
STM 1932 

En nordtysk orgeltyp i Uppsverige
Orgelverket i Bälinge kyrka

Av Bertil Wester

© Denna text far ej mangfaldigas eller ytterligare publiceras utan 

tillstand fran forfattaren. 

Upphovsratten till de enskilda artiklama ags av resp. forfattare och Svenska 

samfundet for musikforskning. Enligt svensk lagstiftning ar alla slags citat till

latna inom ramen for en vetenskaplig eller kritisk framstallning utan att upp

hovsrattsinnehavaren behaver tillfragas. Det ar ocksa tillatet att gora en kopia av 

enskilda artiklar for personligt bruk. Daremot ar det inte tillatet att kopiera hela 

databasen. 



EN NORDTYSK ORGELTYP I UPPSVERIGE 

ORGELVERKET I BALINGE E.YRKA 

Av BERTH� "\VESTER (Stockholm) 

den musik.historiska vardesattningen av de gamla 
orgelverken oppnar sig ett vidstrackt verksamhetsfalt 

for musikinstrumentforslrningen. Den rika litteratur, som under 
de senaste tio aren producerats i Tyskland, erpjuder en varde
full · och givande oversikt av de o1ika specialomraden, som for 
orgelns historia a:ro av vetenskapligt intresse. Harvidlag varde
satter jag framforallt de . for sarskilda perioder behandlade 
orgelstammorna med--- deras inbordes funktio n er. Ett arbete, 
som tillgodoser stora delar av detta omrade, ar Hans Klotz:s 
verk, »Uber die Orgelkunst der Gotik, der Renaissance und 
des Barack.» Boken har hi tin tills utgivils i tvenne delar. 
Den sista delen, behandlande senbarockens orgelbyggeri, har 
annu ej utkommit. En skildring av Tysklands, Italiens, Frank
rikes och Spaniens orgelbyggeri ger sjalvfallet stora forutsatt
ningar att vaga skilda omraden inom dessa landers orgelkonst 
mot varandra. Hollands insats i orgelhistorien har ej heller 
varit betydelselos. England var pa 1600- och 1700-talet eH ovcr
vagande mottagande land men har sedan sa mycket mer for
statt havda si11 sjalvsfandighet inom orgelbyggeriet. Bland de 
nordiska landerna intog till en borjan Sverige en foga sjalv
standig stallning, inn,an var inhemska orgelkonst uppblomstrade 
pa 1700-talet. Tysk.1and var vart moder�and. De forsta sakra 
och givna bevisen knytas till de tyska oi·gelbyggarenamn, som 
HiHphers omnamner saval i sitt Orgelverksmanuskript i Vasteras 
Hiroverksbibliotek som- i »Orgverken i Sverige», 1773. De voro 
till Svea Rike inkallade ma.stare och byggde orgJar bade for 
Stockholms stad och landsortsstaderna. 

Ur vetenskaplig synvinkel ger en enbart arkiva1isk bchan<l
ling av de gamla orgelverken en cnsidigare inriktad syn p,l 

ed 
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dem. Den analytiska bchandlingen av orgelns delar for oss 
langre mot klarhet i fraga om orglarnas bestand och ursprung. 
Eftersom. ett overviigande antal tyska ma.stare verl�ade i Sverige 
under 1600-talct, sluter man darigenom till, att Sverige da stod 
under influens av Nordtysklands samtida orgelkonst, den nord
tyska barockorgeln. .Me11 det barocka· skedet i det tyska orgel
byggeriets historia stracker sig inom en tidrymd av nastan 
200 ar, en epok, som inneslutcr flera perioder. En tidigare. 
uppsats av forf. i foregaendc argang av denna tidskrift 1 avsag -
en periodindelning av dct gammalsvenska orgelbestandets hi
storia. Det galler framdeles att undersoka, i vilket forhallande 
orgelstilen inom dessa perioder star till det samtida tyska 
orgelbyggeriet, cftersom Tyskland varit det givande Jandet for 
oss. Den nannaste uppgiften bor vara att studera 1600-talet 
och av detta sekels hitintills bevarade 01:geltyper i vart land 
hamta kannedom om hur den tyska skola11 pa svensk botten 
tillgodosags av tyska orgelbyggare. :Med stod av de artal, 
till vilka tyska orgelforskare 2 koncentrerat framtradande drag 
for den tyska barockorgelns · historia, foreslar jag som en bak- -
grund for deirna uppsats foljan.de periodindelning: Ungbarockens 
tid, omkr. 1550-omk.r. 1640, hogbarockens tid, omkr. 1640-
omkr. 1715 och senbarockens tid, omkr. 1715-omkr. 1760. 

Ganska bctydande rester finnas annu kvar av gam]a nord
tysk.a orglar i Sverige, alltifran de sydligaste till de nord
ligaste trakterna av vart laud, dar Overtornea och Hietaniemi 
kyrk.or �iga var sin rest fran Tyska kyrkans gamla 1600-tals
orgel i Stockholm. Fasaden till lmvudverk och 6ververk sHtr 
i Overtornea och ryggpositivets fasa¢I. i Hietaniemi. Aven av 
Stockholms Storkyrkas -stora 1600-talsorgel, som mot slutet av 
1700-talet fick Himna rum for Olof Schwans 1791-1796 byggda 
56-sUimmiga orgel, vars fasad alltjamt bibehallits, har en del
aterfunnits i Balinge kyrkas orgel. Enligt Sveriges kyrlrnr 3 

vet man, att detta Storkyrkans aldre verk tillkom mellan aren

1 Studier i Svensk orgelkonst under 1600- och 1700-talet, s. 45. 
2 ·wmibald Gurlitt: Die '\Vandlungen des Klangideals der Orgel im Lichte

der Ivlusikgeschichte, (Bericht iiber cleutsche Orgeltagung 1926). 
Christard :Mahrenholz: Der gegemvartige Stand der Orgelfrage im Lichte 

der Orgelgeschichte. 
Hans Klotz: t.Tber die Orgelkunst der Gotik, der Renaissance uncl des Barock. 
3 Band 1. Ha.it. 1. Stor1[yr1rnn. 1. 
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1632 och 1640 od1 att de tyska orgelbyggarna Georg Herman 
och Philip Eijsenmenger paborjade arbetet · 1632. Philip Eij
senmenger var en av de till Sverige pft 1600-talet inforskrivna 
orgelbyggarna. Man finner honom verksam 1648 i Stockholm 
med St. Clara kyrkas orgel. 1632 a.rs b:Thorjade orgel bor ocksft 
ha varit forbundet med det orgelbygge, som for Storkyrkans 
rakning ar 1627 utgick fran Frauenhurg i Preussen 1

. De over-. 
hlivna delarna av den gamla Storkyrkoorgeln utgoras av 
Balinge kyrkas orgelverk, solh var ryggpositiv till den stora 
1600-talsorgeln. Vidare talar mycket for, att en del av stam
morna i Nordisk.a museets Med�kerorgel pa nagot satt haft 
gemensamt ursprung med S-torkyrkoorgelns gamla pipbestand. 
Jama kyrka i Sodermanland lar ha emottagit den gamla 
brostpositivladan av Stoi'kyi-lrnns verk (bor vara oververks
ladan) som vaderlada till sin omkring ar 1816 . uppforda orgel 2

• 

V art huvudverket och pedalverket tagit vagen: kan ej upp
givas. 1788 skanktes ryggpositivet till Balinge kyrka av stats_
sekret�raren Matthiaf Benzelstierna och uppsattes pa platsen 
av orgelbyggaren direk.tor Schwan, varvid kla�reret lades vid 
sidan och in.gen som helst_ forandring vidtogs med fasaden 3

• 

I sin nuvarande uppstallning i Balinge kyrka (fig. 1) ger orgel
verl{et for eftervarlden ett levande ·aktstycke ur barocktide
varvets orgelkonst. Orgelfasaden stoder pa laktarbr6stningen. 
PrincipalsU:I°mman star · i sin helhet i fasaden. Mitturellens 
smackra utformning av principalens fem lagsta bastoner med 
sina hoga pipor p?t telativt laga pipfotter ger uttryck for den 
tyngre, dovt klingande tonen ) som .ur baslagets pipbestand 
sveper fram under tunnvalvet i deri korsarmade kyrk.au. Ju 
I::i.ogre orgelspelet fores i diskantlaget, desto mern genomti'anga 
klangerna av en ldart teclrnad strykande tonval6r. Det blir en 
toneffekt, som likt aldrig silverglans lagger sig mot en dovare 
och djupare betonad bakgrund. '-- Man ser, dar diskantlaget 
vidtager vid sidoturellerna, hur dessa med manggrupperade 
smalare pipor pa alltmer hoga och spanstiga pipfotter plastiskt 
utforma kanslan for ljusare orgelklang, tills slutligen det 

� Enl. B. Wester: Orgelbaukunst in Sclrweden von 1600 bis 1800. I l\fosik 
und Kirche Jahrg. 1932, Heft. 2. 

2 Enl. kompletterande manuskriptanteckningar till Hiilphers: Orgnrken i 
Sverige av E. G. Rosen. .Musik. akad. bibl. 

3 .Hr Rosens manuskript. 
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oversta diskantlaget avtecknas i de sma smala plana faltens 
pipor. Kontrasten mellan disk.ant- och baspipor i fasaden 
utjamnas av de hue rundningar med smackra pipor i undre 
och ovre Hilt, med vilka fasaden sluter upp mot mitturellens 
grova pipor (fig. 2). Denna utsokt eleganta pipdekor ger 
BiHingeorgeln dess vackra och harmoniska utseende. Det aL 

· son1 om det i barocktidens orgelbyggeri radde ett inbordes.
sammanhang mellan orgelstammornas klangeffekter och orgel
fasadens fargspel. Ty pft samma satt, som de enskilda stam
moma tillsammans blanda sig i tydligt och ldart malande
klangfarger, sft overfores denna av piptoner framlockade
bildvarld pa fasaddekoren. Den nastan fantastiska sfiir, dit
de overrika variationerna av de gamla rorstammornas klanger
sokte f6rsatta den lyssnande menigheten, aterkommer synligt
i orgelfasadernas dekorativa kontrastverkningar. Ge blott akt
pa Baling�orgelns labier pa fasadpiporna. I svart och gul
dekor avteckna de sig tydligt likt en over piporna lopande
handslinga. Piporna sta matt silverglansande mot fa,sadens
guldgula bakgrund, som far en livfullt betonad beskuggning
av utskjntai1de profilerade listverk och konsoler. Ornerade
harockslingor i ljusblatt, rott och guld ge effektfullt fram
tradande fargflackar, som an mer upplivas av de i fasad
pipornas tennbestand drivna sma rundlar (fig. 2), vilka likt
silverdroppar reflektera det inflodande dagsljuset fran de stora
och vid-a sidofonstren. Det rika kronet av orgelfasaden prydes
av musicerande anglar.

Hur gestaltade sig orgeln i Storkyrkan? Jag her min a lasare
att aterigen betrakta bilden av orgelfasaden i kyrkans vastra
langlmsarm. I Storkyrkan hangde ryggpositivet ner pa laktar
brostningen. Bak.om stod huvudverket, som ovanfor rygg
positivet reste sig i en gestalt av dubbelt sa stora matt som
detta. Positivverkets principal i fasaden av 8-fots ton matte
endast halften av huvudorgelns 16-fotsprincipal, som var f6rlagd.
i dess fasad. Utat vardera sidan av. laktarbrostningen reste
sig var sitt I1oga pedalverkstorn, uppbarande principalbasens
pipor for pedalverket, likaledes av 16-fots langd, alltsa duhbla
lia.ngd.en av det nuyarande ryggpositivets mitturell. Pedaltornen
nankerad�s pa insidorna i riktning mot ryggpositivet av Higre
pfana fasadfalt, son1' formodligen uppburo pedalverkets oktava
av 8-fots langd. Hela denna vidstrackta fasadstruktur bor ha
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f<'oto: Staten.s 1ti.stori.ska mn.c;enm. 

Fig. 1. Orgeln i Balinge kyrka. 
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gestaltat sig i detalje1�na som r.yggpositivet. Den dekorativa 
utstyrseln av orgelfasaden utfordes av bildhuggaren · :Martin. 
Redtmer som var fiirdig darmed ar 1647. 

Bevisen.; .for min ovan framforda rekonstruktion atergar pa 
en i Hiilphers »Orgverken i Sverige»,- teclrnad tabell av orgeln. 
Jamfores denna med ryggpositivet i Bali!1ge och med de princi
palstammor ur dispositionen, som- enligt tidens orgelhyggeri 
brukade placeras i fasaden, sa maste den ursprungliga orgeln 
ha gestaltat _sig pa ovan beskrivna satt. 

I den tyska litteraturen omnamnes orgelverket pa flera 
hall 1. En master Ji.ii'gen vVintzig anses dar ,rara orgelbyg
garen till »Die Orgel in Stockholm», som den benamnes. 
Dispositionen ar ett tillrackligt staTld bevis for, att det maste 
vara fraga om Storkyrkoorgeln. :Master Jurgen \iVintzig kan 
emellertid ej ha varit orgelbyggaren. Det framgar av en namn
forklaring av Ludvig Burgemeister, ·i J}ans bok, »Der Orgelbau 
in Schlesien.» Han upptager namnet George \iV oytzig som 
verksam orgelbyggare i Liegnitz i Schlesien, dar han omnamnes 
vid ett orgelbygge 1677. Burgemeister identifierar hon.om med 
den .J-cirge vVintzig (sic!), ·som · omkring 1730 byggde en 45-
stammig orgel i Stockholm. Harmed ha vi kommit till klarhet 
om master Ji'lrgen. Sa sent som 1730 byggde ej langre nagra 
tyskar orglar i Stockholm. Vi aro da :redan inne i hjartat 
av Cahmantiden, en av huvudperioderna i var svenska o:rgel
konst pa 1700-talet. Nej, George ·woytzigs verksamhet i Sverige 
bor forlaggas till -1600-talets slut, da. hans namn forekommer 
i .samband med ett flertal . orgelreparationer. Hi.ilphers be
namner honom Goran Woitius eller '\Voitzig och omnamner 
honom som Verksam i Sverige pa 1680-talet. 15g3 var han 
bl. a. sysselsatt med en reparation av S:t J akobs kjTkorgel i 
Stockholm. George W oytzig utforde en grundlig · reparation 
av Storkyrkans orgelverk mellan aren 1690-1698 2. Det ·ar 
denna orgelbyggares namn, som fran tyskt hall identifierats 
me.d Storkyrkoorgelns ursprungliga byggherre. .Att den woyt- . 
zigska reparationen ej innebar en total ombyggnad, kommer 
den foljande analytiska behandlingen av Balingeorgelns pip
bestand att visa. 

1 Karl Gustav Fellerer: Orgel nnd Orgelmnsik, 1930.
Paul Smets: Die Dresdner Hanclschrift Orgeldispositioncn, 1931. 
� Jir anm. 3 s. 71. 
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Foto: forf. 
Fi�: 2. · Detalj ay orgelfasadens mitturell.
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Den ursprungliga dispositionen till den 45-stammiga orgeln 
lbeskrives av Niedt-Matthesson, Musikalische Handleitung, 1721 
och ar atergiven i Die Dresdner Handschrift Orgeldisposi
tionen 1

. Stanimorna voro f6rdelade pa ett 12-.sta.mmigt huvud
verk, ett 9-stammigt 6ververk, ett 12-stammigtryggpositiv och 
ett 12-stammigt pedalverk. Dispositionen utgores av saval 
trangre som vidare stamgrupper, s. k. tdm_ga och vida kor. 
Den nedan angivna dispositionen ar uppstalld efter en av 
mig efter dispositionen verkstalld analys av dessa kor jamte 
tungstammor, strakstammor och enskilda stammor i deras in
hordes forhallande till varandra. 

(Trang). 

Principal 161
Oktava 81 
Oktava 41
Kvinta 2 2// 
Superoktava 21
Mixtur 5 lrnr. 

Huvu dver k.
(Vid). 

Kvintadena 161
. 

R6rfl6jt 8 1 

Kvinta 5 1/ ' 
3 

Oververk. 
(Vid och trang). 

K vintadena 8' 
_ Oktava 4 1 

Spetskvint 2 2 / s' · V 

Superoktava 21 

Sifflojt 1 1 (1 1/3' '?) 
Ryggposi t i v. 

t a cl e n a 16 1
• K V i 11 

Principal 8' 
Oktava 4 1 

Kvinta 2 2/s' 
Superoktava 2 1 

Mixtur 4 kor. 

Rorflojt 81
Gedackt 4 1 

Sesquialtera 2 kor. 

Pedal. 
Principal 1o 

1 
Subhas 161 

Oktava 81 Sesquialtera 2 kor. 
Oktava 4 1 

Rauschkvint 2 kor. 
Decima 2 3/,/ (3 1/5

1 eJ. 
1 3 /5

')

· (Rorverk och enskilda
stammor). 

Trumpet 16 1 

Trumpet 81

Cymbel 2 lrnr. 

Harpregal 81 

Vj ola da gamba ,s' 

Rorrlojt 41
Cym.bel 2 kor. 

Dulcian 161
Oboe 8 1 

Salcional 81

Kontrabasun 321
Trumpet 16' 
Trumpet 8 1 

Kornett 2 1 

Blockfloj t 1' 
Tremulant till manualklaveren. Tremulant till pedalen. Cymbel

stjarnor. Koppel till hnvudverket och ryggpositi,;r<:t. Sperrventiler. 
1 .Jft anm. 1 s. H. 
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Mot denna disposition avviker n?tgot den av Hulphers med
deladc i »Orgverken i Sverige». Da Storkyrkoorgeln under_ 
.1700-talets forra halft upprepade ganger reparerades av svenskm 
orgelbyggare, Jigger det nara till hands alt sluta sig till, att 
.;dessa ma.stare an'drat pa det ursprungliga bestandet och i 
stallet ditsatt andra stammor, narmast i overensstammelse 
med den hulpherska dispositionen. 

Om vi jamfora tiden for orgelverkets tillkomst med den
a sid. 2 uppstallda periodindelningen av barocktidevarvets
orgelkonst, kommer Storkyrkoorgeln narmast att ligga pa
gransen mellan ungbarock och hogbarock. Orgelns disposi
tionsstil ·tillhor e_mellertip. hogbarocken. Det har redan namntsi att orgeln inneholl stammor bade fran en trangre korgrupp,
den nordtyska principalgruppen, och fran en vidare, den
italienska principa]gruppen. Sengotikens och renassansens
orgeltyp utgjordes pa 1400-talet och 1500-talets borjan av ett
huvudverk, som var disponerat med tranga nordtyska prin
cipaler och repeterande mixturer. Som en utgrening fran
lrnvudverkets vaderlada tillkom en sarskild pipstock rried en
for denna avsedd regalstamma, som motsvarade ett soloregister
for cant_us firmus i konfrastverkan mot principalkorens skarpt,
strykande ]dang, avsedd for den flerstammiga satsen for fullt
verk, s. k. tutti. Denna orgeltyp utbyggdes med ett rygg.,.
positiv, bestaende av motsvarande principal- och mixtur
stammor som huvudverket, dock disponerade i narmast hogre
oktavlage. Den del _ av orgeln, som f6rst forsags med den
vida principalkoren, bestaende av vida. tackta och vida 6ppna
stammor, var det i Holland till huvudorgeln omkring 1500
brukade 6ververket. F6rutom dessa vida, tack.ta och 6ppna
flojtstammor, vida aliquoter och instrumentalimiterande mix
turer, forekom aven r6rvek av fullbagaretyp, dar den ljud-

---forstarkande ljudbagaren tillsammans med den vibrerande
tungan bestamde saval tonhojd sorri tonkaraktar till skillnad
fran · de sma regalerna i brostverket, som tillhora kortbagare
typen, dar tungan ensam ar avgorande for tonhojden, och
pasatta huvar . av varieraude former ge karaktar at tonen.
Ryggpositivet koin samtidigt att , upptaga all a tre grupperna
tillsammans pa . en vaderlada, den tranga, den vida_ samt ror
verksgruppen. Ryggpositiv av detta registerbestand Yoro ut
vecklade omkring 1550. Till dessa olika Ycrk horde ctt pedal-
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verk, som utgjordes av en del vida och tranga stammor, 
disponerade antingen som sjalvstandiga pedalstammor eller 
lanade fran huvudverket. Vid sidan om dessa forckom ror,.. 
stammor av fullbagaretyp. 

Pa detta satt gestaltade sig renassansorgeln vid ungbarockens 
genombrott pa 1500-talets mitt._ Under det·ungbarocka sked'et 
utvecklades dispositionskonsten med en bestamd fordelning 
av de namnda registergrupperna pa orgelverkets olika delar, 
(huvudverk, brostverk, oververk, ryggpositiv och pedalverk). 

·om vi taga vftrt dispositionsschcma i betraktande, sa finna
vi alla trc stamgrupperna for�tradda i St9rkyrkoorgeln. Det 
ftterstar nu att klargora dessa grnppers inbordes funktionella 
forhallaii.de. Samtliga klaver representeras av priricipaler ur 
den tranga mensurgruppen, avsedda for deras respcktivc tutti
ldang. Under ungbarockcn arrangerades korgrupperna i en 
slags lineii..r stil sida vid sida · av varandra. Orgelns huvud
verk och ryggpositiv med var sin tranga grupp, avsedd for 
tutti, motsvarades av en i fottal och stamantal vid mensur
grupp, avsedd for den rikt fargblandade stamforingen for 
cantus firmus, duo- och triosats jamte obligat spcl. Sa sk.edde 
aven under hogbarocken, men en astundan till sluten enhet 
formarkes dari att den upplinjeradc motsvarigheten av tranga 
och vida kor till en viss grad ger vika for en sammansta.11-
ning av dessa. Har ligger - grunden for den kommande .Silber
rnannorgelns enhetsdisposition. Se nu pa Storkyrkoorgelns 
oververk .. Dispositionen grundar sig pa en kvintadcna Sr fran 
den vida korgruppen, atfoljd av tvennc andra stammor ur 
samma grupp, namligen spetskvint 2 2

// och sifflojt 1', har
mojligen arrangerad som en overk,rint 1 1/s'. Den vida kor
gruppen utfylles ernellertid har av tYennc oktavstarnrnor ur 
den tranga korgruppcn, oktava 4 1 och oktava 2'. 6vcrverkcts 
disposition ar av typisk hogbarock karaktar. Pa en ovcr
tonsbetonad (kvintbetonad) grundstamma foljer· den luftiga 
spetskvinten och den hoga, tydligt tec.knande sifflojten. Register
kornbinationen blir av effektfull verkan for tvft- och trestam
mig sats, d. v. s. duo och trio . eller for en melodiforande 
cantus firmus lik en livfullt tecknad och fiirgrikt glansandc 
barockslinga. I detta registreringsforslag forutsatter jag, att 
siHlojten ar av 1 fotsHingd· och ej 1 1// Yid andrag av 
oktava 4' och oktava 2' hrusar oververkct med sin speciella 
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tuttiklang, k.arak.Uirsbetonad genorn en enhclligt sammanstalld 
vid och trang korgrupp. I oververkets vida grupp ingar amrn 
en stamrna, rorflojt 4'. Den ko.mmer snarare att sta for sig 
sjalv, da oktava 4' i anslutning till oktava 2' narmast bor 
vara avsedd som 4-fotston i den sarnlade tuttiklangen. · Sadana 
ensamstaende starnmor ·· ur den vida korgruppen voro en ej 
ovanlig foreteelse i hogbarockens orgelbyggeri. Den tjanar 
narmast som variationsstamma for berikandet av klangeffekten 
kring oververkets 4-fotston. Av ovriga ensamstaende starnmor 
mark.es straksti:irnman Viola da gamba 81 och den 2-koriga 
cymbeln. Den senare brukades under barocktiden som dekora
tivt lysande in.slag at en melodiforande cantus firmus. Da

Storkyrkoorgeln salrnade ett sarskilt brostverk, har typen for 
ett av detta verks stammor, cymbeln, sairnolikhet ovedorts 
pa ()Ververkets vaderlada. 

Huvudverket ar overvagande fargat av den tranga prin
cipalkoren for den friskt brusande tuttiklangen, tillspetsad av 
en 5-korig mixtur. Den vida mensurgruppen ar emellertid 
ocksa avsedd for ett effektivt tutti. Darpa · tyder kvinta 5 1/s'. 
Jag raknar denna stamma narmast sorn ett overtonsforstar
kande -aliquotregister till den dova grundklangen fran kvinta
den a 16' och rorflojt 8'. Till detta djupa lage tillsattes sedan 
oktava 2' och 4' fran den tranga gruppen. I samband med 
. denna disposition ber jag fa erinra mina lasare om; att ung-
barockens tutti endast utgjordes av darfo1�. avsecl,.da tranga 
principalstarnm.or. Mixturen bestar av endast en 5�Jrnrig 
mixtur. Den hogbarocka orgelstilens fordelning av tutti
klanger aven at brostverk och oververk fortlopte med en 
uppdelnirig till brost- och oververk av det ungbarocka huvud
verkets rnangkoriga rnixturer, mixtur och scharf. Den ung
barocka huvudverksrnixturen var av dubbelt, ja over dubbelt 

,..., sa stor korsarnmanstallning som mixturen i hogbarockens 
huvudverk. Ge akt pft Storkyrkoorgelns huvudverk och over
verk. I. oververket forekommer ingen scharfrnixtur for tutti
klartgen. :Man hade darfor snarare vii.ntat sig ·den felande 
3-koriga sc.harfen i huvudverket i stallet for dess 2-koriga
cymbel, som redan finnes i <)Ververket. Den hfllpherska
dispositionen upptagcr en 3-korig scharf i · huvudverket for
utom den 5-koriga mixturen. Om det hadc kunnat bcvisas,
att den av Hiilphers rneddelade 8-koriga scharfen varit ur-
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sprunglig och ej en omaudrad mixtur pa 1700-talet, hade 
lrnvudyerkets disposition, funktionellt jamford med oververkets, 
visat en mera konsekvent hf.Jlning. 

Den lagsta mixturpipan bor enligt mixturens fakorighet och 
diirigenom mildare skarpa ha utgatt fran en kvinta 1 1/s', 
vilket faUet ar metl hogbarockens mixturer. Ungbarockens 
mangkoriga mixturer grundade sig vanligen pa en oktavpipa 
av 2-fots langd. Ryggpositivets 4-koriga mixtur understoder 
positivverkets tuttiklang fr{m dess tranga principalkor. Rygg
positivens mixturer i hogbarock tid utgingo likaledes fran en 
kvintpipa av 1 1/s' fots langd. 

De bada mixturernas sammanstallning skulle da ha bestatt 
av foljande pipor pa grova C-tangenten: 

d l 1
/ 

r ' 2
/ 

1 1/ r 1/ r Hu vu ver c 1 s , 1 r, 3 , 2 , s . 
I) . •t• T .  1 1/ 

f 1 f 2
/ 

f 1
/ 

f 1.yggpos1 n . 3 , . , 3 , 2 . 

Kvinten 2 2/s' i huvudverket f6rstarker mixturen i tutti
k.langen. lVIixturerna ha repeterat. 

Pedalverkets samlade tuttieffekt fran den tranga principal
gruppen ar oktavmassigt uppbyggd, atfoljd av den 2-koriga 
rauschkvinten (2 2/s', 2') och en decima, en tersstamma. Hog
barockens mangsidiga framhavning av tuttieffekterna ater
speglas i pedalverkets 32-fotsbasun, som, atfoljd av trumpet, 
16' och trumpet 8' och narmast darpa foljande oktava 41 och 
rauschkvint 2-kor. eller ko1�nett 21, ger ett raffinerat vibrerande 
underlag at huvudverkets ljusare dagrar fran ett tutti, som 
har llkaledes ager mojligheter att basera sig pa en 16-fots
trumpet. Sarskilt framtradande for pedalverkets disposition 
ar dess rika mojligheter for cantus firmus forlaggande i 
pedalen. Variante1: harfor utgoras av den 2-koriga sesqui
alteran, den 2-koriga rauschkvinte�, kornett 2' och den vida 
luftiga blockflojten 1 1 • 

Slutligen overga vi till ryggpositivet. Som en gemensam 
16-fotsgrund for den tranga och' den vida gruppen fungerar
en stamma ur den vida: gruppen, kvintadena 16', en val vald
overtonsbetonad grundklang for saval de tackta stammorna:s
fyllighet och luftighet som principalernas skarpa. Den hog
barocka orgeldispositionen karaktariseras har ytterligare av
den tcrsblandade , stamman sesquialteran 1 1/s', 4/r/1. Sa.val

. 
1 Korsammanstallningens fottal identmerad efter clet annu llterstaende pip

hradets 11al for pipYotternas t1ock1ek. 
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sjalvstandiga som sammansatta tersstammor borja upptrada i 
.:Nordtyskland under hogbarocken. I detta sammanhang ar 
iiven pedalverkets decima (3 1

/5' el. 1 3/o') anmarkningsvard. 1 

Ryggpositivets tutti fran den· tranga p1·incipalkoren, f6rstarkes 
forutom av den 4-koriga mixturen dessutom av kvintaliquoten 
2 

2
// Denna uppfyller emellertid aven fordringarna pa kvint

aliquot for stamblandning ur den vida gruppen, t. ex. i kom
binationen rorflojt 8', kvinta 2 2

// och oktava 2' eller gedackt 
4', kvinta 2 2

// och oktava 2'. Bland rorverken forekommer
-en dulcian 16', likaledes brukad som grundval for tuttiklang 
.av dulcian 16', oboe 8', oktava 4', sesquialtera 2-korig och 
mixtur 4-,-korig. Att dulcian 161 verkligen ar avsedd som 
,grundstamma for tutti, visar en orgelteknisk detalj inne i 
vaderladan. ICancellerna aro mider rorstammornas lage bak 
pa vaderladan f6rsedda med sma snedstallda Hster, so_m dela 
lufttillforseln mcllan rorverket och de for andamalet avsedda 
'6vriga labialstammorna. Rorverken fingo darigenom . kon
centrerad och jamn lufttillf6rse1, som ej blev sa ntspridd 
over hela det langsmala kancellrumm·et, som skullc kunna 
fororsaka svankning pa dulcianens ton.· 

Den genomgangna dispositionen har narmare gjort oss be
kanta · med den fargrikedom, som praglar barocktidevarvets 
,orgelkonst. Pa· ett par stallen ha vi sett strakstammor, saval 
,en viola da gamba som en salcional. Denna stamgrupp tiH
kommer under hogbarocken som utbildad strakstamma och 
ej langre enbart overbl�sande strakbetonad. Dessa stammo:r 
kommo framdeles i den strakinstrumentbetonade romantiken 
:att undertrycka den friska, rorverksrika orgeltypen. 

Hitintills ha vi sysslat med orgelns ldanger. Vad fames 
nu bevarat av dessa, och hur kan man pa nagot satt skapa 
sig en f6restallning om det ursprungliga orgelbestandet? 
Resterna av Storkyrkoorgelri aro omnamnda i uppsatsens 
forsta del. Ryggpositivet fungerar som kyrkorgel i Balinge 
kyrka i Uppland. · Men hur mycket-- av - ursprungliga delar 
ingar i narvarande tid i denna -orgel? Til( det aldsta orgel
bestandet hor orgelfasaden i sin helhet med principalstamman 
-samt foljande av innerverkets stammor: rorfl5jt 81 och halften 
av kviutadena 16', det undre Higet av stamm'an med undantag 

1 I de svenska 1700-ta]sorglarna ha undersokningar visat, att decima 4' ar 

en tersstamma mots,·arande ters 1 3/,/. 

,6 - 3222!13. 
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av de lagsta baspiporna, jamte spridda pipor av de gamla 
mixturerna. Kan man da skaffa sig en saker forestallning 
om, vad som verkligen ar ursprungligt och vad som tillhor 
senare ombyggnader? Arkivaliska uppgifter aro oss harvidlag. 
behjalpliga men gc ej alltid nagra sakra upplysningar om 
utbytta, omandrade och nya delar. En pa konsthistorisk 
grund uppbyggd analys av orgelverkets innanmate klarlagger 
for oss de olika skeden, som ett gammalt orgelverk genom
vandrat. Det storsta vardet av dessa undersokningar tillmater 
jag pipbesHmdet, ty utan en fullt saker kannedom om ur
sprung1igt och senare tillbyggt pipmaterial blir behandlingen 
av de gamla orge]stfi.mmornas me1:isurer ur historisk syn
vinkel vardelos. De ljudande vibrerande luftpelarna, pa vilka 
orgelns uppnadda klangeffekt vilar, formas i de av orgelmetall 
hopfogade piporna. Liksom den i arkitekturen stodjande 
pelarens cller pilasterns volym och kapiHUform ge uttryck 
for den bark.raft varti1l den ar avsedd, sa avspeglar orgel
pipans ljocklek och uppsk.arning av labiet den inuti pipan 
vibrerande ljudpelarens - bark.raft at orgelklangen. Labiet fi.r 
orgelpipans kapital. Pa samma satt, som pelarytan och kapi
talet antaga sin dekoration eftcr sin tidsstil, sf1 kan man 
tydligt urskilja tal.rika variationer pa pipmetallen och de i 
pipan markerade labiedelarna alltefter orgelstammornas ,olika 
harkomst och tillverkningstider. 

P!p- En grupp pipor i. BiUingeorgeln visar en vacker, guldhrunt 
hestand a. l ·r d O t D o . t··tt t ··tf d 1· s n tan e ton pa y an. a pip o erna ra as av ags ]Uset 

skimra de som upp och nedvanda gi.1,.ldkoner. En morkrod 
isoleringsfarg ar uppdragen utm.ed. a1ia lodfogar. Overlabiet 
teck.nar sig at sidorna som lodrata,. skarpa kanter, fig. 3 a 
och a1 , fig. 4 a. Overst utjamnar sig labiet smaningom i den 
runda pipkroppen. Underlabiet ar format av korta, svagt 
mot varandra snedstallda kanter, ·som nerat overga i pipfotens. 
rundning. Karnkanten ar fo-rstarkt med en upphojd, lamell
artad platta. Av denna art ar 16-fotskvintadenans nedre lage 
(pipomffmget C-c 1) och hela rorflojten. Labieformen iir iden
tisk med formep for gammalt nordtyskt pipbesta.nd frfm om
kring 1630 1. 

1 Behandlat ay forL i Ioreg. argang av. denna Tidskrift, s. 53 o. ff. 
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a al C 

Folo: Hid . 

Fig. 3. Piplabier fran Baling-e kyrkas org-el. a: Kvintadena 16' 1630-talet,
a1: Rorflojt S' 1630-talet, c: Rorflojt S', forra delen av 1700-talet 

Orgelmetallen ar hiir betvdligt .ljus-are och av en blaviolclt Pip-
bl l d t I .. " .. d . I . f.. l l . hestandb. yg ans me en varm 10gro 1so enngs arg uppc ragen umg 
lodfogarna. Labierna aterga pa samma grundform som dct 
foregaende bestandets, fig. 4 b men en i blyet markerad rnnd-
ning bildar en gdins overst mellan overlabium och pipkropp. 

)J nderlabiets sidokan ter aro Hingre och mer a sncdriktadc mot 
varandra. Inirnan har ingcn upphojd kant. F. o. iiro delta 
bestands karnkanter rnycket mera snctt a vfasade, an a-bcslan
dets. . · De bokstaver, som. pa pipfotcns baksida a-ngiva pi pans 
ton� iiro av en belt annan typ an de, som £iro inrista.clc p.1 
a-bestandets pipfotter. Till b-bcslanclels pipg_rupp horn sal
cional 81

, oktava 4', kvinta 2 2
// och oktava 2'.
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P}p- Orgelmetallen har ater ljusnat. Den ar har slat och ljust 
iestand c. blo . a 0·· l d I t· .. .. t . I d . t d 

Pip
bestandd. 

agra. ver- oc 1 un er a 1erna aro overs oc 1 un ers ne -
pre�sade i halvc_irkelform, fig. 3 c och fig. 4 c. Alla lodfogar 
aro ytterst omsorgsfullt och fint uppdragna med lodkolven. 
Nagon \(,rarHimnad isoleringsfiirg utmed lodfogarna forekornmer 
ej. Hela denna grupp motsvarar stilen for .de orgelpipor, 
som utgingo fran de svenska orgelmastarnas verkstader under 
1700-talets forra halft. Till denna grupp hor diskantlaget av 
kvintadena 16', den nuvarande diskanten av principal 8' alla· 
ursprungligen felande halvtoner ciss och diss i grova oktaven 
for alla stammor och trumpet 8'. 

Detta utgores av senare omgjorda andringar pft 1700- och 
1800-talet. Hit hora sadana stammor som violini 2 t , fugara
diskant 8' och piffaro 8'. Stamman violini 21 ar hopsatt av 
pipor fran ryggpositivets gamla 1600-taismixturer, (jfr pip
bestand a}' och svenska 1700-talspipor, mojligen fran 1700-talets 
andra ha.Ht. Fugara 8' ar likaledes en sammanplockning av 
garnla 1600�talspipor, fran de gamla mixturerna (jfr pip
bestand a) och svenska 1700-talspipor. Denna stamma utgores 
aven av pipor av det tunna material, som piffaro 81 iir kon
struerad av. Alltsa icke niindre an tre materialbestand inga 
i den nuvarande fugaran. Piffaro 8' har nagon gang pa 1800-
talet ersatt den ursprungliga 4-fotsgedackten. Piffarostammans 
karnor aro gamla sadana, helt motsvarande a-bestandets (jfr 
pipbestand a) med de lamellartat upphojda karnkanterna. 
Piffarons karnor maste. · vara tagna fran den ursprungliga 
4-fotsgedackten, med vars ungefarligt tank.ta diameter · de 
overensstamma tamligen bra. Piffarn 8' ar narmast avsedd 
som en oppen svavande 8-fotsstamma mot principal 8 1

• 

Vi iamna den sista pipbestandsgruppen utan avseende som 
den minst viktiga. Av de ovriga tre ar a-bestandet utan tvivel 
resten · fran ryggpositivets ursprungliga stammor, alltsa fran 
omkring 1632, jamte·· den vackert dekorerade fasadprincipalen, 
vars karnor likaledes visa den for a-besHmdets pipgrupp lamell
artat upphojda karnkanten. C-bcstandet utgor orgelils svenska 
1700-talspipor. l\fan vet, alt bade Cahmap, Hedlund, Gren 
och Strahle under forra halften av 1700-talet bearhetadc Star-
kyrkoorgeln. 
upphovsmi'\.n. 

Nagon av dessa mastai·e maste vara c-bestandets 
:Mellan a- och c-bcsHmdct Jigger b-bestandet. 

,, 

\ 

\\ ; J 
C a lJ Ji 

Dclin. forf. 
flg . .:le. Labier fran de olika pipbestiinden i Balinge k,rrkas orgeI. 
a: rorflojt 8' pipton c fran a -hestandet, h: (t. v.) saJcional 8 1 pipton C\ fn1.n h-bestandet, (t. h.) oktaya 2 1 pipton C, fran b-bestandet

och c: kvintadena 1 G' pipton Cr fran c-besU1.nclct 
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Vilken tid bor man da tillskriva detta? Labieformen ligger 
in det nordtyska a-bestandet mycket narmare an det svenska, 
jfr fig. 4. Pa 1700-talet forekomma inga av vara inhemska 
miistare konstruerade pipor av detta slag. B-gruppen for
lagges darfor riktigare inpa 1600-talet. Storkyrkobeskrivningen 
i Sveriges kyrkor upplyser oss om, att den tyske orgelbyg
garen Georg Weitzig (sic!) pa 1600-talets slut Joretog en genom
gripande reparntion av orgeln 1. Av det gamla pipbestandet 
kunde han anvanda 30 sHimmor. Uppgiften tyder pa, att han 
reparerat gamla pipor, slopat gamla stammor och gjort om 
dessa med helt nytt material. Han andrade daremot icke 
dispositionen i ry·ggpositivet 2

• Dessa meddelanden fran Sveriges 
kyrkor stamma - alldeles utmarkt overens med b-bestandets ut
bredning i ryggpositivet, jfr ocksa sid. 14. Jag tillskriver b

bestandet George Vv eitzigs verkstad, identisk med den· schlesiske 
George '\iVoytzig. Att denna grupp ar yngre an a-bestandet, 
visa reparerade pipfotter med det materialbestand, som helt 
motsvarar b-bestandet. Georg Woytzig reparerade bevisligen 
det ursprungliga pipmaterialets pipfotter alltefter som det be
hovdes; se fig. 3 a, och mark val hur den ursprungliga kvint- . 
aclenans pipfot a vskui·its och palotts · med en ny underde1. 

Sedan man kommit tili klarhet om de perioder i Balinge
orgelns historia, till vilka stammorna hora, 6vergft vi till pip
verkets mensurer. De stammor, s0111 harvidlag narmast in
tressera oss, tillhora det ursprungliga materialet, a-bestandet. 
Dit horde fasadprincipalen 8', det undre Hi.get av kvintadena 
16' och hela rorflojt S r jamte spridda delar av de gamla. 
mixturerna. Det blir sammanlagt 2 ½ stammor. Jag ber mina 
Hisare, att redan nu kasta en blick pa de av mig uppstallda 
mensurtabellerna, fig. 5 och 6, innan jag narmare gor en for
ldaring pa dem. 

Principal 8' ligger 6-9 HT under NM. Den ar alltsa en 
ganska trangt mensurerad principal, av genomskarningsniattet 
narmast overensstammande med en flojtprincipal. och harp
principal. Stammans undre lage under tangenten c

1 
fortloper 

1 Sa.val a-. som b-bestandets pipor aterkomrna ay deta1jerad likhet i Norclisk2t 
m.useets 1Vledalz.ero1.·gel, jfr s. 71.

2 Uppgm, 11amtacl Yran fori:s ana1ys a,·. mi.lingeorge1ns pipor. 
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nugorlunda jamnt med 6 HT under N.M, men i det hogrc 
la.get, diskantlaget, over tangenten c

1 
tranger den ihop sig tm

-9 HT under NM. Mensuren visar darigenom variabel karaktar 1
. 

Praktiska skal ha hittintills ]agt hinder i vagen for upp- Kvint
·rnatning av lagsta C-pipan av kvh1tad_e:ha. 161

• Fr. o. ill. C till adena 16'·

c
1 

mater- stamman 17-13 HT under NM, en myeket trang 
kvintadena. Dessa matt forekommo under barocktiden. Diskant-
Higet ar helt omgjort pa 1700-talet. Den lil]a kurvan pa

mensurtabellen fig. 5 pekar emellertid pa, att kvintadenan 
fr�n grova C borjat som trang och sedan vidgat sig. Da .en 
kvintadena helst bor avtaga i vidd uppat diskanten, kan man 
antaga, att genomskarningskurvan ater sankt sig uppat. Den 
pa 1700-taiet utbytta diskanthalften bor ju nagot sa nar ha 
foljt · den ursprungliga mensuren. Diskantkurvan sanker sig 
ocksa upp mot c:P vilket framgar av mensurtabellen. Genom
skarningski.irvan fortloper tydligen cj hur som helst. Den har 
borjat mycket trang (sannolikt av utrymmesskal) for att sedan 
yidga sig till 13 HT under NM, ett vanligare matt for kvint-
adenans genomskarning. Uppat diskanten tranger stamman 
ater ihop sig till 15 HT under NM. .Jag karakteriserar kvint-
adena 16' som en. fast variabelt mensurerad stamma. 

.Rorflojten borjar mycket trang. Den Jigger anda till 14 HT Rorflojt

under N.M, men vidgar sig uppat mot diskanten undan for 8'·

undan och slutar vid c
3 

med endast 3 HT under NM. Genom
skarningen fortloper har - aven efter· en fast. variabel mensur. 
Piphattens r6r ar langt och smalt, och sidoskaggen kring upp
skarningen aro .breda och vida, fig. 3 a

1
• De!1. tranga genom

skarningen forklarar · stamman snarare s6m rorkvintadena. 
Med rorkvintadenan overensstammei· genomskarningsmattet 
narmast och genomskarningskurvans fort16pning fran bas till 
diskant. Om en senare uppskarning agt rum pa Balinge
orgelns r6rflojt ar ovisst. Den nuvarande ii..r emellertid for 
hog for en rorkvintadena. Stammans ldang ar svagt over-

1 'f eckenforklaxing pa de i texten under avdelningen men surer f6re1rnm
mande forkortningar. Nl\J = normalmensur. HT= ba1vtoner. Genomskar
ningsmatten avser diametern mellan pipvaggarna, alitsa den svangande 1uft
pelarens vidd uppskaUad p?t 1/10 mm. Normalmensuren ar beraknad efter
genomskarningen av grova oktavens C till 155.5 mm. 
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tonsbetonad. Var stamman fran borjan verkligen avsedd som 
rorflojt, bor det knappa utrymmet ha varit bestammande foi� 
den. tranga genomskarnii1gen av stammans undre lage. Den 
uppat diskanten tilltagande genomskarningen kan under sadana 
omstandigheter ha varit medlet att bringa stammans oversta 
diskantHige i sa nara overensstammelse som mojligt med den 
vida rorflojtsmensuren, som ligger mellan c:a 2-6 HT over NM 1

. 

Vi overga till b-bestandet fran den woytzigska reparationen 
vid 1600-talets slut.. Han anvande det gamla pipbestandet1 

slopade en del stammor, reparerade en del av de gamla 
stammornas pipor och lat sjalv helt gora om. ursprungliga 
stammor, daribland i ryggpositivet salcional 8', oktava 2' och 
4' samt kvinta 2 2/s'. Nagra sakra bevis foreligga ju ej for 
att dessa stammors mensurer helt overensstamt med de ur
sprungliga av ovan angivna namn. Det kan dock tankas att 
de ursprungliga mensurerna varit. av liknande slag, som de 
v-rnytzigska. 

.Kvinta Kvintan och salcionalen aro de enda stammor fran den 
2 'A/a'. woytzigska reparationen, som i sin .- helhet lamnats ororda

till Vara dagar. Kvintan mater till' en borjan. trang men
sur, 7-8 HT under NM, men vidgar sig inom tvastrukna 
oktavens omfang till 2 HT under NM. Med sin tilltagande 
vidd i diskanten ar kvintan en lamplig aliquotstam.ma i sam
manstallningen kvhitadena 16', rorflojt 8', kvinta 2 2/s' och 
oktava 2' for att teclma en fylligt stamford · cantus firmus

,. 

mensurtabellen fig. 5; c1 -c3 - Mot kvintadenans tranga 
overtonsbetonade grundklang i namnda oktavlage framtrader 
den vidare, luftiga rorflojten mycket · bra tillsammans med 
kvintan och oktava 2'. · Den senare ger i kombination med 
kvintan rauschkvintseffekt i den melodiforande klange·n. K vint
stamman ar som ensamstaende kvintaliquot i ryggpositivet dels. 
Himpad som scharfkvint at den tranga prinsipalkorens tutti 

flerstammig sats for klavens mellersta och lagre oktavom-

1 I den koriska gruppindelningen av ryggpositivets stammor a s. 76 fordes. 
kvintadenan och ror.flojten till den vidare mensurgruppen, men anda. aro de 
enligt uppmatningarna befunna som .mycket tranga. Av den vida principal
gruppens stammor kunna de tackta emellertid hoptrangas till normalmensur 
och ligga · atskilliga halvtoner. under Nlvl, alltefter olika omstiindigheter. Dl\ 
cle utga fran den vida lmvudgrnppen foras de under denna avdelning. 
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fang, dcls som vidare kvintaliquot, nalk.-andes den vida italien
ska kvinten kring NM och i detta fall brukbar som deltons
stamm a flt en sangbar cantus firmus i det oversta diskant
Higet. 

Salcionalen, fig. 4 b, iir typen for de tidiga strakstammorna, 
sadana de f6rekommo under 1600-talet. Salcionalen i Balinge 

· fores till de trattformiga pipornas grupp. Stamman atergar
pa den labiala dulcianen, en overtonsrik trattformig labialpipa,
vars klangfarg paminde om den vibrerande rorverksstamman
dulcian. Den trattformiga pipans overtonsklang blev brukbar
for 1600- och 1700-talets strakstammor i norra Tyskland och
Schlesien, och mensuren p·a Balinges .salcional 8' overens
stammer ocksa val med den gamla schlesiska trattformiga
salcionalmensuren med c:a 12 HT under NM. Stamman ar
kring· labiet forsedd 1�ed underskagg och sidoskagg s◊-m kvint
adenan 16'. Den ovriga delen av det woytzigska pipbestandet
styckades av de svenska 1700-talsmastarna, oktava 2' och 4' upp
blandades med nyare pipoi' fran. deras verkstader, jamte de
helt nya slammor, som omnamnts i det foregae!lde, jfr pip
bestand C. 

Inn.an vi l�mna avdelningen om mensurerna taga vi nu 
narmare del av mensurtabellerna, fig. 5 och 6. 

Salcional 
8'. 

Mensurtabellen a fig. 5 atei·ger de olika stammornas genom
skarningar i forhallande till normalrnensur. Denna ar fram
stalld som en horisontal linje. De lodrata linjerna mark.era , 
piptonerna C, c, c1 , c2 och c3 , utom for kvintan, for vilken r
de markera G, g, g

1
, g

2 
och g

3 
(kvintan borjar med tonen g 

pa grova oktavens tangentton C). Varje stammas lagsta c-ton -
oavsett fottalen utgar fran den lodrata C-linjen. De lodrata 

--,linjerna aro indelade i enheter, varje enhet betraktas som en 
halvton. Sok.er man sal edes genomskarningsmensuren for 
principal 8' och oktava 4' finner n1.a11, att kurvan utgar fran 
sjatte delstracket under NM-li--njen, vilket 'visar, att ha.da stam
morna utga fran ett genomskilrningsmatt, som ligger 6 HT 
under · NM. Detta matt iir fortfarande detsamma for bada 
stammorna vid lilla oktavens c, varfor de bada stammornas 
kurvor till att borja med komma alt sammanfalla. De skiljas 
ej at forra_n efter C
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Fig. G. :rvreusurtabell, utvisande sfammornas genomskarningsmatt i forhallande 
till varandra. Ba1i11ge kyrkas orge1. 1 

Uppstiillning· av forf. 

Fig. 6 aterger en rnensurtabell for sUi.rnmornas genom.skar
ningsml1�t. Tabcll A upptager den tranga korgruppen och 
tabell B den vida. I de lodrata smala kolumnerna sh'i pipornas 

1 Grova g-pipan i ksinta 2 �/:1 1 motsyarar groya g-pipan i ol�tava 41 och
lilla oktavens g-pipa i principal S'. 
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egentoner, i de breda deras genol'nskarningsmatt. Sok.er man 
saledes stammornas inhordes genomskarningsforhallanden, av
lasas siffrorna i foljd horisontalt, som ger genomskarnings
matten for pipor inom de olika stammorna av samma langd. 
De enskilda pipornas (c och g) matt avlasas i den breda 
kolumncn till hoger om den smala. 

V�derladan ar gjord av ek. De prismatiskt skurna ventilerna 
styras i sin gang av ledstift utmed sidorna. Bakat ar ventilen 
fastad med den utskjutande skinnbekHidnaden under en langs
gaende mot luftkistans tak fastad list. Ventilerna dragas av 
pumpetstanger, som leda gen.om pumpetpasar. Att vaderladan 
ej ar ursprunglig, framgar av de nuvarande kancellerna for 
halvtonerna · ciss och diss i grova oktaven och ciss och d i 
trestrukna oktaven. Den ursprungliga Iadans grov� oktav 
saknade dessa halvtoner. Tonomfanget strackte sig fran C HU 
c

3
• Pipbestandet inne i orgeln klargor ocksa delta forballande. 

Utmed grova oktavens ciss- och disskanceller aro samtligai 
ciss- och :diss-pipor ·· forfardigade av· svenskt 1700-talsbestand

7 

med rundade labier overst och underst se fig. 3 a
1 

och C
7 

av vilka a
1
-pipan fi.r c och c-pipan ciss i grova oktaven: av 

rorflojt 81
• Hela orgclverket bor saledes . pa 1700-talet ha om

byggts for fullstandig halvtonsklav i grova oktaven och i.
.diskantlaget utokats till d

3
• Samtidigt ·gjordes diskanten av

1609-talsprincipalen i fasad_en stum. En ny principaldiskant 
gjordes i stallet inne pa vaderladans framre del alldeles bak
om fasaden, medan blykondukter forsago fasadturellerna med 
spelluft fran ladans kanceller for det undre oktavomfangeL 
Turellerna aro au i dag ljndande pa del sattet. ·v em som 
byggde om vaderladan ar ej bekant. Nagon av de svenska 
mastarna, verksamma intill 1700-talets mitt, maste det emeller
tid ha varit. Vaderladan ar for hog (c:a 203 mm.) for alt till
skrivas .Joh.an Niclas Cab.man, som konstruerade sin a eklador 
mycket grunda (c:a 165 mm.). Alt identifiera Olof Hedlund 
med vaderladans konstrukt6r innebar ingen orimlighet.- Hans 
vaderlador voro av ek av snarlik typ med Balingeorgelns. 

. Det halvtonsfelande pipbestandet och den nya principaldiskan
ten born sarn.tidigt ha utfyllts av d.en ma.stare,. som byggde 
den nuvarandc vader1adan. 

H.egisterslejferna l61)a tva. och lvft mot varandra ei atskilda
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av blindregister (utom de slejfer, som lo.pa under andra pip
stocken framifran). Mot vaderladans botten och pipstockarna 
leda de mot skinn. Pipstockarna aro liks.om vaderladan helt 
av ek. 

Sa.val balgar som klaviatur, bihangspedal, spel- och register
inekanik aro av ett yngre datum, med stor sannolikhet till-· 
komna vid orgelns uppsattning i Balinge kyrka pa 1780-talet. 

Balgarna utg6ras av· tvenne ovanfor varandra liggande kil- Balgveirk 
balgar, spannbalgar. De inrymmas i ett balghus bakom orgeln 
i niva med orgelhusets tak. Trampr6relsen 6verfores fran de 
bad_a tramporna till balgarna med kattingar. 

Klaven Jigger vid orgelns hogra kortsida. 

Tangentr6relsen 6verf6res medelst abstrakler pa en under Spel
vaderUtdan liggande vallram. Vallarmen f6rbinder pumpet- rnekan-i.k.

traden, 6verst fastad i ventilen med en abstrakt. 
Registerdragen sitta i horisontal linje ovanfor klaven och 

draga registerslejferna direkt ut och in. 

Min nu avslutade framsUUlning har i overvagande grad om-
- fattat Balingeorgelns instrumentala cgenskaper med framha

vandc av dess olika klangfunktioner och mensurernas inverkan
pa tonkaraktaren. ·En kommaude studie ar avsedd att be
handla Storkyrkoorgelns byggnadshistoria.

RESUME 

· Le 17eme siecle fonne, en Suede, pour la construction des
-orgues, une epoque a part. Les constructeurs d'orgue allemancls
qui predominaient dans la province » Svealand)) y ay�aient trans
po;rte les traits principaux de la construction des orgues de style
baroque de I' Allemagne du Nord. De ce riche heritage artistique
en orgues du 17em.e siecle, il reste encore quelques parties des
grandes oeuvres -anciennes. Tel est I'orgue de l'eglise de Balinge
en Uppland, orgue qui formait primitivement la partie clnrsale
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du grand orgue -qui, au 17eme siecle, se trouvait dans l'eglise

St. Nicolai a Stockholm. Plusieurs registres prim.itifs de la pre

miere moitie du 17�m.e siecle subsistent encore aujourd'hui. Ils

don.neut une idee de la clarte et de la nettete du dessin de l'instru

mentation des registres qui entraient dans la construction des

orgues de l'epoque baroque. Outre ces registres anciens, on

trouve dans les orgues des registres plus recents provenant de

la fin du 17eme ainsi que des 18eme et 19eme siecles. Les fonc-

11ons hannoniques des differents registres ont ete portees sur la

fig. 5. 
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