


FRÅN HUGBAROCK TILL SENBAROCK 

S T I L S T U D I E R  I CAHMANSKOLAN 

Av TORILD LINDGREN 

D E N  SVENSKA cahmanskolans ursprung har ofta varit föremål för 
diskussion. Man anser det självklart, att skolan representerar en nord- 
tysk stil, då Hans Heinrich Cahman, innan han kallades till Sverige, 
varit verksam i Nordtyskland och elev till sin svärfader, den berömde 
orgelbyggaren Gottfried Fritsche, flera gånger omnämnd hos Prae- 
torius.l 

Man kan emellertid inte komma ifrån, att Cahmanskolan på väsent- 
liga punkter avviker från den stil som anses vara klassisk nordtysk 
barockstil, Schnitgerstilen. E t t  av  de mest iögonfallande dragen i 
nordtyskt orgelbyggeri är ryggpositivet, som hade sin plats i läktar- 
barriären och ofta utgjorde en förminskad kopia av huvudverket. 
Ryggpositivet var en självklar sak i Schnitgers orglar och förekommer 
överallt, utom där det av utrymmesskäl inte var möjligt. Johan Niklas 
Cahman har utelämnat ryggpositivet i 5 av de 13 orglar, som finns 
angivna i Hülphers dispositionssamling. Cahmans efterföljare i Sverige 
har helt upphört med a t t  bygga ryggpositiv, såvitt man kan se. 

E t t  annat för schnitgerorglarna utmärkande drag ä r  den rikliga före- 
komsten av rörverk, framförallt varianorörverk, d.v.s. Krummhorn, 
Dulcian, regaler av olika slag m.m. Cahmanskolans orglar har Vox 
humana eller Vox Virginea som enda varianorörstämma.2 

Man upptäcker vid ett  närmare studium ytterligare en markant 
skillnad mellan schnitgerstilen och cahmanstilen, nämligen dispositio- 
nen av  mixturerna. Den nordtyska barockorgeln disponerades genom- 
gående med kvintmixturer, medan cahmanskolan använder tersmix- 
turer. 

Med hänsyn till dessa avvikelser måste man fråga sig, om Cahman- 
skolan verkligen kan hänföras till nordtyskt byggeri. Man skulle möj- 
ligen kunna tänka sig avvikelserna som nationella stildrag, alltså i detta 
fall svenska stildrag. Detta är emellertid omöjligt, emedan de inte upp- 
träder i cahmanskolans senare skede utan börjar redan hos J. N. Cah- 
man. Det måste betraktas som uteslutet, a t t  J. N. Cahman skulle ha  

1 M. Praetorius, Syntagma Musicum II, De Organographia, s. 186, 197, 200. 
2 Beträffande termen variano, se E. K. Rössler, Klangfunktion und Registrierung, 

Kassel 1952; även B. Hambreus, Klangproblem i 1600-1700-talens orgelkonst 
(i STM 1950). 
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arbetat med några svenska stildrag, då det inte fanns någon svensk 
tradition av större betydelse att bygga på. Wester säger därom1 att 
det svenska orgelbyggeriet före Cahmans verksamhet (H. H. Cahman) 
helt stod under tyskt inflytande: “J. N. Cahman var av  tysk härkomst 
men att märka är, a t t  denne Cahman aldrig utbildades inom svenskt 
område utan fostrades inom landet i den anda, som utgår från den 
nordtyska 1600-talsorgelbyggnadskonsten”. J. N. Cahman hade för- 
modligen föga intresse för något speciellt svenskt. Så sent som i Leufsta 
bruk 1725 använder han alltjämt tyska namn på stämmorna, Prinzipal, 
Rohrflöte m.m. 

Förklaringen till Cahmanskolans avvikelser från den nordtyska hög- 
barocken måste sökas på annat håll. Det är ganska anmärkningsvärt, 
a t t  J. N. Cahman på väsentliga punkter avviker från Arp Schnitgers 
stil, så anmärkningsvärt, att det är berättigat a t t  förutsättningslöst 
jämföra hela den svenska Cahmanskolan med både de nord- och syd- 
tyska orgelstilarna. 

Cahmanskolan utgick från Hans Heinrich Cahman, som av  Karl XI 
inkallades till Sverige för a t t  bygga en orgel i Uppsala Domkyrka 1692. 
Cahman slog sig sedan för alltid ned i Sverige. Rörelsen övertogs efter 
hans död av  hans son, Johan Niklas Cahman.2 Då varje orgelbyggare 
måste omge sig med gesäller för a t t  få utöva sin verksamhet, uppstod 
kring J. N. Cahman en krets av lärjungar, vilka sedan i sin tur  fort- 
plantade konsten till sina lärjungar. På detta sätt fortlevde Cahman- 
skolan till början av 1800-talet. Wester indelar Cahmanskolan i föl- 
jande perioder (W. O., s. 50): Cahmantiden 1700-1736, Stråhle-Hed- 
lundtiden 1730-1748, Green-Stråhletiden 1748-1765, Wåhlström- 
Svalbergtiden 1765-1775, Schwantiden 1775-1812. Då H. H. Cah- 
man före sin verksamhet i Sverige varit orgelbyggare i Nordtyskland 
och åtnjöt mycket stort anseende, var det självklart, att han även i 
Sverige byggde orglar i den nordtyska stilen. Det inträffar emellertid 
en del förändringar under den tid Cahmanskolan omfattar, trots att 
successionen mästare-gesäll var obruten från slutet av  1600-talet till 
början av 1800-talet. Det gäller bl.a. verkuppsättningen, dispositionen 
av rörverk och mixturer. 

Den nordtyska skolan omfattade landet längs de tyska nord- och 
östersjökusterna, Holland, Danmark samt med all sannolikhet även 
de sydsvenska landskapen. Holland intog av  allt a t t  döma en särställ- 
ning inom det tyska (nordtyska) orgelbyggeriet. 

Hiilphers har en del exempel på nordtyska orglar i sydsvenska land- 
skap såsom Torekow i Skåne, som 1708 köpte e t t  orgelverk från Dan- 

s.  48 ff .  Förkortas i forts. W. O. 
1 B. Wester: Studie i svensk orgelkonst under 1600- och 1700-talen, STM 1931, 

2 B. Kyhlberg, Orgelbyggarefamiljen Cahman, STM 1945, s. 61 f .  
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mark', Värö i Halland, som redan 1673 fick ett  orgelverk från Ham- 
burg, skänkt av  en församlingsbo (H. O., s. 295), Halmstad, som 1666 
erhöll e t t  orgelverk, byggt av Fritsch i Köpenhamn (H. O., s. 222). 
Bekant ä r  även orgeln i Torrlösa i Skåne, tidigare Mariakyrkans i Häl- 
singborg orgel, byggd 1628 och reparerad 1641 av Johan Buxtehude 
(H. O., s. 223). Det är möjligt, a t t  den nordtyska skolan följt den gamla 
gränsen till Danmark, och att de sydsvenska landskapen såsom Skåne, 
Halland, Bohuslän och Gotland har haft mer förbindelser med Nord- 
tyskland än det övriga Sverige. Man kan jämföra denna företeelse med 
diskussionen om kulturgränsen, t.ex. då det gäller folkmusik.2 Över- 
raskande är emellertid Hülphers uppgift, att orglar alltjämt saknades 
på Gotland med undantag av Visby Domkyrka och några sparsamma 
rester från den katolska tiden, som Spegel anger i sitt inventarium 
1594.3 Enl. Hiilphers saknades även orglar i Göteborgs och Bohus län 
med undantag av städerna. 

Arp Schnitgers verksamhetsområde förefaller a t t  inskränka sig till 
nordvästra Tyskland med städerna Hamburg och Bremen. Han byggde 
även flera verk i Holland och Danmark. Det finns fortfarande många 
orgelverk bevarade, byggda av honom på landsbygden i Nordtyskland, 
enmanualiga orglar med bihangspedal. Schnitgers söner slog sig för 
alltid ned i Holland. 

Den nordtyska barocken indelas i tre perioder: tidig barock, hög- 
barock och senbarock. Den tidiga barocken omfattar senare hälften 
av 1500-talet och första hälften av 1600-talet (praetoriustiden).4 Hög- 
barocken omfattar senare hälften av 1600-talet samt de orgelbyggare 
under 1700-talet, som byggde i denna stil, Arp Schnitger, Dropa m.fl. 
(K. s. 164). Senbarocken omfattar 1700-talet (i denna undersökning 
till 1770-talet) med undantag av  de orgelbyggare, som byggde i hög- 
barockens stil. Denna epok finns dock icke, såvitt förf. har sig bekant, 
beskriven någonstans. 

Den sydtyska skolan kan inte på samma sätt som den nordtyska 
avgränsas till tid och rum. Den är  inte heller kontinuerlig på samma 
sätt. Den är mer provinsiellt betonad, så a t t  varje delstat ofta får sin 
speciella stil. Så syntes t.ex. Gottfried Silbermanns område ha varit 
koncentrerat enbart till Sachsen.5 

1 A. A. Hiilphers, Historisk afhandling om musik . . . jemte kort beskrifning 

2 C.-A. Moberg, Två kapitel om svensk folkmusik, STM 1950, s. 13 ff. 
3 Spegels inventarium, 1594, korrigerat 1680, C.-A. Moberg, Från kyrko- och 

4 Klotz, Über die Orgelkunst der Gotik, der Renaissance und des Barock, s. 164 f f .  

5 J f r  Supper-Meyer, Barockorgeln in Oberschwaben, 1. Kassel 1941. Förkortas i 

öfwer orgwerken i Swerige, 1773, s. 293. Förkortas i forts. H. O. 

hovmusik till offentlig konsert, UUÅ 1942: 5 ,  s. 83, not 3. 

I forts. förkortas titeln till K. 

forts. SB. 

8-563442 
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Om den epok, som man i analogi med termen “nordtysk tidig barock” 
skulle kunna kalla den sydtyska tidiga barocken, vet man tyvärr inte 
mycket mer än  a t t  den med all sannolikhet varit påverkad av  den 
italienska stilen (den italienska förbarocken).1 

Omkring sekelskiftet 1700 började en ny orgelbyggnadsstil göra sig 
gällande i Sydtyskland. Casparini hade flyttat dit från Italien. Hans 
verksamhet övertogs efter hans död av hans son, 1706, den inte fullt 
så kände A. H. Casparini, även han en skicklig orgelbyggare, som helt 
gick i faderns stil. Även några av  Casparinis elever arbetade i Syd- 
tyskland, bland dem Gottfried Silbermann. Denna epok, den syd- 
tyska högbarocken, sträcker sig från sekelskiftet 1700 till omkring 
mitten av 1700-talet. Den utgör dock icke en fortsättning av  den tidiga 
barocken. Den sammanfaller inte heller till tiden med den nordtyska 
högbarocken. Såvitt man vet, var Casparini och Silbermann de enda 
orgelbyggarna av  betydelse i Sydtyskland under första hälften av  
1700-talet. Det är därför lämpligare a t t  kalla denna epok Casparini- 
Silbermannepoken. 

Senare hälften av  1700-talet utgjorde en fortsättning på Casparini- 
Silbermannepoken. Den kan därför kallas den sydtyska senbarocken 
(SB, s. 19.) 

Det första man vid en jämförelse mellan olika stilar kommer in på 
blir självfallet mensurer. Det faller sig därvid naturligast a t t  börja 
med den absoluta mensuren, varmed menas “de exakta måtten för en 
enstaka orgelpipas olika element och dessa värdens förhållande till 
varandra.”2 De vanligaste mensurerna är förutom längdmensurien vidd- 
mensur, labiemensur och uppskärningsmensur. På grund av materialets 
omfattning kommer här endast a t t  behandlas viddmensurer. 

E t t  viddmensurdiagram åskådliggör förhållandet mellan en stämmas 
vidd och tonhöjd. Det består av  ett  koordinatsystem, där den ena 
axeln är indelad i halvtoner enl. Töpfers mensurtabell3 och den andra i 
f o t  och avser därmed tonhöjden.4 Ett viddmensurdiagram grundas 
vanligen på Töpfers normalmensur med oktavförhållandet 1: fjärde 
roten ur 8, vilket ger talet 1,682 med utgångspunkt från 155,5 mm för 
C 8 fot.3 En utmärkt beskrivning över ett  mensurdiagram och hur 
detta är konstruerat har Holmbäck i sitt arbete om äldre orgelverk i 

1 K. Jeppesen, Die italienische Orgelmusik am Anfang des Cinqvecento, 1943. 
2 B. Kyhlberg, Art. mensur i Sohlmans musiklexikon. 
3 Ch. Mahrenholz, Die Orgelregister, Ihre Geschichte und Ihr Bau, Kassel 1930, 

s. 14. 
4 I stället för fottalet kan på denna axel även anges motsvarande c i manualen 

eller pedalen med utgångspunkt från C 8 fot. C för en 16-fotsstämma avsättes 
således på Kontra C. 
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Jämtland1, där han lämnar några förtydliganden till Westers beskriv- 
ning i dennes avhandling.2 

Dock måste man här observera, a t t  Holmbäck anger oktavförhål- 
landet i normalmensuren som 3: 5 ,  d.v.s. 1,6673. Han utgår här från 
Westers mensurdiagram, som grundas på detta oktavförhållande. 
Detta är emellertid icke den gängse normalmensuren (Töpfers) utan 
Westers egen konstruktion av ett  mensurdiagram, tillämpligt för 
svenskt orgelbyggeri och grundat på en uppgift i et t  brev av  Ever- 
hardt, orgelbyggare i Västergötland i slutet på 1700-talet. Figurerna i 
Westers mensurdiagram får således ett annat utseende än i et t  diagram 
enl. Töpfers metod. Som exempel kan anföras bälingeorgeln. I sin för- 
nämliga beskrivning över denna orgel' har Wester ett  diagram över 
bl.a. Princ. 8. W. säger, a t t  denna stämma i hans diagram sträcker 
sig från 6-9 h t  u NM.5 (Detta är feltryck. Den sträcker sig i hans 
diagram från 6 till 8 ht u NM). I et t  viddmensurdiagram enl. Töpfers 
metod sträcker sig denna principal från 7-101/4 ht u NM. Man kan 
givetvis invända mot den töpferska normalmensuren, a t t  det måste 
vara ytterst få orglar, som uppvisar detta invecklade oktavförhållande. 
Självfallet måste Westers normalmensur vara långt vanligare. För- 
delen med a t t  trots detta använda den förra beror på a t t  den överallt 
varit utgångspunkt för bestämning av den absoluta mensuren, d.v.s. 
för a t t  avgöra, om en stämma skall karakteriseras som vid eller trång. 

Relativ mensur avser förhållandet mellan olika mått  (i detta fall 
pipvidderna) för piporna inom en stämma till skillnad från den absoluta 
mensuren, som endast avser pipornas verkliga vidd.6 Den relativa men- 
suren anges vanligen genom oktavförhållanden. Då man känner måtten 
för en pipas vidd genom alla oktaver, kan man uträkna den relativa 
mensuren för a t t  se, om denna är konstant eller variabel. Då man 
uppritar stämmorna i det töpferska diagrammet, måste man hålla i 
minnet, a t t  detta diagram redan bygger på ett visst oktavförhållande, 
1: fjärde roten ur 8. En stämma med exakt detta oktavförhållande 
bildar en horisontell linje, som självfallet inte behöver sammanfalla 
med normalmensuren. Emellertid konstaterar man rätt  snart, a t t  det 
är ytterst få orglar, som har detta oktavförhållande. Stämmor med 

1 L.-M. Holmbäck, Jämtlands äldsta orglar, Fornvårdaren 1942, s. 125 f .  
2 B. Wester, Gotisk resning i svenska orglar, Sthlm 1936, s. 150. Förkortas i 

forts. W. G. 
3 Holmbäck har dessutom angivit kvadraten på varje oktav i oktavförhållandet, 

så a t t  kvadraten på 3 förhåller sig till kvadraten på 5 som 1 till kvadraten på 1,667. 
4 B. Wester, E n  nordtysk orgeltyp i Uppsverige, STM 1932, s. 69 f f .  
5 NM = Normalmensur., h t  = halvton, ö = över, u = under. Se fig. 2. 
6 Om relativ mensur, se: Ch. Mahrenholz, Die Berechnung der Orgelpfeifen- 

mensuren, Kassel 1938, S. 31 ff. B. Kyhlberg, art.  mensur i Sohlmans musiklexikon, 
C. E. Rosenquist, Handbok i orgelkännedom, Lund 1937, S. 21 ff. 
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andra oktavförhållanden, som inpassas i det töpferska diagrammet, 
bildar andra linjer än rent horisontella. En stämma med oktavför- 
hållandet 2: 3 eller 3: 5 ,  vilket enl. Everhardt är vanligast i Sverige1 
bildar, om den är konstant, en sned, rät  linje. Emellertid finns det 
alltid smärre avvikelser, som inte alltid behöver vara avsedda av 
orgelbyggaren. En  avvikelse på 1 mm i diskanten för Octava 2 åstad- 
kommer i det töpferska diagrammet en rörelse på inte mindre än 4 ht. 
Detta gör, a t t  en stämma, som i och för sig är konstant, kan göra ett  
intryck av a t t  vara variabel. Eftersom avvikelsen är störst i diskanten, 
får man lätt den föreställningen, a t t  den är fast variabel. Töpfers nor- 
malmensurdiagram är inte fullt tillämpligt för bestämning av den 
relativa mensuren annat än i det fall, då en stämma har just det oktav- 
förhållande Töpfer utgår ifrån. Att  med hjälp av detta diagram fast- 
ställa andra oktavförhållanden, skulle leda till alltför stora uträk- 
ningar och bli alltför svåröverskådligt. Av denna anledning används 
här i stället logaritmiska diagram. P å  dess ena axel avsättes tonhöjden 
eller längden av  piporna såsom i Töpfers diagram. På den andra axeln 
avsättes logaritmen för vidden. Vid konstant oktavförhållande erhålles 
därvid en rät  linje i diagrammet, varur man lätt kan beräkna detta 
förhållande. I likhet med viddmensurdiagrammen enl. Töpfers metod 
har de logaritmiska diagrammen konstruerats i löpande följd för de 
olika fottalen2, så a t t  04 börjar på co, 02 på c1, kvintstämmorna pla- 
ceras på 7/12 av  oktaven, räknat från oktavens lägsta c, terser placeras 
på 4/12 av oktaven, räknat från oktavens lägsta c, o.s.v. 

Den relativa mensureringen grundas på tre olika system, fast, kon- 
stant och variabel mensur.3 
A. Fast mensur4, då samtliga pipor i en stämma har samma vidd. - 

En fast mensur skulle, om den avsattes i e t t  logaritmiskt diagram, 
bilda en horisontell linje. Då det icke förekommer någon orgel i 
egentlig mening med en sådan mensur, har detta mensurerings- 
system endast teoretiskt intresse. 

1 “. . . uti mensurkonsten bör den ena octaven förholla sig til den andra som 
5 til 3 uti  Principaler och Octaver - är detsamma som 200 till 120”. W. G., s. 58 
not 35. Detta avsnitt är också citerat av Ch. Mahrenholz, Die Berechnung der 
Orgelpfeifenmensuren, s. 43. 

2 Stämnamnen förkortas i forts. P8 = Principal 8 fot, 04 = Octava 4 fot, Q 3 = 
Quinta 3 fot, 02 = Octav 2 fot, T = Ters, M = Mixtur, ch = chor, M ch 2 = 

Mixtur chor nr 2, M ch 2' = Mixtur chor 2 fot, ' = fot. 
3 Uppställningen gjord på grundval av kap. Mensurierung i Ch. Mahrenholz, 

Die Orgelregister, s. 9. 
4 Den fasta mensureringen förekom under medeltiden men måste Överges, då 

klaviaturomfånget blev större än 2½ oktav. Se Ch. Mahrenholz, Orgelpfeifenmen- 
suren, s. 31-33, där även hänvisning göres till medeltida auktorer. Se även W. O., 
s. 32 ff., där bl.a. avbildningar av medeltida portativ förekommer, bl.a. från Vänge 
kyrka i Uppland. 
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B. Konstant mensur, då förhållandet mellan samtliga oktaver utgöres 
av et t  bestämt tal. - En konstant mensur bildar en rät  linje såväl 
i det logaritmiska diagrammet som i Töpfers normalviddmensur- 
diagram, vilket grundas på oktavförhållandet 1,682, Den linje 
omkring vilken oktaverna grupperar sig, centrallinjen, markeras i 
orglar med enhetsmensur med en kraftig rät  linje. Genom beräk- 
ning av linjens lutning erhålles oktavförhållandet. Avståndet längs 
den logaritmiska skalan för en oktav uppmätes och motsvarande 
sträcka avsättes vid 1 på den logaritmiska axeln, varvid kvoten 
erhålles. I orglar med enhetsmensur kan självfallet någon central- 
linje för alla stämmor ej dragas. Där kan i stället de olika stäm- 
mornas oktaver sammanbindas. 

C. Variabel mensur, då talförhållandet mellan oktaverna växlar. 

1. Fast variabel mensur, då en additionskonstant lägges till eller 
en subtraktionskonstant drages ifrån oktavförhållandet i en 
konstant mensur.1 - I en fast variabel mensur erhåller man en 
rät  centrallinje genom a t t  draga bort additionskonstanten. Sker 
ej detta, bildar centrallinjen en jämnt krökt kurva. 

2. Bruten mensur, då en stämma har konstant eller fast variabel 
mensur till en fast punkt och sedan övergår till en annan kon- 
stant eller fast variabel mensur. - I en bruten mensur bildar 
centrallinjen, då mensuren består av  två konstanta mensurer, 
en rät linje till en viss punkt för a t t  sedan fortsätta i en annan 
rät linje med en annan lutning. 

3. Fritt variabel mensur, då oktavförhållanden erhålles på erfaren- 
hetsmässiga eller andra ej strängt matematiska grunder. - Denna 
ansluter icke till något av  här nämnda mensureringssystem. 

Då man ritar upp de olika principalerna i Cahmanskolans orglar i 
mensurdiagram, märker man, att stämmorna varierar något, men a t t  
variationerna är regelbundet återkommande för varje fottal. 04 kan 
vara 1½ ht  trängre än P8, och 02 2½ ht  trängre än 04 för t.ex. C. E t t  
sådant mensursystem gör ett  intryck av  att vara tämligen variabelt. 
Man får den uppfattningen, att orgelbyggaren använt olika mensurer 
för principalstämmorna. Då man betraktar ett  sådant diagram, upp- 
täcker man, att de kurvor de olika stämmorna beskriver inte gruppe- 
rar sig slumpvis utan återkommer regelbundet för varje stämma. En  
höjning eller sänkning av  diagramkurvan för P8 följs ofta av en mot- 
svarande rörelse i 04 en oktav högre. För att få en mer överskådlig 
bild sammanställes därför pipor av samma längd i diagrammet så, att 

1 Om additionskonstanter i oktavförhållandet, se Ch. Mahrenholz, Die Orgel- 
pfeifenmensuren, s. 48 ff. 



118 

P8 börjar på c, 04 på c0, Q3 på g0, 02 på c1, o.s.v. E t t  sådant diagram 
sträcker sig vanligen från C eller Kontra C till c5 eller g5. 

Då diagrammen blivit uppställda på detta sätt, märker man, hur väl 
principaler av olika fottal följs åt .  Detta gäller inte endast Cahman- 
skolan utan även de nordtyska orglarna i Sverige. Man ställer sig därför 
alltmer tveksam till den vanliga meningen, a t t  stämmornas mensurer 
skulle variera inbördes, och drives i stället a t t  undersöka, om inte alla 
principalstämmor i en dylik orgel helt enkelt har en och samma mensur. 
Wester antyder detta i sin studie över Cahmanskolan (W. O., s. 59), 
där han bl.a. påpekar, att årsundaorgeln i et t  par lägen har nära nog 
identiska mått  för principalerna. Det är därför skäl att ur denna syn- 
punkt granska alla svenska orglar man har tillgång till och jämföra 
dem med andra orgelstilar. Någon term för detta sätt att mensurera 
principaler finns, såvitt jag vet, icke angiven någonstädes. Eftersom 
orgelbyggaren i några fall, t.ex. det av  Wester påvisade, uppenbart 
använt enhetliga mått  för hela principalfamiljen, är det lämpligt a t t  
kalla sådana mått  enhetsmensurer och detta sätt a t t  göra pipor enhets- 
mensurering. Enhetsmensur innebär alltså, att samma mått  genom- 
gående har använts för hela principalfamiljen utan några variationer 
mellan de olika stämmorna. Man har helt enkelt tillverkat en enda 
principal, som delvis i flera exemplar har sträckt sig från C eller Kontra 
C till c5, e5 eller g5 eller c6. Vid et t  sådant förfaringssätt har man ut- 
nyttjat en serietillverkning och från denna hämtat principalerna, P8 
från C - c3, 04 från c0 - c4, o.s.v. 

Då man betraktar måtten för de nordtyska orglarna i Sverige från 
1600-talet såsom Bälinge, Medåker och Morlanda, ser man hur nära 
principaler av samma tonhöjd överensstämmer med varandra. I Bälinge 
har P8 c1 och motsvarande tonhöjder 04 c0, 02 C, Q3 F måtten 40,6 
41,0 41,3 42,8. Oktaven högre har ännu mer enhetliga mått 22,5 22,2 
24,O 22,2. Samma är förhållandet för orgelverken i Medåker och Mor- 
landa. 1 

Frågan är emellertid, om man kan påstå, att dessa tre orgelverk har 
enhetsmensurer eller om avvikelserna är för många och för stora för att 
tillåta ett  sådant antagande. Jag  tror, a t t  man kan våga göra påstå- 
endet. Visserligen avviker stämmorna något från varandra, men av- 
vikelserna är dock icke större än att de kan förklaras med tillfällig- 
heter. Man måste alltid räkna med en viss osäkerhet vid mätningen, 
högst ½ mm, orgelbyggaren kan ha gjort någon ofrivillig avvikelse vid 

1 Av utrymmesskäl kan fullständiga mensuruppgifter ej publiceras i denna upp- 
sats, De finnes återgivna i min maskinskrivna uppsats “Från högbarock till sen- 
barocks på Institutionen för musikforskning, Uppsala, och Musikaliska akademiens 
bibliotek, Mensuruppgifterna har huvudsakligen hämtats från “Arkivet Kyrko- 
orglar i Sverige”, i Riksantikvarieämbetet. 
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tillverkningen, gjutningen, piporna kan med åren ha blivit tämligen 
buckliga, vilket försvårar den exakta mätningen, godsets tjocklek 
finns ej alltid angiven i mensuruppgifterna och med hänsyn till att 
godstjockleken, särskilt i äldre orglar, kan variera ganska mycket, ä r  
även detta en faktor a t t  räkna med. Skulle orgelbyggarna i dessa t re  
orglar e j  ha avsett a t t  använda enhetsmensur utan variabiliteten vore 
att förklara på något annat sätt, borde variationerna vara väsentligt 
större. Däremot kan man inte påstå, att dylika enhetsmensurer varit 
regel under den nordtyska barocken. Men man kan fastslå, att förete- 
elsen inte varit okänd, men i hur stor utsträckning den praktiserats 
undandrager sig åtminstone tills vidare vårt  bedömande. 

Mensurerna till de båda silbermannorglarna, som Rupp beskriver i 
sitt arbete om orgelbyggnadskonstens utvecklingshistoria1, Gottfried 
Silbermanns orgel i Dresden och Andreas Silbermanns i Ebersmünster, 
visar, då man gör en sammanställning av principalerna, att även silber- 
männen har arbetat med enhetsmensurer. Även mixturernas oktavchor 
har med de övriga principalerna enhetliga mensurer. Några undantag 
finnes dock, vilka kan bero på misstag vid mätningen.* Tendensen 
är dock fullt tydlig och klar. Doublette 2 i ryggpositivet i Ebersmünster 
har enhetliga mått  med P4  i samma verk. Stämman skulle av  en nord- 
tysk orgelbyggare sannolikt ha kallats Octava 2. Doublette 2 i grand- 
orgue har genomgående betydligt vidare mensur än detta verks P4. 
Om man accepterar Klotz’ teori i avhandlingen “Über die Orgelkunst”, 
med uppdelning av  principaler i tyska och italienska, skulle Doublette 
här antagligen kunna hänföras till den italienska gruppen. 

Mensuruppgifter från Hans Heinrich Cahmans stora orglar saknas 
helt och hållet. Den enda orgel, som finns bevarad av  honom, är posi- 
tivet i Växiö museums kyrksal, dit det flyttats från Virestads kyrka i 
Småland. Denna orgel har ingående undersökts och uppmätts av  inten- 
dent B. Kyhlberg och orgelbyggarna, bröderna Moberg. Man kan dock 
icke med bestämdhet yttra sig om, huruvida H. H. Cahman här har 
använt enhetsmensur eller ej. Det förefaller dock, som om det skulle 
vara en tendens till enhetsmensur. 

Av Johan Niklas Cahman finns tre orglar representerade i “Arkivet 
Kyrkorglar i Sverige)), Årsunda, Djura och Leufsta bruk. Årsunda- 
orgeln uppvisar ej enhetliga mensurer. 04 avviker alltför mycket från 
de övriga stämmorna, nära 11 mm för C, som mäter 60 mm, medan c0 
för P8 mäter 70,5 mm. Nästa oktav uppvisar måtten 41,2 38,6 37,3. 

1 E. Rupp, Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst, Einsiedeln 1929, 
s. 80 f., resp. s. 45-52. Förkortas i forts. R. O. 

2 Det behöver inte vara givet, a t t  mixturen skall ha samma mått  som de enskilda 
principalstämmorna. Det ligger dock synnerligen nära till hands a t t  blanda ihop 
och förväxla några pipor i mixturen. 
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c3 för P8 och motsvarande tonhöjder har 13,7 11,9 13,8 13,2. 04 c3, 
02 c2 och f1 Q3 avviker något mindre från varandra 7,4 7,9 7,6. 

Djuraorgeln uppvisar en klar och tydlig enhetsmensur genom alla 
oktavlägen. 

g1 P8, M ch 1: 29,O 29,4 
c2 P8, 02, 04, M ch 2: 24,2 24,O 23,9 23,4 23,6. 
c3 04, 02, P8, M ch 2: 15,7 14,3 13,7 13,4 
c4 02, 04, M ch 2: 8,3 8, O 8, O .  

Orgeln i Leufsta bruk har i detta avseende en något blandad samman- 
sättning. Huvudverket uppvisar en tydlig enhetsmensur genom alla 
oktavlägen för både c- och g-pipor. Ryggpositiv och pedal uppvisar där- 
emot ej samma enhetliga mensur. I ryggpositivet är avvikelsen t.o.m. 
så stor som 3,4 mm för P4  c0 och 02 C 44,0 40,6. Huvudverket har följ. 
mensurer: 

P8 04 02 Q3 Mch2 Mch5 
c0, C . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :75,8 75,s 
c1, c0, C, F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :41,8 41,2 40,5 40,3 
c2, c1, c0, f0, C . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :24,0 24,O 24,O 24,O 24,O 
c3, c2, c1, f1, c0, c, C . . . . . . . . . . . . .  :13,5 13,4 13,6 14,0 14,2 14,1 
-, c3, c2, f 2 ,  c2, -, c0, c l .  . . . . . . . .  : 8,1 7,9 8,s 8,1 8,4 

J. N. Cahman har tydligen använt sig av enhetsmensur, dock icke 
genomgående. I björklingeorgeln, den enda orgel av  Hedlund, som är 
uppmätt, har principalverket tendens till enhetsmensur. Avvikelserna 
ä r  dock i en del fall rätt  betydande. 

Beträffande orgeln i Börstil, den enda schwanorgel, som finns upp- 
mätt, måste man taga i betraktande, att godset ingår i mensurupp- 
gifterna, vilket kan förändra resultatet en del, framförallt i de högre 
lägena. Fasadstämmor intager ofta en särställning, då de ibland göres 
av  grövre material. Skillnaderna i börstilorgeln är ganska stora, t.ex. 
mellan 04 c0 och 02 C 44,2 40,6. I andra oktavlägen förefaller det, 
som om enhetsmensur skulle ha använts. 

Som slutomdöme om Cahmanskolan måste sägas, a t t  det ej bestämt 
kan fastslås, huruvida enhetsmensurer har förekommit. En del orglar 
eller delar av ett  verk visar klart och tydligt, a t t  enhetsmensurer an- 
vänts, medan andra visar alltför stora avvikelser, för att man skulle 
kunna förklara dem som tillfälligheter och lägga dem inom en felmar- 
ginal, Några mensurer från den nordtyska barocken har förf. tyvärr 
inte haft tillgång till. Klotz har emellertid i sitt tidigare omnämnda 
arbete ett  diagram över den nordtyska högbarockens viddmensurer. 
Han anger tyvärr inte, om detta diagram bygger på en särskild orgel 
eller utgör något slags medelvärde el. dyl. Diagrammet uppvisar icke 
enhetliga mensurer för principalverket. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras, att silbermannskolan använder 
sig av enhetsmensurer men inte den nordtyska skolan, om man får 
döma av Klotz’ diagram. 

Eftersom cahmanskolan åtminstone delvis använder enhetsmensurer, 
skulle detta alltså böra tolkas som et t  sydtyskt drag. Här  inträder 
emellertid då de tre nordtyska orgelverken, Bälinge, Medåker och 
Morlanda, som klart visar, att enhetsmensurer har förekommit även 
inom den nordtyska skolan både under den tidiga barocken och under 
högbarocken. Då studiet av  dessa orglar ger ett  så avvikande resultat 
från Klotz’ mensurschema, skulle man självfallet önska et t  större urval 
från den nordtyska skolan. Vidare skulle man vilja taga del av  Klotz’ 
undersökningsmaterial. Det är möjligt, a t t  de nordtyska orgelbyggarna 
liksom Cahmanskolan har använt enhetsmensurer ibIand men aldrig 
konsekvent. 

Det visar sig således, a t t  flera av de förnämsta orgelbyggarna under 
skilda epoker använt enhetsmensurer. Man kan därför inte utan vidare 
avfärda sådan mensurering som fantasilös, okonstnärlig, fabriks- 
mässig el. dyl. Man kan visserligen antaga, a t t  stora orgelbyggare 
någon gång velat förenkla och förbilliga arbetet, men knappast, då det 
gäller så förnämliga orglar som t.ex. de i Storkyrkan i Stockholm av 
Eijsenmenger på 1630-talet eller Leufsta bruk av J. N. Cahman 1723. 
Vi vet f.n. ej hur pass vanliga enhetsmensurer varit under barocken. 
Man kan ej heller enbart genom studiet av enhetsmensurer avgöra, om 
cahmanskolan går i nordtysk eller sydtysk stil. Båda möjligheterna 
ligger här öppna. 

Då det gäller den absoluta mensuren indelar Klotz och Mahrenholz 
de nordtyska principalerna i två grupper, de vida italienska och de 
trånga nordtyska.1 En  del forskare uttrycker vissa tvivel på denna in- 
delnings berättigande. Jeppesen säger i sin avhandling om italiensk 
orgelmusik under 1500-talet, att det inte finns något belägg för att de 
italienska principalerna var särskilt vida under den italienska för- 
barocken.2 Orglarna från denna epok är nu i det närmaste helt för- 
svunna. Man känner dem endast från arkiven jämte ett  typexempel, 
som man brukar stödja sig på, nämligen orgeln i S:t Guiseppe i Brescia, 
byggd av  G. Antegnati 1581, d.v.s. under den italienska förbarockens 
glanstid. Denna orgel visade sig vid en uppmätning3 ha tämligen trång 
mensur, då den uppmättes av  den österrikiske forskaren, J. Mertin. 

P 16 och 0 4  i bresciaorgeln överensstämmer inte med Klotz’ mensur- 
schema över de vida italienska principalerna i nordtyska orglar (K., 

1 K. s. 165, 169 f f .  Se även Ch. Mahrenholz, Die Orgelregister. 
2 K. Jeppesen, a. a., s. 49. Mensuruppgifterna s. 50, not 49. Se även B. Hambraeus, 

3 I forts. förkortas huvudverk Hw, ryggpositiv Rp, öververk Ow, pedal Ped. 
a. a. s. 110 ff. 
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s. 189). Det är t.o.m. så långt därifrån, att de i stället överensstämmer 
med hans schema över de trånga nordtyska principalerna. (K., s. 188). 
Endast Flöjt 4 i den italienska orgeln överstiger normalmensuren 
(Se fig. 1). 

Klotz’ schema över de trånga nordtyska principalerna skall visa, hur 
Schnitger och de övriga nordtyska orgelbyggarna under hans epok 
mensurerade sina principaler (K., s. 188). P8 och 0 4  ligger mellan 
1 ht u NM och 1 h t  ö NM. De övriga principalerna blir allt trängre 
ju lägre fottal de får. Mixturen ligger på mellan 8 och 1 ht u NM, 0 2  
mellan 3½ och 1 h t  u NM. Om man jämför detta mensurschema med 
mensurdiagram över de svenska 1600-talsorglarna av  nordtyskt ur- 
sprung, Bälinge, Medåker, Morlanda och Virestad, framträder en del 
olikheter (fig. 2). Mensurerna för dessa orglar ligger mer samlade, van- 
ligen omkring 7-8 h t  u NM. Genom enhetsmensureringen, som synes 
vara ett  utmärkande drag för de svenska orglarna av  nordtyskt ur- 
sprung, blir spridningen i viddmensurdiagrammet inte lika stor som i 
Klotz’ mensurschema. 

En jämförelse mellan Klotz’ mensurschema över Silbermanns orglar 
(K., s. 241) och de viddmensurdiagram, som konstruerats på de av 
Rupp meddelade mensurerna visar större korrelation (R. O., s. 48 ff, 
80 f). De italienska principalerna i Klotz’ schema sträcker sig från 
1-13 h t  ö NM. Kornettchoren i Andreas Silbermanns orgel i Ebers- 
münster, grand-orgue, sträcker sig från 2-11 h t  ö NM (Fig. 3). Endast 
e t t  chor av  8 fots tonhöjd har trång mensur, 5 ht  u NM. I övrigt ligger 
choren tämligen väl samlade. Progressionen överensstämmer med den 
av Klotz angivna. Mixturen i grand-orgue är trång, 4-6 ht  u NM (Fig. 4). 
Den ligger ungefär i det läge, som anges av Klotz för de tyska princi- 
palchoren i silbermannorgeln. 

De sydtyska orglarna, som beskrivits av  Supper och som byggts 
under epoken 1730-1800, är allesammans byggda i silbermannstil 
och har en mycket kraftig progression, som i det närmaste överens- 
stämmer med vad som ovan sagts om silbermännens orglar. Som exem- 
pel anföres den förnämliga orgeln i Ochsenhausen av Gabler, byggd vid 
mitten av 1700-talet (Fig. 5). 

E t t  studium av cahmanskolan visar, a t t  J. N. Cahmans verk i Ar- 
sunda, Djura (Fig. 6) och Leufsta bruk (Fig. 7) ligger mer samlade, 
ofta på 6-8 h t  u NM. Samma är förhållandet med hedlungdsorgeln i 
Björklinge. Fasadprincipalen i Hedemora av  Green & Stråhle 1757 är 
avsevärt vidare. Wester har påvisat, a t t  man under 1700-talet gick 
från J. N. Cahmans trånga principalmensurer till något vidare men- 
surer och a t t  J. N. Cahman ökade vidden något i sina principaler med 
åren (W. O., s. 59). Schwan återgår till den tidigare barocken med 
något trängre mensurer (W. O., s. 70), 5-8 ht  u NM (Fig. 8). Progres- 
sion saknas inom cahmanskolan. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras, a t t  Klotz’ mensurschema över 
den nordtyska högbarocken överensstämmer med Genarp men inte 
med Bälinge eller Morlanda. Klotz’ schema över silbermannstilen över- 
ensstämmer rätt  väl med orglarna i Ebersmünster (Andreas Silbermann) 
och Katolska Hovkyrkan i Dresden (Gottfried Silbermann). 

Skillnaderna mellan cahmanskolan och silbermannskolan är alltför 
påtagliga för a t t  man skall kunna antaga, a t t  något inflytande har ägt 
rum på cahmanskolan från Sydtyskland. Skillnaden ligger främst i 
silbermannstilens oerhörda progressioner (Fig. 3) till vilka det inte finns 
någon motsvarighet inom cahmanskolan. En annan skillnad är uppdel- 
ningen mellan trånga och vida blandstämmor, som man heller inte 
kan finna någon motsvarighet till i cahmanskolans orglar, t.ex. Leufsta 
bruk. 

Mensurerna över cahmanskolans orglar överensstämmer inte med 
Klotz’ schema över den nordtyska högbarockens mensurer men visar 
mycket stora likheter med de nordtyska orglarna i Sverige. 

Klotz’ mensurschema över de tyska principalerna i nordtyska orglar 
under högbarocken (K., s. 188) visar inte, då det överförts till logarit- 
miskt diagram (Fig. 9) någon bestämd tendens. P8 varierar något 
omkring sin centrallinje. 04 har en additionskonstant på 5 mm med 
undantag för c1 i diagrammet, där konstanten är något mindre. Denna 
stämma har således i det närmaste fast variabel mensur. 02 har fritt 
variabel mensur. Mixtur 1’ (Mixtur des zugehörigen werkes) skulle möj- 
ligen kunna ha en additionskonstant på 3-4 mm. Detta är dock en 
aning tveksamt. då kvoten mellan oktaverna, sedan konstanten dra- 
gits bort, d.v.s. lutningen på en oktav, i så fall skulle bli större än 
2. De måttsuppgifter, som erhållits ur Klotz’ mensurdiagram, kan 
aldrig bli exakta, då de mått på vilka diagrammen grundas saknas. 
Detta gäller alldeles särskilt mixturerna, emedan Klotz sammanför 
samtliga chor till en enda linje i sitt diagram. Denna linje kan själv- 
fallet inte återge de olika chorens mensurer, såvida inte mixturerna 
skulle ha enhetsmensurer, vilket denna typorgel inte har; detta framgår 
klart av Klotz’ diagram. Även på en orgel med enhetsmensurer avviker 
choren från varandra. Man kan således inte utan vidare fastslå, a t t  
denna typorgel har fast variabla mensurer, även om mixturerna och 
04 har en tendens till detta. Principalerna tycks således inte vara kon- 
struerade efter samma mensureringssystem. 

Då man överför stämmorna i Klotz’ schema över de italienska prin- 
cipalerna i nordtyska orglar under högbarocken (K., s. 189) till loga- 
ritmiska diagram1, förefaller de a t t  ha brutna mensurer. Dessa stäm- 
mor är således konstruerade efter samma mensureringsprincip. 

1 Diagrammet här utelämnat av utrymmesskäl. 
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Klotz' diagram över principalgrupperna i Silbermanns orglar (K,, 
s. 241) är, då det överföres till logaritmiskt diagram (Fig. 10), något 
lättare a t t  fastställa. Både de tyska och italienska principalgrupperna 
tycks ha brutna mensurer, bestående av  konstanta mensurer. 

Tyvärr saknas jämförelsematerial från orglar i norra Tyskland. 
Klotz' diagram kan således inte jämföras med någon orgel i Tyskland 
från den nordtyska högbarocken. Emellertid har vi i Sverige några 
orglar från den nordtyska, tidiga barocken, Genarp, Bälinge, Medåker 
och Morlanda. Då mensurerna för dessa orglar överföres till logarit- 
miska diagram, visar det sig, a t t  genarporgeln har bruten mensur. De 
tre övriga har konstanta mensurer (Se Fig. 11 över bälingeorgeln). 
De saknar additionskonstanter och ligger jämnt grupperade omkring 
en centrallinje utan någon tendens till systematisk avvikelse. Det bör 
observeras, a t t  de båda orglarna från övergångstiden mellan renässans 
och barock, Morlanda och Genarp, ej uppvisar samma mensurerings- 
system. Morlandaorgeln tycks i stället vara konstruerad efter samma 
princip som bälingeorgeln, d.v.s. med konstanta mensurer. Man måste 
ha rätt  att uppställa bälingeorgeln som ett typexempel på nordtysk 
barock. Då nu denna orgel visar sig ha konstant mensur, frågar man sig, 
hur det i allmänhet har varit under den nordtyska barocken, både den 
tidiga och högbarocken. 

Bresciaorgeln, den italienska förbarockorgeln, förefaller, då dess stäm- 
mor överföres till logaritmiska diagram,1 a t t  ha konstant mensur i 
Princ. 16 och bruten mensur i 04.  Den översta oktaven i 0 4  utvidgas 
tämligen kraftigt (Jfr fig. 1). Detta stämmer tämligen väl med det av  
Klotz uppställda mensurschemat för italienska principaler i nord- 
tyska orglar (K., s. 189). 

Andreas Silbermanns orgel i Ebersmünster har bruten mensur i P8 
och 04,2 bestående av  vardera två konstanta mensurer. Av huvud- 
verkets 5-choriga kornett finns endast tre chor uppmätta. Dessa har 
tre oktaver angivna, varför ingenting kan sägas med bestämdhet. De 
förefaller dock a t t  ha brutna mensurer, bestående av  två konstanta 
mensurer för vardera choret med centrallinjens vinkel vid c4. Detta 
gäller ch nr 1 och 2. Om det tredje choret kan ingenting med bestämd- 
het sägas. 

Gottfried Silbermanns orgel i Katolska Hovkyrkan i Dresden har 
även den brutna mensurer (Fig. 12) i P8 och 04, vilka stämmor i stort 
sett sammanfaller med varandra. Deras mensurer består av  vardera 
två konstanta mensurer med centrallinjens vinkel vid c3. Samma är 

1 Diagrammet här utelämnat a v  utrymmesskal. Diagr. finns återgivet i min 
ovan omnämnda maskinskrivna uppsats. Jfr dock viddmensurdiagrammet enl. den 
töpferska metoden, fig. 1. 

2 Här utelämnat. 
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förhållandet för P4 i öververket. Aven huvudverkets mixtur förefaller 
a t t  ha bruten mensur med vinkeln vid c3. Oververksmixturen har vin- 
keln vid gs. 

Klotz' diagram över silbermannstilen överensstämmer således väl 
med de båda silbermannorglarna. 

J. N. Cahmans orgel i Årsunda har konstant mensur i P8 och 02, 
bortsett från c3 för 02,  som ligger ½ mm ovanför centrallinjen. 0 4  har 
en mer variabel mensur. 

I cahmanorgeln i Djura har alla stämmorna tydligt konstanta men- 
surer (Fig. 13). 

I den berömda orgeln i Leufsta bruk, J. N. Cahman 1725, har prin- 
cipalerna i samtliga verk konstanta mensurer (Fig. 14). Principalerna 
i de olika verken ligger väl samlade omkring centrallinjen. Så gör även 
de 5 choren i huvudverkets mixtur, även om choren “hoppar omkring 
något i diskanten)). På diagrammet har leufstabruksorgeln konstrue- 
rats dels som den ä r  i verkligheten och dels med en streckad linje som 
den skulle se ut, om den hade fast variabla mensurer med en addi- 
tionskonstant på 5 mm (den minsta konstant Mahrenholz räknar med). 
Av detta framgår tydligt, a t t  de små avvikelser det här är fråga om, 
som förekommer i bl.a. mixturen, mycket väl kan förklaras som till- 
fälliga avvikelser, som måste bli ofrånkomliga i en så stor orgel.1 

Av Olof Hedlund finns tre orglar representerade i “Arkivet Kyrko- 
orglar i Sverige)), tyvärr endast fasadprincipaler i Delsbo och Tierp. 
I den väl bevarade björklingeorgeln från 1742 har fasadprincipalen, 
8 fot, konstant mensur2, medan 0 4  och 0 2  avviker något från central- 
linjen, dock tämligen obetydligt och alltför obetydligt, för att man skall 
kunna antaga, a t t  Hedlund arbetat med fast variabla mensurer. 

De båda hedlundsorglarna i Delsbo och Tierp från resp. 1746 och 
1747 har båda konstanta mensurer i fasadprincipalerna. 

Schwanorgeln i Börstil förefaller a t t  till övervägande del ha kon- 
stanta mensurer (Fig. 15). En  viss tvekan kan möjligen råda beträffande 
02,  som avviker från P8 och 04,  som båda har tydligt konstanta men- 
surer. Avvikelserna förefaller dock att taga ut varandra. Q3 har en 
tydligt konstant mensur till c4 i diagrammet. G4 ligger 1½ mm över 
centrallinjen. Då denna enda pipa avviker så markant från de övriga, 
kan det dock bero på felmätning. Ters 13 /5  har en tydligt konstant 
mensur med undantag av c5. Emellertid måste här framhållas, a t t  
siffrorna för godset är approximativa, då uppgift om godset saknas i 

1 Stämmorna har endast inprickats i diagrammet. På grund av orgelns enhetliga 
mensurer har det inte varit möjligt a t t  ange var stämma, då de kommer alltför nära 
var andra. I avsnittet om enhetsmensurerna har några mensuruppgifter återgivits. 

2 Diagrammen Över orglarna i Björklinge, Delsbo och Tierp utelämnade a v  
utrymmesskäl. 
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orgelarkivet. De siffror för godset, som har använts, har grundats på 
djuraorgeln. 

Man kan inte finna några brutna mensurer i cahmanskolans orglar 
i stil med t.ex. silbermännens orglar. Wester kallar Schwan “den sven- 
ske Silbermann)). Han anser, att börstilorgeln är fullt jämförbar med 
en mindre silbermannorgel i Tyskland (W. O., s. 68). Det material, som 
här har använts, visar dock på större överensstämmelse med den nord- 
tyska stilen än med silbermannstilen. Progressionen överensstämmer 
bättre med Bälinge och Leufsta bruk (den ytterst obetydliga, som 
förekommer) än med de oerhörda progressionerna i silbermannorglarna. 
Såväl mensurdiagrammen, grundade på Töpgers mensursystem, som 
de logaritmiska diagrammen visar större överensstämmelse med de 
övriga mästarna inom cahmanskolan än med de sydtyska. Det finns 
ingen anledning förmoda, att Schwan skulle ha övergivit Cahmans stil, 
d.v.s. den nordtyska, och i stället övergått till den sydtyska. Wester 
har ju tvärtom betonat sambandet mellan de olika orgelbyggargenera- 
tionerna inom cahmanskolan. Det material, som här har framlagts, 
styrker detta samband. Om man skall likna Schwan vid någon tysk 
mästare, skulle det i så fall vara en av  de största mästarna under den 
nordtyska senbarocken, t.ex. Christian Müller. Gottfried Silbermann 
var den orgelbyggare, som på allvar kom på modet mot mitten av 1700- 
talet. Detta innebar dock icke, a t t  den nordtyska skolan helt plötsligt 
upphörde a t t  bygga orglar- eller med en enda gång övergick till silber- 
mannstilen efter Schnitgers död. De nord- och sydtyska skolorna fort- 
satte länge a t t  verka vid sidan av varandra. 

Ur de logaritmiska diagrammen erhålles följande medelvärden av  
oktavförhållandena: Morlanda 1,54 Bälinge 1,72 Medåker 1,73 Leufsta 
bruk 1,73 Djura 1,72 Årsunda 1,71 Björklinge 1,73 Börstil 1,68. Med 
undantag av Morlanda och Börstil erhåller man medelvärdet 1,72 
eller 1,73, d.v.s. nära roten ur 3. Detta tal erhålles, då man konstrue- 
rar oktavförhållandena med hjälp av en regelbunden sexhörning.1 
Man tycks således inte ha konstruerat oktavförhållandena med hjälp 
av  en i en cirkel inskriven kvadrat, vilket skulle ge talförhållandena 
1,41,2 Vid beräkning av  medelvärdet måste man taga hänsyn till en 
viss osäkerhet, som kan uppskattas till högst 0,05. Osäkerheten består 
i mätning, tillverkning och gods. Oktavförhållandena kan således 
variera något, vilket medför, a t t  en beräkning av  oktavförhållandena 
direkt ur mensurtabellerna ger ganska skiftande värden. Som exempel 
kan anföras P8 i Bälinge, där uppgift om godset saknas. För a t t  erhålla 
den inre diametern måste här följaktligen approximativa siffror an- 
vändas. Därvid erhålles följande mått  för Principalen: C 115,5 c0 68,2 

1 Ch. Mahrenholz, Orgelpfeifenmensuren, s. 41. Jfr  även W. G., s. 58, not 35. 
2 Ch. Mahrenholz, a. a., s. 40. 
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c1 39,6 c2 21,9 c3 12,4, vilket ger oktavförhållandena 1,69 1,72 1,81 
1,76(5). Ett fel på 0,5 mm i c2 ger ett  fel i oktavförhållandet c1-c2 
av  O, 04, vilket innebär, a t t  detta oktavförhållande kan variera mellan 
1,77 och 1,85. Av denna anledning beräknas medelvärdet av oktav- 
förhållandena i stället direkt ur de logaritmiska diagrammen genom 
beräkning av centrallinjens lutning och med vederbörlig hänsyn till 
osäkerheten. Detta ger ett säkrare resultat. 

De här omnämnda orglarna, tillhörande cahmanskolan, visar mycket 
stora likheter ifråga om enhetsmensur, absolut och relativ mensur. 
Man kan av enhetsmensuren inte avgöra, om cahmanskoIan går i nord- 
eller sydtysk stil, då sådan mensurering visar sig förekomma i samt- 
liga fall. 

Beträffande den absoluta och relativa mensuren skiljer sig cahman- 
skolan väsentligt från såval silbermannorglarna som från Klotz’ upp- 
gjorda mensurschema över silbermannorglarna men även från Klotz’ 
schema över nordtyska orglar. Emellertid visar det sig, a t t  cahman- 
skolan överensstämmer med de nordtyska orglarna i Sverige. Dessa 
orglar överensstämmer, som tidigare nämnts, inte med Klotz’ mensur- 
schema över nordtysk barock. Det framgår klart av  orgelverken i 
Bälinge, Medåker och Morlanda, a t t  man ingalunda stod främmande 
för enhetsmensurer och konstanta mensurer under den nordtyska 
barocken. 

Emellertid kan den invändningen göras, a t t  dessa orglar tillhör den 
tidiga, nordtyska barocken, medan Klotz’ schema avser högbarocken. 
Fråga är då, om stilen i Nordtyskland ifråga om mensurering undergick 
någon sådan förändring, a t t  man skulle ha gått från konstanta men- 
surer till andra former av  mensurering, fast variabel el. dyl. under 
högbarocken. Inte ens detta antagande håller emellertid. Det visar sig 
nämligen, a t t  dessa tre svenska 1600-talsorglar ombyggdes under 1700- 
talet. Bälingeorgeln ombyggdes av Woytzig i slutet på 1600-talet 
(W. B., s. 86, 88). Wester anser, a t t  Woytzig gjorde oktav- och kvint- 
stämmor i principalverket. Det förefaller egendomligt, a t t  storkyrko- 
orgeln skulle ha blivit så illa medfaren på sin plats i Storkyrkan eller 
a t t  Eijsenmengers material skulle ha varit a v  så tvivelaktigt varde, 
a t t  man måste tillverka helt nya oktav- och kvintstämmor, medan 
däremot principalen skulle ha varit av  bättre beskaffenhet, låt vara, 
a t t  den hade sin plats i fasaden. Om Woytzig gjorde helt nya oktav- 
och kvintstämmor, kan det vara troligt, a t t  han kopierat de gamla 
stämmorna. Det finns ingen anledning förmoda, a t t  Eijsenmenger 
skulle ha haft konstant mensur i ryggpositivet och någon annan 
mensur i de andra verken såsom fast variabel el. dyl. Det förefaller 
troligare, att Woytzig endast byt t  ut några pipor och kompletterat de 
olika stämmorna. 
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Morlandaorgeln ä r  även den omändrad. Enl. Wester (W. G., s. 279 ff) 
är 0 2  och Q3 ursprungliga, medan P 4  tillkommit i samband med 
utbyggnad av fasaden, 1715. Principalen är tillverkad under den nord- 
tyska barocken av  en orgelbyggare vid namn Elias Wittig från Schle- 
sien. Det skulle således vara minst 100 år, som skiljer 0 2  och Q3 från 
principalen. Trots detta överensstämmer de ifråga om enhetlig och 
relativ mensur. Tydligen har den schlesiske orgelbyggaren noggrant 
studerat de befintliga principalernas mensurer och ur dessa konstrue- 
rat  fasadprincipalens mensur. 02,  som har en konstant mensur med 
ovanligt små avvikelser, är  a v  stort värde för studiet av den nord- 
tyska tidiga barocken. Om Wittig konstruerat fasadprincipalen, vilket 
ä r  högst troligt, visar detta, a t t  enhetliga och konstanta mensurer 
mycket väl kunde användas under den tyska barocken, såväl den tidiga 
som högbarocken. 

Någon större tveksamhet kan möjligen råda, då det gäller medåkers- 
orgeln, vilket ä r  fullt förklarligt med tanke på de skiftande öden denna 
orgel genomgått, alltifrån dess användning som öververk i Eijsen- 
mengers orgel i Storkyrkan, dess nya roll i Mariakyrkan i Stockholm, 
i Ladugårdslandskyrkan eller Hedvig Eleonora, i Medåkers kyrka i 
Västmanland och till dess den slutligen fick sin plats på Nordiska 
museet (W. O., s. 55). Verket är, trots a t t  det har sin plats på detta 
museum, ännu inte iståndsatt. Wester säger, a t t  “medåkersorgeln inte 
utgör en från början enhetligt byggd orgel utan et t  av 1600- och 1700- 
talsdelar hopplockat orgelverk)). Det är dock förvånansvärt, hur väl de 
olika principalerna passar ihop. Det logaritmiska diagrammet visar, 
a t t  denna orgel har en tydligt konstant mensur i principalverket. 

Av dessa tre orglar, Bälinge, Medåker och Morlanda, kan två utan 
tvekan sägas representera nordtyskt 1600-tal helt eller delvis, Bälinge 
och Medåker, medan allt talar för att även den tredje, Morlanda, är 
av  nordtyskt eller holländskt ursprung. I mensurhänseende överens- 
stämmer Bälinge och Morlanda med varandra, medan Medåker inte 
avviker från dem i någon väsentlig del. 

Då cahmanskolan på väsentliga punkter avviker från silbermann- 
stilen, kan man på goda grunder fastslå, att cahmanskolans orglar 
inte går i fransk-sydtysk stil. 

Då cahmanskolan även avviker från Klotz’ standardschema, eller 
vad man skall kalla det, över den nordtyska högbarocken, kan man 
dock inte utan vidare fastslå, a t t  den inte kan ha gått i nordtysk 
barockstil. Trots det jämförelsevis bristfälliga material, som stått  till 
förfogande, då det gäller den nordtyska barocken, kan det anses vara 
inte bara möjligt utan t.o.m. troligt, att cahmanskolans orgelbyggare 
arbetat i den nordtyska stilen, eftersom cahmanstilen så väl stämmer 
överens med de nordtyska orglarna i Sverige. 
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Då både cahmanskolan och de nordtyska orglarna i Sverige avviker 
från Klotz’ mensurschema över den nordtyska högbarocken, borde 
nästa åtgärd bli att jämföra detta schema med måttsuppgifter på 
orglar från Nordtyskland, byggda under högbarocken, inte endast av 
Schnitger utan även av  andra mästare, som var samtida till honom, 
Dropa m.fl. Man måste framhålla det anmärkningsvärda i, a t t  det inte 
i Klotz’ eller Mahrenholz’ arbeten har publicerats någon uppgift på 
nordtyska mensurer. Även om Klotz’ mensurschema vore fullt adekvat 
beträffande Schnitger (vilket inte går att kontrollera), är  det förden- 
skull inte självklart, a t t  alla andra orgelbyggare under samma epok 
använde samma mensureringssystem. Det är inte ens säkert, a t t  
Schnitger själv gjorde det i alla sina orglar. Det har tvärtom sagts 
att Schnitger lär ha haft varierande mensurer, d.v.s. mensurerna av- 
passades efter kyrkorummets storlek, form, akustik, orgelns storlek 
m.m. (Erici). 

Då man inte har någon tillgång till de källor Klotz använder sig a v  
eller ens en hänvisning till dem, kan man varken bestrida eller verifiera 
riktigheten av  hans konstruerade typexempel. 

Det material, som här har använts, tyder dock på a t t  cahmanskolan 
har arbetat med den nordtyska barockens mensurer. 

Fig. 1. S:t Guiseppe, Brescia. G. Antegnati 1581. 

Fig. 3. Ebersmünster, Grand-orgue. “Italienska principaler”. A. Silbermann, 1730. 
Fig. 4. Ebersmunster, Grand-orgue. “Italienska principaler)). A. Silbermann, 1730. 

Fig. 5.  Ochsenhausen, J. Gabler 1734. 
Fig. 6. Djura, J. N. Cahman 1720. 

Fig. 7. Leufsta bruk, Hw. J. N. Cahman 1725. 
Fig. 8. Börstil, O. Schwan 1783. 

Fig. 9. Logaritmiskt diagram över Klotz’ viddmensurdiagram över tyska principaler 
i nordtyska orglar under högbarocken. 

Fig. 10. Logaritmiskt diagram över Klotz’ viddmensurdiagram över tyska och 
italienska principaler i Gottfried Silbermanns orglar. 

Fig. 2. Bälinge. Eijsenmenger 1632. 

Fig. 11. Bälinge, Eijsenmenger 1632. Logaritmiskt diagram. 
Fig. 12. Dresden, G. Silbermann, 1750. Logaritmiskt diagram. 

Fig. 13. Djura, J. N. Cahman 1720. Logaritmiskt diagram. 
Fig. 14. Leufsta bruk, Hw. J. N. Cahman 1725. Logaritmiskt diagram. 

Fig. 15. Börstil, O. Schwan 1783. Logaritmiskt diagram. 

9-563442 
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Z U S A M M E N F A S S U N G  

Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist ein Vergleich der schwedischen 
Cahman-Schule mit den nord- und süddeutschen Stilen, um zu sehen, 
ob die Cahman-Schule mit einem derselben - und mit welchem - 
übereinstimmt. 

Von Mensuren sind nur Weitenmensuren zur Anwendung gekommen. 
Sie sind in Diagrammen aufgestellt worden, teils nach der Töpfer- 

schen Methode, die die absolute Mensur veranschaulicht, teils nach der 
logarithmischen, die die relative Mensur zur Anschauung bringt. Man 
kann durch einen Vergleich der verschiedenen Stile sehr bestimmte 
Schlüsse über den Ursprung der Cahman-Schule ziehen, obwohl dem 
Verf. keinerlei Angaben über Mensuren in norddeutschen Orgeln zu Ge- 
bote standen. Derlei Angaben finden sich sonderbarerweise in keinem 
der grössten Werke, weder in Klotz, Über die Orgelkunst der Gotik, 
der Renaissance und des Barock, noch in Mahrenholz, Die Berechnung 
der Orgelpfeifenmensuren, noch in dessen Werk, Die Orgelregister, ihre 
Geschichte und ihr Bau, noch in Th. Cortum, Die Orgelwerke der evan- 
gelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate u.s.w. Es gibt 
aber Orgeln in Schweden, die von norddeutschen Orgelbauern während 
des 17. Jahrhunderts gebaut worden sind wie die von Bälinge, Medåker 
und Morlanda. Die Mensuren dieser Orgeln stimmen ganz mit denen 
der Cahman-Schule überein, dagegen nicht mit den süddeutschen, wie 
denen von Andreas oder Gottfried Silbermann oder deren Nachfolgern. 

Es ist bemerkenswert, dass sämtliche der untersuchten Orgeln, die 
der Cahman-Schule angehören, konstante Mensuren haben. Man hätte 
fest variable oder vielleicht gebrochene erwartet, d.h. in übereinstim- 
mung mit dem von Klotz über Schnitger aufgestellten Mensurschema. 
Das Beachtenswerte ist hierbei, dass auch die in Schweden vorhande- 
nen deutschen Orgeln konstante Mensuren haben. Da sowohl die Orgeln 
der Cahman-Schule wie die deutschen Orgeln in Schweden konstante 
Mensuren haben, ist es kaum zu kühn vorauszusetzen, dass dieses Men- 
surierungssystem während des norddeutschen Barocks gewöhnlich war, 
obwohl Schnitger nach Klotz mit anderen Mensurierungssystemen ar- 
beitete. 

Das im Aufsatze beigebrachte Material zeigt, dass die Cahman-Schule 
mit dem norddeutschen Barock übereinstimmt. 


