Södermanland, urspr. byggd av Setter
qvist. Ombyggnaden till två manualer och självständiga pedal fullbor
dades hösten 1936. Dispositionen är följande: 

Man. I. 

Principal 8'. 
Gedackt 8'. 
Oktava 4'. 
K lojt 4'. 
Rauschkvint 22/3' (ny, på gamla Fugara 8':s plats). 

Man. II. 

Rörgodackt 8' (ny). 
Fugara 8'. 
(iemshorn 4' (ny). 
Blockflöjt 2' (ny). 
Nasard 22/s' (ny). 
Ters l3/»' (ny). 

Ped. 

Subbas 16' (ny). 
Man. II/I, Man. I/Ped., Man. Il/Ped. 4', Man. I/Pod. En fri komb. Tutti. 

Cresc. man. II. 

Bertil Wester 


