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STUDIER I SVENSK ORGELKONST UNDER 1600-

0CH 1700-TALEN 

Av BERTIL WESTER (Stockholm) 

ledande klassiska orgelskolorna voro den· franska och den 
tyska. Gotik ar en betecknande term for det gammalfranska 

orgelbyggeriet, ty lika val stravad, som den franska katedralen 
star, upprest av omatliga rader stravpelare, lika val stravad ar · 
grundstammans vibrerande ljudande luftpelare av overtonernas,_ 
aliquoternas och mixturernas mindre luftpelare, vilka framhava 
o�geltonens fasth_et och klarhet. Grundtanken i den franska
1600- och 1700-talsorgelns arkitektoniska sammansattning ar sa
lunda en enhetlig uppbyggd orgelklang pa grundstammans ali
quottoner och mixturer, med avrundning av tonen genom ge
dackter och rorstammornas livfullt fargade klangeff ekter. Sti-

for denna franska orgelskola klargores vid en analysering 
av <let 12-starn.miga ryggpositivet till katedralorgeln i Rouen av 
ar 1689, som upptager foljande disposition: 

Montre 8 pieds Tierce 1 3/s pieds 
Bourdon 8 >> Larigot 1

1/a » 

Prestant 4 ,. �\°urniture 4 rangs 
Flute 4 ,. Cymbale 3 » 

Nasard 3 » Cromorne 9 pieds 
Doublette 2 » Y oix humaine 8 ::> 

Grundstamman, Montre 8' (=Principal 8') stravas upp av 
dess fo:rsta _ overtonsstamma, Prestant 4' ( = Oktava 4') darnast 
av andra overtonsstamman, ,Nasard 3' (= Kvinta 2 2/a'), vidare 
-av tredje, Dmililette 2' (= Oktava 2'), av fjarde, T�erce 1 3

/,/ 

(= Ters 1 3/r/) och slutligen av femt�, Larigot 1 1
// (= over

kvinten 1 1
//). Med· dessa enskilda register ar grundstommen

val forstravad; en barande, massiv orgelklang har skapats. Den
nas karaktar fortydligas. annu mera. av mixturerna, samman
satta av oktaver och kvinter ur grundstamm.ans hogre ov�rtons
Uigen. Fournituren (= Mixtur) ar i foreliggande fall 4-korig
och till Principal av 8 fots langd bor den grovsta pipan efter

e 
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gammalfransk stil n1ata 2-fotslangd med darpa foljande oktaver 
och kvinter, alltsa 2', 1 1/s', 1', 2

//. Cymbalen ger en annu mera 
genomtrangande ton med sina h6gsta oktavlagen, likaledes sam
mansatt av oktav och kvint, 1', 2/a', 10.· Bourdon 8' (= Ge
dackt 8') . och Flute 4' f6rlana orgelklangen vidd och rymd. 
Rorstammorna bes ta av Cromorri:e 9' ( = Krumhorn 8') och '\r oix 
humaine 8'. 

Blir grundstamman aterigen av 16-fotslangd, .sa forstoras ali
quoterna i proportion· till denna. Narmaste overton blir alltsa 
da Oktava 8' och darpafoljande kvint, Grosse Nasard 5 1/a' o, s. v.1 

I skarpaste motsats till den franska skolan star den sanitida 
nord- och mellantyska barockorgeln, som visserligen ar dispo
nerad med aliquoter, men med en viss moderation. K vint av 
hogre fottal an 2 2/s' ar i denna orgeltyp mera sallsynt, _och ters 
av 3 1/r/ forekommer ej. Istallet blanda sig kvinter och teJ;ser 
med varandra i de for den tyska barockorgeln typiska mixturer-
na Sesquialtera och Tertian. Men att observera ar, · att dessa 
cj kunna betraktas som overtonsforstarkande i samma man som 
de franska sjfilvstandiga aliquoterna, vilka undan for undan vid 
registreringen forsatta orgeln till ett allt klarare brusande fortis
simo. K vinter och terser i ovannamnda instrumentalimiterande 
mixtur.er aro hopkopplade med varandra till flerkoriga starn.
mor och fylla ·istallet rn.ixturens uppgift, narn.ligen att ge orgel
klangen skarpa och glans. Men det ar ej heller alltid, sorn. 
den tyska barockorgeln anvander aliquoterna till overtonsstarn.
rn.or. Mycket ofta aro de sjalvstandiga register, vilka var for 
sig ha till uppgift att frarn.hava bestarn.da deltoner.2 Detta ar 
v1ktigt och betydelsefullt for behandlingen ·frarn.deles av var 
svenska 1700-talsorgel. For att aterga ·till den lyska barock
orgelns disposition ar dess forsiktiga anvandning av aliquoter 
i strang overtonsrn.assig foljd narrn.ast alt soka dari, att . grund
stamman, Principalen, har en trangre mensur, som inverkar pa 
klangfiirgen. Den �lir av ljus, rn.anlig och fast ton med en sam
tidigt langsamt horbar strykning. Den trangre rn.ensuren frarn.-

1 I delta sammanhang maste jag anmarka pa en oriktig framstallning av den 
gammaUranska och gammaltyska orgelns disposition i en uppsats: En klassisk 
orgeltyp av Helge l\iartensson i: Tidskriit for kyrkomusik och svenskt guds
tjanstliv, aug. 1931, som pa.star; att den tyska och den franska orgeltypen 
saknade aliquotregistren ! 

2 Detta iramhaller Christard ).larenholz: >Die Orgelregister ihre Gescbichte 
und ihr Bau::->, Kassel 1930. 

47 

kallar overtonema till storre livaktighet i 'pipan sjalv. Skulle 
dessa under sadana omstandigheter dessutom forstarkas av i 
for strang stil disponerade aliquotstarn.mor kunde Hitt en alltfor 
had klang bli den omedelbara foljden. D"en gammalfranska 
principalmensuren daremo·t ar vidare. Harigenom nas en do
vare men fylligare ton, dar overtonernas matthet ej forma satta 
samma karaktar pa principalsta�man som i den tyska. Detta 
ar en orsak, som maste ha drivit de franska mastarna till att 
disponera med strangt genomforda aliquotregister. Men for att 
anda undvika vasshet och hardhet ha de gatt forsiktigt tillvaga,. 
och i den forsta K vinten ha de anvant sig av ett vitt rn.ensurerat 
overtonsregister, Nasarden, som med val avvagd tonstyrka kvin
tar mot sin grundstamma. Den tyska barockorgeln .nojer sig 
med kvinten och i vanliga fall ej av storre fottal an 2 2

//. Mix
furen och Scharfrn, den sista en mixtur i hoga oktav- och kvint
hi.gen, ge .skarpa at orgelklangen jamte de instrumentalimiteran
de mixturerna, Sesquialtera och Rauschkvint, ·riktigare benamnd 
Rauschpipa. Man kan med fog saga, att i aliquoternas stalle 
ha kommtt flojtstam:cnor, solostammor. Bland dessa register 
markas de koniska, oppna flojterna, Gemshorn, Spetsflojt, Flach-

\flojt och W aldflojt, av cylindriska flojter, Halflojt, och av halv
Uickta flojter, Rorflojt. Deras rikedom i den tyska barockorgeln 
ger denna karaktar av en mycket riktonigt ha.Hen kyrkorgel pa 
samrn.a gang, som den kyrkliga klangen ar forsvarad' med prin
cipaler, mixturer, gedackter oc� en tarn.ligen rik variation pa 
rorverk. De tyska gedackterna rakna en i sig sjfil'v overtonsfor
starkande gedackt, K vintadenan, s'om med den svagt horbara 
d1iodeciman, kvinten, satter sin pra.gel pa den tyska barockor
gelns disposition. Om nian bland dessa · orgeldispositioner val
jer en, som ligger nagorlunda sarn.tidig med katedralorgeln i 
RouenJ1689, sa ar Arp Schnitgers 1690 nybyggda St. Johannis
orgel i Magdeburg ett gott efempel. Jag atergiver forsta manua
lcns disposition: 

Principal 161 

Quintaten 16' (= Kvintadena 16
1
) 

Rohdlote 161 

Oktave 81 

Flote 8 1 

Spitzflote 8 1 

Gedackt 8 1 

Quinte 61 (= Kvinta 5 1/:i') 

Oktave 41 

Roh:dlote 41 

Oktave 2 1 

Rauschpfeifen 3 fach 
Komett 4 Jach 
)Iixtur 6 fach

Trompete ·161 

Trompete 8' 
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Till Principal 16 hor overtonss�ammorna Oktava 8', Kvint 5- 1/s', 
Oktava 4' och Oktava 2'. For att fa den fullstandiga overtons
serien genomford maste forst en ters och en kvin'.t laggas mellan 
Oktava 4' och Oktava 2' och efter Oktava 2' annu en ters, men 
sa sker nu· ej enligt de forut anforda skalen. Mixturerna utgoras
dels av en 6-korig mixtur jamte de instrum�ntalimiterande Kor
nett 4-korig och Rauschpfeife 2-korig. De ljusa, fast och man
ligt klingande principalstammorna fa tonvolym framst av K vin
tadenan 16' och Rorflojten 16'. Den sistnamnda· inleder emel
lertid dispositionens riktoniga ha)lning, som· fqrtsaUer med solo
stammorna Spetsflojt 8' och Rorflojt 4' och i orgelns andra och 
tredje manual med bl. a. W aldflo jt 2' och Gemshorn · 2'. Fors ta 
manualen avslutas med Trumpet 16' och 8'. 

Med denna inledande avdelning har jag velat stalla de gam-· 
malfranska och- gammaltyska orgelskolorna sida vid sida. Aret 
1716. kan sattas som grans for den tyska barockorgelns fortsatta 
utveckling. Da var Strassburgermiinsterns stora orgel fardig, 
byggd av Andreas Silbermann nagra ar efter hans aterkomst fran 
Frankrike, varifran han overforde den gammalfranska orgel
skolans dispositionsgrunder. I dess stranga stil forblev den nord
och mellantyska orgeln till 1700-talets mitt, da Gottfried Silber
mann fullandade den klassiska tyska orgeln med en kombina-

. tion av den aldre brodems franskbetonade dispositioner och de 
aldre tyska 1600-talsdispositionerna. De ledande franska och 
tyska orgelskolorna ha verkat influerande pa kringliggande lan
der, framst England och Holland, men aven den baltiska Norden 
har paverkats av stilstromningar fran andra sidan Ostersjon, 
varifran var gammalsvenska kyrkorgel narmast ·hamtat sina fo
rebilder, och for dessa ar det framforallt den nordtyska barock
orgeln, som varit_ den grundlaggande skolan.

Under 1600-talet var det utifran inforskrivna ma.stare, som 
byggde de fiesta orglarna i Sverige. De stodo helt under tyskt 
inflytande och disponerade sina verk erter de regler, for vilka 
jag ovan redogjort. Under 1700-talet utvecklades daremot ett 
nationellt orgelbyggeri i Sverige. For kannedomen om denna· 
konsts aldre ode ar Hi.ilphers arbete )) Orgwerken i Swerige)) var 
fomamsta kalla. Sa oskattbara an Hiilphers uppgifter aro, 
krava de likval ytterligare bearbetning och kunna forst efter en 
stilkritisk granskning av det annu kvarvarande aldre orgelbe
standet i vart land faggas till gmnd for en historisk framstall-
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ning i modernare mening av den aldre orgelbyggnadskonsten i 
Sverige. Jag amnar darfor med denna uppsats bidrag"a till kan
:riedomen om vart kanske framsta svenska kulturarv inom musik
instrumentens omrade, var inhemska svenska orgelkonst. 

For att utga ifran en nagorlunda fast grund foreslar jag forst 
-en periodindefoing, som framst avser 1700-talet. Men hur- skall 
,en periodindelning kunna ske, innan ett tillrackligt stort antal 
instrument aro kanda med speciella egenskaper, som kunna ge 
:anledning till en uppdelning i bestamda stilepoker? Jag utgar 
darfor heller ej fran nagra instrumentala egenskaper utan indelar 
•orglarna istallet i perioder efter deras ma.stare. Efter denna in
delhing kan man till en borjan· klargora for sig, efter vilka rikt
linjer orgelbyggeriet bor ha fortskridit. Det forhaller sig nu sa,
:att sa gott som alla de ledande orgelbyggarnas verksamhetstider
kronologiskt folja i tiden efter varandra. Begynnelsearet och
-slutaret for en ma.stares egentliga insats som orgelbyggare be-
-stamma sfilunda periodemas gransstolpar. Ett av 1600-talets
-stora · tyska orgelbyggarenamn i Sverige ar Hans Henrie Cahman
-och en av hans soner Johan Niclas Cahman fodde.s 1670. Om
man raknar med, att 25-30 ar forflutit fran respektive ma.stares

dodelsear, innan de borjade resa sina egna orgelverk och ej langre
larde hos sina laromastare, erhalles ett lampligt begynnelsear for.
varje orgelperiod, med av,seende pa de orglar, som forst utgingo
fran respektive ma.stares verkstad.1 

· Varje period racker sedan
till mastarens dodsar. · J oha;n Niclas Cahman utbildade tvenne
larjungar; Daniel Strahle och Olof Hedlund. Sedan Strahle bli
vit sjalvstandig ma.stare utbildade han Jonas Gren och brorsonen
Peter Strahle. Dessa raknade i sin tur flera larjungar; av vilka
-de mera framtradande namnen voro Cari' Wahlstrom, Mathias
Svalberg med sin kompanjon Nils Soderstrom och Olof Schwan.
Den sistnamnde blev dock det ojamforligt storsta namnet .. Fran
Cahman till Schwan har . en inhemsk sammanhangande kedja
bildats av orgelbyggare, skolade ocb, fostrade i de aldre kamra
ternas verkstader. Det .ar detta inbordes sammanhang, som i
.allra hogsta grad satt sin pragel pa <let svenskbetonade 1700-tals
orgelbyggeriet. Johan Niclas Cahmans efter nordtyska princi
per inriktade orgelutbildning blev grunden for_ skolan, som allt
under de svenska mannens bearbetning uppgick i en inhemsk

1 Denna syntes beriktigas vid en jamforande undersokning av de forst 
·bygg�a orgl�rna av respektive ma.stare.

-4 - 312212. 
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svensk orgelkonst. Med st6d av de ovan anf6rda grundsatserna 
uppstaller' jag darf6r f6ljande periodindelning, Cahmantiden, om
kring 1700-1736, Strahle-Hedlundtiden 1730-1748, Gren- och 
Strahletiden 1748-1765, Wahlstrom-Svalbergtiden 1765-1775-
och Sch-wantiden 1775-1812. Till denna periodindelning har 
jag annu nagra anmarkningar att tillagga. Daniel Strahle bor
jade redan bygga flera orglar innan Cahman dog 1736, darfor
later jag hans period begynna nagra ar inne pa Cahmantiden,. 

innan den slutar. Vad avslutningsaret for vVahlstrom-Sval
bergtiden betraffar, ar det angivet till 1775, vilket har ej beteck
nar deras dodsar. Innan Olof Schwan omkring 177 5 hunnit 
bliva det dominerande orgelbyggarenamnet i Sverige under i 70'0-
talets andra h,alft, bilda Wahlstrom och Svalberg, som voro ut
Hirda orgelbyggare vid Gren och Strahles dodsar 1765, en sjalv
standig ledande liten period :pa c:a tio -ar. De blevo emellertid 
snart overflyglade av Olof Schwans masterskap. Darfor far 
Wahlstrom--"--:Svalbergtiden avslutas 1775, ehuru saval Wahl
strom som Svalberg fortfarande byggde en del orglar efter 1775-
Det saknas emellertid ett betydande namn, namligen Jon Wiste
nius. Han ligger -emellertid nagot vid sidan om den inhemska 
kedjan, enar han ej studerade inom hemlandets granser utan 
avreste utrikes 1726. Forst efter tolv a.rs orgelbyggareverksam-- · 
het i Tyskland atervande han till hemlandet. Wistenius uppe
holl sig saledes under den dominerande Silbermanntiden i Tysk
land. Hans orgelkonst i Sverige efter 1738 till 1700-talets sista 
fjardedel hanfor jag darfor ej till den nationellt betonade sven
ska skolan. Wistenius och hans larjunge Peter Scholin kommer
jag darfor ej att behandla i detta sammanhang. De bora snarare· 
bilda en grupp for sig sjalva. Harvidlag kan ju anmarkas att 
Johan Niclas Cahman var av tysk harkomst men att marka ar, 
att denne Cahman aldrig utbildades utom svenskt omrade utan 
fostrades inom landet i den anda, som utgar fran den nordtyska 
1600-talsorgelbyggnadskonsten. Denna konst ater representerar
en helt· annan stil an den, som Wistenius· pa 1700-talet blev f5r
trogen med. Ur den synpunkten ar det mindre Himpligt ·att in-
blanda Wistenius och Scholin i den ovannamnda periodindel
ningen, vars namn baras av de ledande inhemska mastarna, 
kring vilka manga mindre orgelbyggarenamn gruppera sig. Vi 
borj_a med en .bearbetning av det svenska orgelbestandet fore 

� 

Foto. E. Fant 
Fig. 1. 6rgeln i Frojeslunda kyrka 

51 

1700. Detta bestod dels av sma inhemska orglar, dels av st6rre 
verk, konstruerade av tyska ma.stare. 

,Ett litet vackert och for oss ytterst vardefullt orgelverk iir Fro- 1600 talet. 

jeslunda gamla kyrkorgel (fig 1)_, som a.mm har delar i .behall 
av alderdomligt slag. Av Hiilphers framgar det, att verket· re
pai·erades 1650, da det var i bruk i Kumla kyrka i Vashirnnland. 
Orgeln maste redan da ha yarit lange anvand. Fran denna tid 
hara utan tvivel en del pipor fran fasadens Principal . 4' och 
nagra pipor ur Oktava 2�. Resten av d�ssa. stammor .jainte · hela. 
regerverket och vaderladan nygjordes av Daniel Strahle J739·, 
och ii.ro belysande for bans stil, till vars sardrag vi ·senare ater-
komma vid behandlingen av Strahle-Hedlundtiden· .. · :_Men de 
ovannamnda pipresterna, som jag tillskrivit 1600-talet, kunna 
aven vara aldre. Det finns ingenting sorn. hindrar, att de 



52 

a b C d e 

\ 
\_; 

Foto. B. \Vester 

Fig. 2. Labier av orgelpipor fran: a Frojeslunda, Principal 15-1600-

talet, b Frojeslunda, Principal 1739 av Daniel Strahle, c Borstil, Ror
flojt 1783 av Olof Schwan, d Leksand,. Ged.ackt (Kvintadena) 1720 av 
Joh. Niclas Cahman, e -=f Svardsjo, Kvintadena och Gedackt 1738 

av Daniel Strahle. 

hort 1500-talet. Jag har ska.I for detta pastaende, dels pa grund 
av reparationen 1650, dels av de spar efter senmedeltida mal
ning, som patraffats inne i orgelhusets ursprungliga stomm� vid 
verkets· paborjade men annu ej slutforda konservering i samband 
med Frojeslunda kyrkas restaurering. Se hur primitivt over
och underlabie�na aro intryckta i pipan (fig. 2 a). Kaman ar 

utan avfasning, pipfoten klumpig och tung. Sma styrskagg 
utgora hjalpmedel for underlattning av spelluftens riktning mot 
overlabiet, en ofta aterkommande detalj for fildre principaler. 
Dessa pipor avvika fran Daniel Strahles vidstaende elegant och . 
fint konstruerade principalpipor me4 ordentligt nedpressade la
bier (fig. 2 b). Ett grundlaggande monument for den nordtyskt 
grundbetonade svenska 1700-talsorgeln ai- Nordiska museets or
gel fran Medakers kyrka i Vastmanland. Hiilphers uppgiver, att 
Medakers forsamling kopte denna orgel fran Hedvig Eleonora 
kyrka i Stockholm 1759, som i sin tur 1734 forvarvade instru-

a b C d 
Foto. Nordiska Museet 

Fig. 3. Orgelpipor fran: a Radmanso orgelposith', Gedackt omkr. 
1630. (I Nordiska museet). b.::::__c l\Iedakerorgeln, Gedackt och 

Kvintadena, 1600-talet. (I Nordiska museet). d Balinge orgel, 

Cppland, Rorflojt omkr. 1627 
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menteY fran Maria kyrka i Stockholm. Darifran har det kopts 
fran Storkytkan, som en gang i tiden enligf Hiilphers forsalde 
ett orgelverk till Maria kyrka, vilket Storkyrkan agde 1498. 
Men jag tvivlar. helt pa, att · det var denna _orgel, som vm· iden
tisk med orgeln, som Maria kyrka agde och forsalde till Hedvig 
Eleonora. Medakerorgelns aldsta pipverk visar utan tvivel 
nordtysk konstruktion av 1600-talstyp. Ar det da mojligJ, att 
av pipor kunna identifiera orgelverk, gjorde manne ej orgel
byggarna piporna i olika variationer, alltefter sin egen smak? 
Ett sadant pastaende ar oriktigt, enar behandlingen av de gamla 

-tunn, 
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orgelverken visa.r, att ·rnrje skola och ma.stare arbeti1r med -sina 
besfamda detaljformer. Enligt up:pgifter av Efraim Lundmark 1 

lar Maria kyrka ha forvarva.t eri nordtysk orgel pa 1600-talet. 
Det ar en 1600-talsorge:1, sald 1734 fran Maria till Hedvig 
Eleonora kyrka, som ar identisk med Medakcrorgeln.) Vi ana
lysera nu till en borjan Medakerorgelns pipor (fig. 3, b och c). 
Innerverkets ursprungliga. stammor, Oktava 4', Oktava 2', Ge
dackt 8_' och Kvintadena 8' jamJe Kvinta 2 2/s' ha samtliga en 
gemensam detaljform. Overlabiet ar ej markerat overst utan 
nedsluttar smaningom nerem.ot karnspalten. Enda.st en skarp 
synlig kant begransar labjets bada sidor. I Nordisk.a museets 
orgelsamling firmes ett orgelpositiv, som tillhort Radmans6 kyr
ka i Uppland. Det lilla orgelverket forvarvades- 1631 fran Hol
stein. Undersoker man Gedackten 8' (fig. 3 a) i detta lilla unika 
instrument, sa moter oss en Gedackt 8' 111.ed identiskt sanuna 
labieform som Medakerorgelns. Pipan skiljer sig fran Med
akers blott darigenom, att den pa grund av utrymmesskal iir 
krokt. En annan anmarkningsvard detalj visar Radmansoge
dackten i sitt ovantill fastlodda piplock. Detta overensstammer 
helt med forhallandet for de aldre gedackterna fore 1600-talets 
mitt, som upptill voro tackta med fastlodda lock. Sfamningen 
skedde da isfallet med sidoskagg. Forst fran 6ch med 1650 
borjade gedackter, tack ta med skinnkladda hattar, att bliva 
vanliga av samma form, som Medakerorgelns tackta pipor. 
Slejfernas material och fonn jamte de tygkladda parallella par
tierna, i vilka slejferna Iopa mellan blindregistren, iiro av samma 
slag saval i Radmansoverket som Medakerorgeln. Jag finner 
ytterligare stod i min hevisforing for Medakerorgelns tyska ur
sprung vid en jamforelse med pipverket i Balinge kyrkas orgel
verk i Uppland. Detta utgor :ryggpositivet till Storkyrkans stora 
nordtyska orgel, som paborjades 1627 och stod fiirdig 01:nkring 
1640.2 Det ar 1600-talsst_ammor fran detta orgelverk, som Ba
Iingeorgeln ager, namligen forutom Principalen 8' i fasaden 
hL a. aven en Rorflojt 8' och en Viola da gamba 8'. Betrakta 
vi Rorflojten (fig. 3 d) se vi den aterigen upptradande identiska 
lahieformen med gedackterna fran Radmanso och Medak.er. 
I detta sammanhang fortjanar Viola da gamban omnamnas. 
Den vidgar sig smaningom. uppat och ager dessutom samma 

1 I uppsats i Nya Dagl. Allehanda d. 18 april 1929: En marklig orgelhisloria 
� Sveriges ky:rkor. Storky:rkan, del l av .Johnny Roosval. 
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labium och likartat formade sido- och underskiigg som Med
akerorgelns kvintadena (fig. 3 c), som formats till ett litet rat
vinkligt .bojt holster kring pipans uppskarning. Denna special
detalj ar tysk. Det framgar av 15-1600-talets tyska gedackt
skagg, som Michael Pnetorius avbildat i De Organographia. 
Det tjocka blygodset och fargen for Balingepiporna· ar av sa1pma 
tillverkning som Medakerorgelns pipor av blaviolett blyglans 
med pa vissa stallen inslag av brunartad skiftning. Isoleringen 
.ar uppdragen som breda, morkroda band av fii.rgamnet, som 
strukits utmed alla fogar, alldeles likartat for saval Balinge som 
Medaker. Foreligger icke redan genom dessa jamforelser en 
sadan pataglig detaljerad likhet de bagge orglarnas ursprung
liga pipor emellan, att de ej blott kunna synas utgangna fran 
samma orgelverkstad utan aven kunna tillskrivas samma or gel? 
Ar detta ett orimligt pastaende? Nej, det troliga ar, att det for
hallit sig sa. Medakerorgelns niostammiga vaderlada ar sanno
likt identisk med oververkets niostammiga vaderlada i den stora 
orgeln, som Storkyrkan bestall_de fran Fra..uenburg i Preussen 
1627. Vaderladan har delvis behallit sina egna och hopplockats 
med andra stammor fran orgeln till en sjalvsfandig mindre or-

. gel, ej langre brukbar for den stora orgelombyggnaden i Stor-
kyrkan, som skedde mellan 1690-1698 av den tyske orgelbyg-
garen Georg vYeitzig. Till detta gamla oververk hor da ocksa 
Medakerorgelns 1iuvarande klaviatur, den gamla Storkyrkoor
gelns tredje manual. Om Maria kyrka enligt Hiilphers efter en 
invigning_ 1634 emottagit nagon orgel fran Storkyrkan, maste 
-den ha utgjorts av den gam� Frauenburgerorgelus delar av 
oververket, identiska med den liuvarande Medakerorgelns in
nerverk, som sedan tillbyggts med en Principal 8' och ett nytt 
regerverk till en sjalvstandig kyrkorgel for Maria kyrka. I an
nat fall ar Medakerorgeln en annan orgei, som Maria kyrka be
stallt fran en no�·dtysk orgelverkstad pa 1600-talet fran Frauen
burg i Preussen. Men Medakerorgeln ar i sin uppbyggnad icke 
en fran borjan enhetligt byggd orgel utan ett av 16-1700-tals
delar hopplockat orgelverk. Utrymmet · och platsen tillater 
emellertid ej, att jag har inlater mig pa en detaljerad bevisforing 
for Medakerverkets identitet med den gamla Frauenburgeror
geln. Vi · fa istallet inskranka oss till det som ar det viktigaste 
for fortsattningen, namligen att Medakerorgelns ursprungliga 
pipverk, vader]ada och klaviatur bor tillskrivas en nordtysk 



56 

1600-talsskola. Det ar a.v vikt att ingaende studera dessa delar, 
eftersom deras tyska ursprung avbilda de detaljer fran den ti
dens orgelbyggeri, som varit grundlaggande for vara inhemska 
orgelmastare, framst Johan Niclas Cahman. 

Det gamla pipbestandet har redan analyserats. · Vaderladan 
ar konstruerad for fem pipgmpper, av vilka basen ar forlagd 
till mitten, mellanregistret utat vardera sidan och diskanten slut
ligen mellan mitten och sidopartierna. Vaderladans femdelning 
markeras av de tjocka sma spontluckorna med ayfasade kanter, 
som Hitt tillsluta vaderladans bakre del. Ventilerna aro smala 
och avlangt prismatiska med framre andan avfasad sneU nerat. 
De styras av tvenne ledstift och tillslutas av tvenne fjadrar. En 
pumpetstang med pumpetpase forbinder ventilen med abstrakt-

Cahman

tiden om

kring 
1700-

1736. 

regeringen. 

Vaderlador av ovannamnda typ har Cahman anvant for sina 
orglar. Ett for oss ytterst vardefullt bevis pa en vaderlada av 
Cahman ar den, som ingatt i D jura kapellorgel i Dalarna, vilken 
dessforinnan byggts for Leksands kyrka 1720. Vaderladan ar 
femdelad, men de sma spontluckorna till luftkistan har Cahman 
konstruerat med raka ·kanter. Ventilerna ga tillbaks pa den 
nordtyska fonnen, men aro plattare med avrundade sidor och 
halkelad framanda i stallet for snett avfasad. De antagaJonnen 
av sma flatformade batar, och styras ej i sin gang av·-�ledstift 
vid sidorna utan av ett styrstift, som i en skara loper genom 
ventilens · framre anda. V entilens bakre faste betecknar ett 
framsteg fran. Medaker. Den ar ej fiistad med skinn under . en 
tvarlist som i deri tyska ladan, utan med ett stift i det bakat 
utskjutande skinnet, som klader ventilen. Den blir darigenom 
losstagbar. V entilen bar haft en f jader och varit utrustad med 
pumpetstang och pmnpetpase. Den gamla Djuraorgeln upplyser 
oss ingenting om den regerverksmekanism, som Cahman brukat. 
Den i Djura anvanda ar av ett betydligt yngre datum. For att 
Ht en forestallning om hur Gahm.an overforde tangentrorelsen 
fran klaviaturen till vadcrladans ventiler, maste vi vanda oss till 
de magasinerade delama av Arsunda kyrkas orgel i Gastrikland, 
som 1714 hyggdes for Ovansjo kyrkas rakning men forsaldes till 
Arsunda 1789. De ursprungliga deiarna .av denna Cahmanor
gcl u1goras av den gain.la orgelfasaden, en stor del av pipverket 
j�imk regerverket och moj1igen klaviaturen. En rekonstruktion 

57 

av denna orgels regerverk bor ha tett sig pa foljande satt. Over
klaviatuten inat fran orgelns framsida Yar vallbradet fastsatt.
Under den overliggande vaderladans framre och bakre del sitta
tvenne langsgaende vinkelklossar med vinklar, av vilka de
framre mottaga vallarnas abstrakter och de bakre de under va
derladan liggande horisontala abstrakterna. V entilen blir med
pumpettradens faste i den bakersta vinkelarmen medelst abstrak
terna forbunden med sin tangent nere vid klaven. Abstrakt
fastet i tangenten sker sedan med en anhangstrad och en fader
mutter. Cahman har i foreliggande fall anvant en mekanik,. som kan benamnas dragande abstraktregering. Vad hans ut
formning av piporna betraffar, sa visar den pa vissa stallen drag
av de forut beskrivna tyska labieformerna, i foreliggande fall
Oktava 4', som dessutom ager de med ·Medakerorgelns oktav
sfamma likartade styrskaggen for riktningen av luftstrommen.
Detta bevisar otvivelaktigt Cahmans fortrogenhet med nordtyskt
pipbestand fran 1600-talet och dessutom med tidens. vaderlads
konstruktioner. Hans mekanik har otvivelaktigt da aven pa
verkats av tysk 1600-talskonstruktion. Men att Cahman sam
tidigt slog in pa· en sjalvsfandig _vag, har redan detaljer i vader-

Ytdan adagalagt. Han utformar samtidigt <let eleganta svenska
piplabiet, som i smarre variationer blir bestandande hela 1700-
talet igen9,m in pa 1800-talet. ·F01�men utgores av ett i blygodset
omsorgsf{i11t nedpressat over- och underlabium. Det ovre av
slutas med en halvcirkel och det undre antager formen av ett
halvcirkelsegment. Utmarkande for hans gedackter ar en myc
ket hog uppskarning (fig.. 2 d). En egendomlighet visar upp
skarningen och skaggens konstruldion for Cahmans K vintadena.
En hog uppskaming och tvenne sidoskagg ar ej den andamals
enliga formen for kvintadenans tonalstrande verktyg. For att
fa den att sla over i duodec.iman samtidigt med gmndtonen, bor•./ 

uppskarningen vara tamligen lag och p_ipan av en trangre men-
sur. Tonen blir darigenom' forsenad, men f61� · att paskynda en
sa snabb tonansats som mojl1gt, omgives uppskarningen av det
luftstromsamlande tredubbla skagget, som vi forut mott i 1600-
talskvintadenan. Cahmans K vintadena ar snarare en Gedackt,
men HiUphers uppgiver slam.man som K vintadena i fortecknin
gen over de gammalsvenska dispositionerna, vilket forballande
jag harvidlag ej l1elt kan lamna utan k:ritik. Cahman har i varje
fall tydligen ej konstruernt den vanJiga tekniska <letaljen for
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den riktiga kvintadenatonens framlockning. Ur rent konstruk
tiv synpunkt borde stamman snarare ga under benamningen Ge
dackt. Alldeles samma form som i Arsundaorgeln antager 10-
fotskvintadenan i Djuraorgeln. Basen i Arsunda ar emellertid 
konstruerad av triipipor med tredubbelt skagg. Det ursprung
liga pipmaterialet ar betydligt mera bevar�tt i Djura an i Ar
sunda. En utomordentligt statlig anblick erbjuder Spetsflojten 
8', som med sina hoga konisk� oppna pipor iir en av orgelns 
solostammor. Overlabiet formar sig till den .for de koniska 
oppna flo jterna karaktaristiska spetsformen, och uppskiirningen 
begransas al sidorna av tvenne sidoskagg. Ett annat soloregis
ter iir Rorflojt 8' med sma korta ror pa piphattarna. Saval an
vandningen av dessa register som pipornas utformning kommer 
att satta sin pragel pa det kommande svenska orgelbyggeriet. 
Vid en jamforelse av denna Rorflojt med den, som forekommer 
i Balingeorgeln fran 1600-talet, framgar <let, att Cahman verk
ligen avser en besfamd klangfiirg, som han skapat med de korta 
roren. Dessa aro hjalpmedlen for att ge sfamman karaktaren av 
Rorflojt, Rorkvintadena istallet for de langre roren, som ge 

. klangfarg av en Rorgedackt. Orgelmetallen for innerverkets pi
por innehaller overvagande bly. Fasadpiporna dai'emot aro av 
engelskt tenn. Den garnla orgelfasaden i D jura kapell, som inom 
s:ig sluter en modern orgel, ar en av grundtyperna for de svenska 
1700-talsfasaderna. Fasaden i Djura (fig. 4) avbildar ldart och 
tydligt stammornas fordelning pa- innerverkets fem_delade va.der
lada med vilken fasadens Principal 8' statt i forbindelse med fyr
kantiga kondukter. Basen utgor efter sitt lage pa vaderladans 
mitt fasadens mitturell. Den bildar den utat synliga delen av 
den innanfor -stamma efter stamma uppbyggda pelarstommen, 
vars arkitektoniska samklang psykologiskt avspeglar · och for
mar sig i den maktigt rundade mithuellen. En motvikt mot 
denna tyngd bli sidoturellerna, som avteckna mellanregistrens 
lage utat ladans bada sidor, varefter de nedersta plana mellan
partiernas fina pipor angiva vaderladans diskantpartier pa var 
sida om basen dar de samtidigt uttr_ycka diskantens ljusa, spet
siga ton. De ovre plana falten ha endast en dekorativ uppgift 
att fylla. Fasaden uppbar hela Principalens oktavlage fran 
grova C till trestrukna c. 

Medan vi uppehalla oss vid Principalen sa lat oss undersoka 
nagot av Cahmans mensurer. Vid en jamforande uppmatning av 

Fig. 4. 
\ Foto. B. \Y ester 

OrgeUasaden till Leksands kyrkorgel 1720 nn i Djura 

kapell. Dalarna . 

5H 

de bada principalmensurema i Arsunda och D jura, gor :man den 
iakttaielsen, att Cahman smaningom gar fran en smalare till en 
nagot vidare mensur. Medan genomskarningen i Arsunda mater 
i m. m.i for C: 124, c: 71.5, Ci: 42.5, C2: 22.5 och C;: : 13 sa mater 
Djura for C: 128, c: 74, Ci : 42.5, C2 : 25 och Cs: 14.5. Labiebredden 
i Arsunda mater for C: 96, c: 55_.4, Ci: 32.5, c2 : 19 och c:: : 10.5 och 
for Djura, C: 97.5, c: 57, c1: 32.s, c2 : 20 och c3 : 11.5. Labiets upp
skarning for de bada principalstammorna ar hetydligt ojanm, 
m.en om man raknar med att ojamnheterna sinsemeUan taga ut
varandra erhalles ett medelvarde for bada stammorna till C: 31,

1 Alla mensurmatten ange m; m. matt. 
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c: 17, Ci: 11, c2: 7 och Cs: 5. Under det att genomskarning. och 
labiebredd saledes okas, sa forhaller sig uppskarningen mera kon
stant. Den ojamna, nagot toppiga uppskarningskurvan i Arsun
da bevisar, att Cahman varit tvungen att skara upp vissa pipor 
hogre i labiet1 for att fa den bestamt astundade principalklangen, 
som i hans Arsundaorgel atergar pa den nordtyska trangre men
surerade Principalen av ljus, klar ton med langsam stryckning, 

·en mensur, som sedan nagot vidgas efter den svenske mastarens
stilideal. Vi skola av fortsattningen se, att det gar n1ot vidare
principalmensurer i Sverige ett stycke Hingre in pa 1700-talet,
liksom det gjorde pa andra sidan Ostersjon i Tyskland i den
samtida under overvagande fransk influens stae:p_de Andreas
Silbermannstilen. En helhetsbild av Cahmans principalmensur
Merger diagrammet fran Djuraorgeln (fig. 5). Mensuren ar ej jamn
utan variabel, en foreteelse som ej blott utmarker de nordiska
mastarnas orgelbyggeri, utan aven de nordtyska. Jag amnar
framlagga ytterligare bevis for Cah1nans nordtyskt betonade or-_
gelm.ensurer med en liten undersokning av annu nagra stammor.
Detta galler aliquoten, Kvinten 2 2/s' i Arsunda: I nordtyska dis
positioner forekommer K vinten dels i form av den vidare, N asar
den dels soin den trangre mensurerade Kvinten, den s. k. Scharf
kvinten, som skall mata trang principalmensur. Darfor bor den
jamforas med en trang principal av narmast liggande fottal,
exempelvis Oktava 2' ( = Principal 2'). Tonen E av K vinta 2 2 

/ ,,' 

i stora oktaven mater samma genon1skarning, labieHingd och
labiehojd- som ton E for Oktava 2'. For att prova med nordtyska
originalregister sa lat oss jamf ora Medakerorgelns K vin,t 2 2 

// 

med narmast liggande oktavstammor, Oktava 2' och 4'. Dessa
mensurer i motsvarande oktavlagen ligga i mycket nara 6verens
stammelse med K vinten. Aven med orgelns 8 fotsprincipal i
respektive_ oktavfage overensstammer Kvinten praktiskt taget full
standigt. Principalen i Medake:r star Arsundaprincipalen ganska
nara i mensuren. · Den mater i genomskarning for C: 112, c: 72,
Ci : 40, c:2 : 23 och Cs: _15. Jfr sid. 59. 

Vi agna nu nagra rader at Cahn1ans dispositioner. Redan org
larna fran Arsunda och Djura ha varit levande bevis for Cah
mans tyskbetonade dispositioner. Arsundaorgeln upptager fol
jande register, Principal 8', Oktava 4', K vint 3' ( = 2 2/g '), Oktava 

- ------- ---·-·----

1 Detta forefaller mig vara ett patagligt bevis for Cahmans ofta tranga kan

celler, som Hiilphers u-amhaver. 
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2', Decima 4. Sesquialtera 2-kor, Scharf 3-kor, K vintadena 16', 
Flachflojt 8' och Trumpet 8' Om denna disposition analyseras 

framgar det att 8 fotstonen, Principalen, stravas upp av Oktav.a. 
4', Kvint 2 2

// och Oktava 2'. · Av aliquoterna forekommer for
utom. Kvint 2 2/s' aven Decima 4'. Vad denna sistnamnda stam
ma betraffar, sa aterkommer jag till den senare. Principal
klangen £ram.haves till skarpa av mixturerna, forst den instru
mentalimiterande Sesquialteran i sammansattning 2 2/s', 1 3/-/ och 
Scharfen, som i foreliggande fall bor vara disponerad 1', 2

//, ¼'. 
Kvintadenan 16' ar en slags undersats, (Kombinationston)". Solo
sfamman aterfinnes under benamrtingen Flachflojt 8'. Trumpet 8' 
avslutar dispositionen. Av liknande slag ter sig D juraorgeln, 
men forutom. Kvint 2 2

// forekommer dar annu en Kvint 5 1
//. 

Sesquialteran och Scharfen aro utbytta mot en 4-korig mixtur. 
Solostammorna utgoras av Spetsflojt och Rorflojt.. Se vi pa en 
av Cahmans tidigaste dispositioner, moter oss 1700 i \Virestads 
kyrka i Smaland den typiska tyska Tertianen, den nordtyska ters
mixturen, sammansatt av 1 3// och l 1//. I en av bans langre 
fram disponerade orglar i Oster Lofsta fran ar 1725 brukas den 
nordtyska- vidare mensurerade Kvinten, Nasard 2 2/s ', som Kvint 
till Principal 8' och i mixturdispositionen ingar den instrumen
talimiterande Rauschkvinten. Blott dessa enstaka dispositioner 
aro tillrackliga bevismedel for att framhava, att den svenska 
Cahmanorgeln under 1700-talets forsta decennier disponeras- med 

ett stort antal av de stammor, som aro utmarkande for den nord
tyska barockorgeln. Dessa register i Cahmanorglarna aro av 
principaler, Principal, Oktava och Kvint, av mixturer, Mixtur, 
Scharf, - Sesquialtera, Rauschkvint och Tertian, av gedackter, 
Gedackt-, Kvintadena och Rorflojt, av solostammor, de koniska 
flojterna, Spetsflojt och Flachflojt. Pa samma gang son1 princi
palklangen forstarkes och fortydligas med kvinter och olika 
m.ixturer, sa far orgeln sin riktoniga karaktar genom solostam
n10rna. Jfr det nordtyska forhallandet, sid. 47. 

Innan vi la_mna Cahmantiden maste det egenartade forhallan-
. det med den hos Cahman och hans larjungar ofta aterkommande 

stamman Decima 4' narmare undersokas. Enligt mitt forme
nand.e ar Deciman ett tersregister av 3 1

/5 fotston, vilken i likhet 
med andra aliquotregister efter aldre hruk avrundas till fottalet 4.1

1 Enligl C. Sachs, Reallexikon der :i\lusikinstrumente, ar Decima, Dez, Dezern
en gammal benamning for Ters 3 1/r/. 
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Deciman anvandes aven av Daniel Strahle och Olof Hedlund, och 
i ett par fall som 3 1/5 fotston till 8 fotston. En ters av 3 1

// kan 
ej forstarka annat an 16 fotston. Ar Deciman en .missforstadd 

anvandning av dessa orgelbyggare eller f6rhaller det sig pa annat 
satt? Deciman kunde i vissa fall ocksa upptrada som en felbe
namning for Oktava 4'1, rn.en da ifragavarande svenska orglar 
redan aro disponerade med Oktava 4' finnes val ingen a;nledning 
till, alt de disponerats m.ed tvenne oktavstammor av samma fot
tal. Disponeringen m.ed registret Decim.a 4' har sannolikt ej varit 
ett missforstatt bruk av vara svenska orgelbyggare. Ett bevis 
darfor foreligger i Daniel Strahles 1738 byggda orgel i Svardsjo 
kyrka i Dalarna nu i Bingsjo kapelL2 Dar forekommer Decima 
3 1// till 8 fotston. Undersoker ni.an denna slam.ma, framgar det, 
att lagsta pipans ton ar E. Langden overensstammer med Higsta 
pipan for en ters av 3 1/5 fots langd. Lat oss nu aterga till den 
nordtyska skolans framhavning av bestamda deltoner, som dar 
sker med kvinter men ej med terser, vilket harvidlag ar det an
markningsvarda for Sv�rige. De tyska mastarna i Sverige pa 
1600-talet ha redan anvant sig av bruket med framhavning av 
deltonsstamman Decima 4' bl. a. Hans Henrie Cahman i Riddar
holmskyrkans orgel och Paul Muller i orgeln i Stora Tuna .kyrka 
i Dalarna, vilket sedermera overgatt till de under 1700-talets for:ra 
halft verksamma svenska mastarna. 

Att Cahman ej sfod fram.mande for vackert intone�ade strak
stammor, visar hans Salcional 8' i Bjursas gamla orgel i·Dalarna� 
,som utgjort . delar av den gamla Cahmanorgeln byggd for Kristine 
kyrka i Falun 1728. Man igenkanner de fina Cahmanlabierna, 
och luftstrommen styres av tvenn�sidoskagg. Pipan vidgar sig 
uppat, en grundform, som atergar pa formen for tyska strak
stammor. Jfr Viola da gamhan 8' fran Bal�ngeorgeln! 

Cahman, den inledande och grundlaggande mastaren for 17 00-
talets orgelhyggen, utbildade -i sin konstanda larjungarna Daniel 
Strahle och Hedlund. 

Medan Cahmans orgelfasader forma sig till en maktig. och res- Striihle
lig arkitektur, sa aro Strahles av en raffinerad elegans. Den H��::d

primara orsaken ligger dari, att Daniel Strahle mest anvande sig 1730--
1748. 

1 Enligt Mahrenholz: Die Orge]register.
2 Denna orgel ar beskriven av forf. i Fornvannen haft 6, 1930: »Vara gamla 

kyrkliga orgelverk>. 

·Olof 
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av 4 fotsprincipal. De mindre matten mojliggjorde en smidigare 
utformning av saval fasadstommen som de smackra och smala 
piporna, pa vilka speciellt de spanstiga pipfottema tilldraga sig 
uppmarksamheten. Det ar av dessa, som man genast marker 
Strahles handlag pa storre delen av ·Frojeslunda kyrkas gamla 
Principal 4', som tillsammans med hela verket undergick en for
nyelse 1739 under namnda ma.stares ledning. Strahletidens kan
netecken utgores bL a. av 8 fotsgedackten i denna orgel, dar den 
·Cahmanskolade larjungen anvant sig av sin laromastares forut
omtalade valformade labier och hoga uppskarning. Stilen be
kantar man sig med i Strahles originalinstrument i Bingsjo ka
-pell (fig. 2 f). Strahle har det andamalsenliga kvintad�naskagget
utbildat (fig. 2 e), som utgores av ett lagt holster med avrundade
born. Denna form ar sedermera allmant brukad i Sverige under
1700-talet. Bingsjoorgelns vtiderlada har i sitt nuvarande be
.stand rekonstruerade ventiler efter de ursprungliga, som aro av
betydligt bredare form an Cahmans. Strahle har snidat avlanga
k1ossar med smala avfasade kanter. Liksom Cahman styr Strahle
....-entilen ute vid andan med ett styrstift, men han brukar aven 
-en annan styrning, namligen tvenne ledstift utmed ventilens bada
-sidor, som hans lilla vaderlada for Frojeslundaorgeln visar. Denna
ventilstyrning forekommer i Olof Hedlunds orglar. Fortraffliga
vaderlador av honom inga i hans annu i bruk varande for Tors
tuna 1738 och Bjorklinge 1742 byggda orglar. Ventilerna aro
bar aterigen prismatiska, och sta formellt sett Cahmans ventiler
narmare an Strahles, som aro bredare.

Undersoker man ventilmekaniken i Torstuna, marker man att 
-ventilfiistet overensstammer med Cahmans, d. v. s. att ett stift
faster ventilen bakat. Hedlund tilltrycker emellertid ventilens 
b·akre del dessutom med en fasthallningsfjader. Ventilen till
slutes av tvenne tilltryckningsfjadrar under sin framre del. Den 
mekaniska ledningen ar identisk med Arsundaorgelns rekonstru
erade. Registerdragens rorelser overforas till vaderladans slejfer 
med upprattstaende . vallar under ladan� Sava.I abstrakt-register 
som ventilmekaniken aterkomrner i hans senare 17 42 byggda 
-:Sjorklingeorgel. Strahles r'egistermekanik bor ha varit a:v sam
ma slag som Hedlunds. Bevisen harf or foreligga i de annu be-

- ·varade attkantiga ovalformade vallarna i . Svardsjo kyrka, dar
f: o-. inget annat aterstar av den gamla orgein an fas a den med 
4 fotsprincipalen. Balgsystemet i Bjorklinge utgor_es av Olof Hed-

65 

lunds originalbalgar. En balgstallning bildar en ram for en over
liggande och tvenne underliggande kilbalgar, som forena sig i en 
.gemensam luftarm, fran vilken balgarnas snutventiler hallas till
gangliga genom losstagbara luckor, som tillslutas med sma fina 
knapar. Den tidigare daterade Torstunaorgeln far sin spelluft 
.fran en balgapparat av samma konstruktion, ·som' Hedlund efter 
allt att doma av de delar, som finnes kvar i Arsunda

1 
ham.tat fran 

-sin laromastare. Men att Daniel Strahle anvant sig av annu aldre
forebilder framgar av hans balg i Bingsjo, som tillhort orgeln i
.Svardsjo. Den ar ingen faltbalg utan en spannbalg, dar flera
hopkopplade falter skilja balgborden fran varandra. Eri god
bibehallen typ pa en sadan ha.lg ar den; som tfllhort Torsangs
positiv fran ar 1652, nu bevarad i Ornasstugan i Dalarna. Over
ga vi slutligen till dispositionerna, sa ar det utmarkande grund
draget for Strahle, 4 fotsprincipal mot 8 fotskvintadena och for
Hedlund 8 fotsprincipal mot 16 fotskvintadena. Den sistnamnda
iir konstruerad · i tjockt blygods anda ner i grova oktaven med
samma form pa intoneringsskagget som· Strahles. Strahle dispo
nerar mixtureregistren overvagande med Scharf och Sesquialtera,
Hedlund daremot med fyrkorig mixtur. F. 6. moter oss i dispo
sitionema samma nordtyskt betonade Cahmanstil. Om vi jam
fora Hedlunds. 8 fotsprincipaler med Cahmans framgar det, att
foreliggande period betydligt vidgat principalmensuren. En ater
blick pa Cahmans principal 8' i D juraorgeln ger i genomskarning
for C: 128, c: 74, c1: 42.5 och c2 : 25. Principal�' i Hedlunds Tors
tunaorgel, 1738, daremot i genomskarning for· C: 135, c: 80.5, c1:
46.1 Labielang_den i Djura var for C: 97.5, c: 57 och c1: 32.s,
medall' Torstunaprincipalen mater �: 100, c: 61, c1: 36. Att Hed-

1 

lund ej andrat ut_an fasthallit denna mensur bevisas fran nagra
andra av hans orglar, namligen den 1742 daterade Bjorklinge
orgeln dar C i genomskarning mater 135, c: 80.2 c1 : 46.1 och
labiela;p.gden for C: 100.5, c: 60.5 och c1 : 35.2. En komplettering
med en _av hans sist byggda orglar, Rasbo kyrkas orgel i Uppland
fran 17 48, ger samma resulfat. Av Otof Hedlunds solostammor
paminner Rorflojterna med korta ror narmast om Cahmans Ror
kvintadena.

Sedan den svenska kyrkorgeln forts fram till denna per.iod Gren- ocb

har den blivit sa att saga mera sjalvstandigt svensk i dispositioner s�!!�e-
1 Den sista oktaven ej uppmatt . 

.5 - 312212. 

1748-

1756. 
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och mensurer. De foregaende periodernas tyska bruk med ftam
havning av speciella deltoner, harvidlag Deciman, forekommer 
nu ej mer. K vinten har blivit den bestammande aliquottonen i 
bestamt talforhallande till det grundlaggande principalfottalet. 
Sesquialteran ar i de flesta fallen ej anvand bland mixturstam
morna. I dess stalle forekommer stundom en 2-korig Kornettin,. 
som Cahman redan dispdnerat i sina pedalmixturer bl. a. i Vas
teras domkyrkoorgel 1702 och Strangnas domkyrkoorgel av ar 
1727. I narvarande period dyker Kornettinen upp som manual
mixtur. Stamman bor identifieras med den gammaltyska Kor
netten, som i mindre sammansattning aven kunde innehalla en 
ters. Gren och Strahles principalklang i respektive dispositiorier 
fortydligas med Scharfmixturen; I val avvagd proportion till 
principaler och gedackter star solostammor, vilka mer an i de 
foregaende perioderna understryka orgeldispositionernas rikto
niga karaktar. Ett bra hevis harfor var Jarfso orgel i Halsing
land, byggd 17 54, som upptog foljande disposition: Principal 8' ,_ 
Oktava 4', _·Oktava 2', Kvinta 2 2

/ s' Scharf 3-kor, Kornettin 2-kor,. 
Kvintadena 16' och Gedack 8'. Solostammorna ·aro Flachflojt 8',. 
Rorflojt 4' och Blockflojt 2'. Hartill kommer Basun 16' och 
Trumpet 8'. Principalmensuren har med dessa orgelmastare 
ytterligare vidgats. Ett praktfullt bevis ar Grens och Strahles . 
monumentala skapelse, Hedemora kyrkas orgel fran 1757.. Fa-

. saden uppbar bade 8 fotsprincipalen och oververkets Principal 4'.
Vi ha hitintills mest framhavt grundstamman vid studiet av 

mensurerna. I Jarlasa erbjuder emellertid resterna av den gamla 
Gren- och Strahleorgeln ett narmare studium av innerverkets. 
pipbestand.1 For att fa en forestallning, om hur mensurerna 
vidgats fran 1600-talet och till 1700-talets mitt kan det vara 
lampligt att jamfora nagra stammor i -Jarlasaorgeln med Med
akerorgeln, som i tiden bor . dateras fran 1625 till 1650. 

1 Orgeln byggdes 1754 for Vaster Loista kyrka. i Uppland och ·forsaldes i
senare tider till Jarlasa. Liksom manga av vara gamla orglar har ej heUer 
orgeln i Jarlasa fatt behalla alla sina ursprungliga stammor. Av dessa ater
star Principal 4 1 i fasaden, Gedackt 8 1

, Oktava 2 1 och Spetsflojt 41
• Att den 

nuvarande Borduna 16 1 ej ar ursprunglig ar sjalvfallet, da fottalet star i for 
stort talforhallande till Principal 41

• Den utgor i stallet en utokning och om
byggnad av den gamla Kvintadenan 81

• En ny Principal 81 har tiUsatts. De 
nuvarande Fugara 81 och Vox kandida 81 ha ersatt den gamla Kvintan 31 och 
Mixturen 4-kor. Den ursprungliga 8 fotstrumpeten ar utbytt mot en modern 
Salcional 8

1
• 
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Medan tonen c i lilla oktaven i Medaker for Gedackt 8' i genom
skarning mater 53.6, labielangd 41.s och labiehojd 19.s, mater 
motsvarande stammas pipa i Jarlasa i · genom.skarning 64, labie
langd 50 och labiehojd 24. Medakers K vintadena 8' mater for 
samma ton i genomskarning 45, labielangd 36 och labiehojd 12.s, 
medan c for lilla oktavens K vintadena i Jarlasa i genomskarning 
mater 59, labielangd 46 och labiehojd 19.s. Oktava 2' i Medaker 
mater for lilla oktavens c i genomskarning 38.s, labielangd 29 
och labiehojd 10.s. Jarlasa mater for samma sfanunas ton i 
genomskarning 49.3, labielangd 38.4 och labiehojd 13.4. Kvint
adenan blir genom vidgad mensur och hogre uppskarning fylli
gare till tonen och kvintar darme.d mindre skarpt mot sin 
grundton. En med vidgad principalmensur forenad fyllig prin
cipalklang utan alltfor mycket strykning av tonen och en fylligt 
avrundad gedacktklang "ynes mig vara grunddraget for Grens och 
Strahles disposition, som forstarkes av oktav- och kvintregister, 
fortydligade av n1ixturerna Scharf och Kornettin. Dispositionen 
forlanas samtidigt en riktonig karaktar av det varierande urvalet 
ur solostammornas flojtgrupp. Med dessa ord karakteriserar jag 
den svenska 1700-talsorgeln, sadan den omvandlats under namn
da ma.stares bearbetning, en pataglig skillnad fran de trangre 
\nordtyska mensurerna och skarpare klangerna, till vilka annu 
Cahman bevisligen anslutit sig. 

Sjalvstandigare svenska dispositioner och mensurer utmarkte 
foregaende period. I den narvarande perioden galler detta aven 
orgelmekaniken. Carl Wahlstroms orgel, som byggdis for Svinne
garns kyrka 1769, ar av en helt annan konstruktidn an den, s0111 
upptratt under de foregaende perioderna. I sfallet for dragande 
abstraktregering med vitiklar foreligger har hiivstangsmekanik.

Innertangenten ar forenad med en bakom denna lagre liggande 
rak haystang, i vars bakre anda en abstrakt ar fiistad, som star 
i forbi�delse med sin va.11 vid det ovanfor anbringade vallbradet. 
Att marka ar, att vallbradet harigenom i stallet kommer att ligga 

orgelns baksida, sa att ett tomrum uppstar bakom klaviatur
spegeln. Denna kan borttagas, va:rigenom en lattare · justering 
framifran kan ske av intierverkets mekanik. Vaderladans spont
braden ha forlangts, och ventilerna fa en annan form an de 
foregaende periodernas. De utgoras nu i stallet av langa, tjocka 
klossar med de nedre partierna avfasade saval vid framandan 

'\Vahl
strom

Svalberg
tiden 

1756-
1775. 



Schwan
tiden 

1775-
1812. 
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som at sidorna. Ventilen loper ej langre utmed ledstift, utan i 
ventilens framanda ar en ogla infastad. Med denna leder ven
tilen mot ett styrstift. Fjadrarna aro reducerade till en. Mekanir 
ken aterkommer i Jumkils kyrkorgel, byggd 1770 av Mathias 
'Svalberg och dennes ko'mpanjon Nils Soderstrom.1 

Pumpetpasar forekomma .emellertid icke i Jumkil. Anhangs
traden. fran ventilen gar rakt 'igenom ett fint borrat ha.I i vader
ladans botten.2 

En annan markbar detalj foreligger i de har horisontala s1na 
havstangsarmarna, som under vaderladans bakre del overfora 
abstraktens rorelse till den overliggande pumpettraden till ven
tilen. Det ar blindklaven, som upptrader. _Aven pipornas form 
har undergatt forandring. Overlabierna aro numera.langdragna 
och sidoskaggen betydligt forlangda. Pipfotternas nedersfa del 
ar ej rundad efter pipstockens ha.I, utan slutar i raka, skarpa, 
tvart avhuggna kanter. Har forandringarna i mekaniken manne 
skett forst med Wahlstrom och Svalberg? Jag har tyvarr ej 
lyckats identifiera nagon vaderlada och mekanik fran Gren och 
Strahles verkstad, men det forefaller mig dock troligt att dessa 
just borjat aiivanda sig av havstangsmekaniken, 3 som sedan 
overtagits till fortsatt bruk av larjungarna Wahlstrom, Svalberg 
och Schwan. 

Wahlstrom-Svalbergtiden blev emellertid kort. Samtidigt rn.ed 
dem levde Gren och Strahles bero�daste Uirjunge, Olof Schwan, 
som inom kort genom sin konstskicklighet vida overtraff ade bade 
Wahlstrom, Svalberg och alla med dem samtidiga mindre orgel
b3rggare. 

Olof Schwan gor i sanning ska.I for namnet den svenske Silber
mann. Han framhaver sin overHigsna formaga saval i konstruk
tionen som dispositionen. Den mekanik, som behandlats under 
narmast foregaende period, anvander Schwan i sin tolvstammiga 
orgel, byggd 1783 for Borstils kyrka i Uppland. Schwan har de
lat vaderladan i tvenne lador, s. k. c och cisslador.4 Avsikten 

1 Soderstrom var fiskal och organist i Sala. 
2 Om en senare. restaurering forelegat ar ovisst, i annat _fall foreligger har 

ett bevis for en tidig anvandning av det system, som brukades under 1800-talet. 
5 Abstrakt- och havstangsmekanikerna kunna naturligtvis upptrada i ilera 

variationer. 
4 For orglar i samma storlek som denna har forut anvants endast en vader

lada med sleifernas dragning anbringad till ladans an.dar. 
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ar helt naturligt att astadkonuna en battre fordelning av luft
trycket for spelluften. Vardera ladan ar bakat tillsluten av 
trenne spanter. Slejferna dragas ej som forut fran ladans sidor, 
utan kraften fran registervallens havstangsarm verkar med en 
jarnvippa mitt pa slejfen, dar denna loper fram i mellanrummet 
mellan de bada vaderladorna. Schwans ventiler aro av samma 
form som de under Wahlstrom-Svalbergtiden beskrivna och till
slutas av en tilltryckningsfjader. Bakat forekommer dessutom 
fasthallningsfjader. Pumpetpasar aro alltjamt i bruk. Samma 
vaderlada aven med en blindklav aterfinnes i hans 1806 byggda 
orgel for \Vaksala kyrka i Uppland. Balgarna i Borstil utgoras 
av trenne stora bredvid varandra liggande kilbalgar, som forena 
sig i en langsgaende luftarm. Balgarna aro har av samma bear
betning som Jarlasaorgelns balgar. En utomordentligt statlig 
anblick erbjuder Borstilorgelns fasad. Den ar fullt jamforbar 
m.ed en mindre Silbermannorgel i Tyskland. Bruset av fasadens
8 fotsprincipal sveper pa ett hanforande vackert satt over den
spelandes huvud. Just infor detta orgelverks majestat fornimmer
man den psykologiska kraft, som de ljudande orgelfasaderna
formedla. Vid andragning av registren bringas llrgeln till ett
klingande fortissimo, men registreringen maste ske overtonsmas
sigt for att framhava den riktiga orgelklangen. Med den ljudan
de fasadprincipalen 8' som grund, andrages i tur och ordning
Oktava 4', Oktava 2', Kvint 2 2

// och Ters 1 3/r,'. Darmed ar for
tissimospelet pressat till sin spets. Det avrundas vid ytterligare
andragning av Gedackt 8', Rorflojt 4' och som und,c;rsats Borduna
16'. Men det silverglansande orgelbruset dampas smaningom till 
en andaktig religios stilla betraktelse, da registren undan for 
undan slutas i foljande ordning Borduna 16', Ters 1 3/r/, Kvint 
2 2 /a', Oktava 2', Principal 8' och slutligen aven Oktava 4'. Nu
ljuda endast Gedackt 8' och Rorflojt 4' och da aven Gedackten 
bring_ats till tystnad, star den vackra, svagt kvinterande Rorfl6j
ten 4' som ett stilla fran f jarran viskande eko . till det strax forut 
lidelsefyllda orgelbruset. , ., En fullkomligt janm avtagande ton
styrka erhalles vid en smidig och papasslig hantering av register
andragen. Man far en fornimmelse av den betydels'e, som den 
gamla registreringskonsten betydde for orgelspelet, vilken i nyare 
tids jatteorglar tyvarr alltfor mycket mekaniserats med hjalp av 
registersvallarne, rullsvallaren och balanstrampen. Den, gamla 
orgeln i Borstil ar synnerligcn val bibehallen och dess ge 
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en forestallning om den hoga niva, som orgelpipornas tillfonn
ning natt vid 1700-talets sista fjardedel. Labierna aro behand
lade med stor omsorg.. Over- och underlabierna aro nedpressade 

till fina skarpa kanter. Blykarnan ar tillskuren, som om den 
vore driven i nagon adel metall (fig. 2, c). Gedackternas hattar 
aro betydligt mera langsmala och i Borstil fortfarande skinn
kladda med skinnet utatvikt till ett band ·runt hattens nedre dcl 
i overensstanunelse med <let gamla bruket alltifran 1600-talet. 
Detta syns emellertid i Sverige ha andrats av Schwan. I \Vak
salaorgeln 1806 fames ej langre denna skinnkladnad Hatten 
ar uteslutandc kladd smidigt och val pa insidan. Ej endast de 
grovre piporna utan aven de finaste i diskanten i 1-fotslage upp,
visa det fina labiet, nedpressat i den lilla pipan med miniatyrartad 
clegans. Medan alla de foregaende periodernas pipor i de.hogre 
oktavlagena anvant sig av spetsformade labier, sa har Schwan 
omsorgsfullt genomfort labiets rundning anda upp i diskanten. 
Han anvander sig liven av de i foregaende period upptradande 
avlanga smala skaggen for gedackterna. Bland konstruktiva ele
ment kan vidare framhavas hans r6rfl6jter med nerat i pipan 
riktade ror i stallet for uppat. 

Vad Schwans mensurer betraffa, haller han ej langre samma 
vidd pa Principal 8', som denna uppnatt under Gren- och Strahle
tiden. Diagramkurvorna sanka sig nu ater igen, en foreteelse, 
,som visat sig ganska variabel redan under Wahlstrom-Svalberg
tid�n. Principal 8' i Iilla oktavens c mater for bade Borstil och 
vVaksala i genomskarning 75, labielangd 57 och labiehojd 17. 
Denna mensur ar t. o. m. trangre an den under Strahle-Hedlund
tiden uppmatta, dar lilla c for Principal 8' matte i genomskar
ning 80 labieHingd 61 och lahiehojd 18.5 . Sam.ma foreteelse visar 
pipor av innerverkets stammor i Borstil. Den sista svenska 1700-
talsperioden har tydligen atergatt till den trangre mensuren men 
ar andock rikt overtonsforstarkt. Mensurerna aro dock hos 
Schwan behandlade pa annat satt an de foregaende mastarnas: 
som anvant sig av den variabla mensuren. Schwan har arbetat 
cfter helt andra riktlinjer, som framgar av kurvornas uppdrag
ning. Forhallandet mellan genomskarning, lahielangd och labie
bredd ar konstantare an forut och foljden blir h�rav en jamnare 
ton. Lika masterlig, som han ar i bearbetningen av materialet, 
lika masterlig framtrader han med sina dispositioner. Monster
gilla orglar aro bans 1791-1796 byggda orgel for Stockholms 
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Storkyrka och Borstils kyrkoorgel. Den sistnamndas disposition

ar redan omtalad, men jag aterger den anyo: Principal 8',

Oktava 4', Kvint 2 2/s', Oktava 2', Ters 1 3
//, Mixtur 4-kor.\ Bor

duna 16', Gedackt 8', Rorflojt 4' och Trumpet 16' och 8'. Se hur

logiskt sanunanstalld och uppbyggd. Vad kanna vi igen har,

om ej grunden for den gamm.alfranska orgeldispositionen behand

lad i uppsatsens forsta sidor. Grundstanunan stravas upp av

ok.taver och aliquoterna Kvint och Ters, ordnade i strang over

tonsfoljd. Detta ar nagonting nytt for svensk 1700-talsstil och

nyheten bestar framst i anvandningen av Tersen, som disponerats

i ett riktigt talforhallande till principalfottalet.2 Klangen fortyd

ligas sedan an mer av den 4-koriga Mixturen. Det utmarkande

for Schwans dispositioner a_ro genomforda aliquotstammor i

forhallande till principalfottalet och 111.ensurerna, en svensk

parallellforeteelse till Silbermannernas franskbetonade 17 00-

talsorgel i Tyskland. Liksmn denna uppblandades med 

rjktoniga stanunor, sa gav aven Schwan sin stranga dispositions

stil riktonig hallning med det gammalsvenska bruket av solo

flojternas rika och varierande registergrupp.

Hojdpunkten av vara svenska 1700-talsm.astares konst var

darigenom nadd. Med aret 1812, Olof Schwans dodsar, ar grans

stolpen hunnen. Master Olof lamnade ingen larjunge efter sig.

En helt ny orgelbyggareverksamhet hegynner sedennera, sedan

Pehr: Zacharias Strand och Gustaf Andersson 1824 atervande till

hem.landet efter fullbordade utlandska studier.

RESUl\1E 

Un�art purement suedois de construction d'orgues avait deja 
commence en Suede au 17em.e siecle, bien qu'a cette epoque, les 
constructeurs d' argues fussent en grande majorite des maitres 
etrangers. Ces maitres, originaires de l'Allemagne du Nord 

1 l\Iixturen och bada trumpeterna ha i senare tid borttagits, men finnas 
beYarade i kyrkan. 

2 Ters av detta slag upptrader redan nagot iorut i Sodra Syerige omkr. 
1770 i aY i\Ialmlof byggda orglar, en foreteelse, som utan h'iYel star i samband 
med de tyska stilstromningarna pa andra sidan Ostersjon. 
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etaient les precurseurs de l' orgue allemand de style baroque. Le 
vieil orgue de Frojeslunda, pres de Stockholm, fig. 1, est un joli 
specimen de la construction des orgues, au 17 eme siecle, en: 
Suede. Depuis 1700, la construction purement suedoise com
mence a prendre des formes plus precises. Johan Niclas Cahman 
etablit, au 18eme· siecles, les fondements de l'ecole suedoise sur 
les principes de l'orgue baroque allemand. Au milieu du 18eme· 
siecle, la construction des orgues avait pris, en Suede, grace aux 
efforts des constructeurs originaires du pays, un caractere 
essentiellement national. Les promoteurs de ce mouvement 
etaient alors Jonas Gren et Peter. Strahle. Ces deux maitres. 
furent les chefs incontestes de la construction des orgues en 
Suede jusque vers la fin du 18eme siecle, epoque OU leur eleve le 
plus eminent, Olof Schwan, mit la derniere touche a l'orgue 
classique suedois. Tandis qu'avec Gren et Strahle les orgues. 
avaient conserve les traits fondamentaux du style nord allem�nd 
du 17eme siecle, ce fut le style frarn;ais du 17eme et du 18eme 
siecle qui caracterisa surtout les formes artistiques de Schwan. 
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