Huvudförfattaren Axel Unnerbäck ger en utförlig biografi över den berömde
orgelbyggaren och hans verk och en detaljrik framställning av orgelns re
staureringshistoria genom tiderna. Här publiceras också den omfattande
dokumentation av Leufsta bruks orgel som på 1990-talet utfördes av orgelspecialisten Carl-Gustaf Lewenhaupt. Artiklar av Göran Blomberg, Wilhelm
Monié och Birgitta Östlund Weissglas belyser orgelns användning och betydelse som levande kulturarv och i en inledande artikel skildrar Karl Johan
Eklund den unika bruksmiljön.
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Leufsta bruks kyrka i norra Uppland finns en av landets märkligaste
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Å

r   1728 stod Johan Niclas Cahmans orgel i Leusta bruks kyrka färdig,
ett mästerverk ur musikalisk, teknisk, arkitektonisk och konstnärlig
synpunkt. Under nästan 200 år fungerade den vid gudstjänster och
förrättningar med vissa reparationer, justeringar och förbättringar. En bit
in på 1900-talet togs den dock ur bruk. Ett orgelharmonium hade anskaffats och det kom att placeras i orgelns ryggpositiv som för den sakens
skull rensades på sitt innehåll. Men det man tog bort kasserades inte utan
sparades. På 1930-talet kom orgelforskaren Bertil Wester till Leufsta. Han
dokumenterade orgeln och gjorde ett förslag till återställande som också
genomfördes. En omfattande restaurering gjordes i början av 1960-talet,
vilken följdes av ytterligare en 2005–06. Den senaste restaureringen föregicks av en omfattande planering. I den ingick en total dokumentation.
Under årens lopp har ett omfattande material tillkommit som belyser
olika aspekter på orgeln, inte minst orgeltekniska. Föreningen Leufsta &
Cahmanorgelns Vänner har ansett att detta material borde presenteras för
en större krets intresserade än den lilla grupp som är förtrogen med de
arkiv där materialet förvaras. Med hjälp av generösa bidrag från olika håll
har idén glädjande nog kunnat förverkligas.
Boken inleds med en omfattande biografi över orgelbyggaren Johan
Niclas Cahman, hans liv och verksamhet. Den är författad av Axel Unnerbäck, tidigare antikvarie vid Riksantikvarieämbetet och dess orgelsakkunnige. Unnerbäck medverkar också med redovisningen av orgelns historia
och den senaste restaureringen, med presentationen av temperatur samt
lufttryck och intonation.
Den dokumentation som låg till grund för den senaste restaureringen och som genomfördes av orgelspecialisten Carl-Gustaf Lewenhaupt
presenteras liksom den dokumentation som gjordes av Bertil Wester på
1930-talet. Båda dessa bidrag är av sådan betydelse ur historisk och teknisk
synpunkt att det är en självklarhet att de delges en vidare krets.
I avsnittet som har rubriken Orgeln i bruk medverkar postumt Wilhelm
Monié, gammal bruksbo, som någon gång på 1960-talet på ett kärleksfullt
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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sätt skrev ned sina minnen av orgeln. Organisten Göran Blomberg som
tillsammans med församlingens organist Birgitta Olsson betytt mycket för
att skapa uppmärksamhet på den märkliga orgeln i Leufsta bruk medverkar också. Avslutningsvis presenterar Birgitta Östlund Weissglas den internationella orgelakademi som drivit sin verksamhet i de norduppländska
kyrkorna med Leufsta och Cahman-orgeln som den fasta basen.
Axel Unnerbäck är bokens huvudförfattare. Han har som Riksanti
kvarieämbetets orgelspecialist följt Cahman-orgeln från restaureringen
1962–64 och inte bara den orgeln utan en rad historiska orglar runt om
i Sverige. Han har på ett engagerat och målinriktat sätt arbetat för att de
historiska orglarna ska uppmärksammas och han har nått resultat. Många
historiska orglar har genom hans engagemang blivit restaurerade, spelbara
och möjliga för oss alla att få lyssna till och uppleva den klangvärld och det
musikaliska uttryck de förmedlar.
Det är många, ingen nämnd och ingen glömd, som på olika sätt har
medverkat vid tillkomsten av denna bok. Till alla dessa ett stort tack! Till
sist, en tacksamhetens tanke till orgelbyggaren Johan Niclas Cahman för
orgeln i Leufsta bruks kyrka.

Karl Johan Eklund

Ingången söderifrån till herrgårdsparken i Leufsta bruk.
foto: Karl Johan Eklund, 2015.
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LEUFSTA BRUK

bruket – kyrkan – orgeln
Karl Johan Eklund

U

nder 1500- och 1600-talen anlades en rad järnbruk i norra delarna
av Uppland. Ett av dem var Leufsta bruk, som efter att ha drivits
i liten skala som bondebruk övertogs av kronan 1596. Leufsta kom
att utvecklas till att bli landets ledande producent av stångjärn.
Det var malmen i Dannemora som skapade förutsättningar för den
uppländska järnhanteringen. Tillgången på skog för det träkol som behövdes till masugnar och smedjor var en annan faktor liksom vattendrag med
forsande vatten, som kunde driva vattenhjul som i sin tur drev blåsbälgar
till masugnarna och hammarna i smedjorna. Helt avgörande var naturligtvis tillgången på skickligt folk som kunde konsten att kola, driva en
masugn och att smida järn. Vallonerna, som invandrade till de uppländska
bruken i början av 1600-talet, förde med sig nya och förbättrade metoder
i tackjärnsproduktion och smide, vilket kom att resultera i ett högklassigt
och eftertraktat stångjärn som exporterades främst till England för vidare
bearbetning.
Leufsta bruk drevs av kronan fram till 1620-talet, då det arrenderades
ut till vallonerna Welam de Besche och Louis De Geer. När de båda arrendatorerna tillträdde omfattade bruket fyra masugnar, fem stångjärnshammare och en grovsmedja. År 1633 blev Louis De Geer ensam arrendator och
1643 ägare av hela bruket.

Bruksmiljön
Rakt genom bruket löper huvudgatan, Stora gatan, som på västra sidan
kantas av en rad gulreveterade bostadshus. På andra sidan och innanför
murar och staket ligger herrgården med sina flyglar, paviljonger och park,
en rad ekonomibyggnader, orangeri och växthus och så Risforsån. Ån vidjohan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Risforsån och södra delen
av herrgårdsparken med
klockstapeln och kyrkan i
bakgrunden. foto: Karl
Johan Eklund 2015.

gar sig till anlagda dammar och mellan dammarna finns de fall som var en
förutsättning för bruksdriften. Det var här de sedan länge rivna verksbyggnaderna låg. Från Stora gatan utgår tre tvärgator, Södra gatan, Norra gatan
och mitt i bruket Västra gatan. Parallellt med Stora gatan löper Fägatan.
Den strikta rätvinkliga planen, de prydliga och väl utformade husen vittnar om strävan efter en välfungerande och tilltalande miljö, en miljö som
samtidigt tydligt, mycket tydligt, markerar den hierarki som rådde i bruket.
Det var i slutet av 1600-talet och troligen under den period Emanuel de
Geer var brukspatron som miljön i Leufsta bruk fick sin form. Stommen
är en generalplan som har sin förebild i kontinentala stadsplaner. Familjen De Geer var reformerta och genom sitt ursprung stadigt förankrad på
kontinenten och främst i Holland. Ursprunget och reformerta ideal har
påverkat utformningen, ideal som omsorg, ordning och arbetets betydelse.
Sist men inte minst viktig för brukets utformning har vattenföringen varit,
dvs. Risforsåns sträckning och fallen i ån. Hur Leufsta bruk tedde sig vid
tiden runt år 1700 visar en stor målning som hänger i herrgården och en
karta, upprättad av Jacob Braun alldeles i början av 1700-talet.
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Bruket bränns ner och återuppbyggs
År 1719 anföll ryska styrkor den svenska östkusten och härjade skoningslöst
i de uppländska kustbygderna. I augusti brändes Leufsta, säkert med avsikten att slå ut den för svensk ekonomi så betydelsefulla järntillverkningen.
Samma öde drabbade de närbelägna bruken Forsmark och Harg samt städerna Öregrund och Östhammar. Det var förödande för bruket, bygden
och landet. Produktionsanläggningarna var lagda i aska och ruiner och
bruksbefolkningen utan bostäder. Charles De Geer, som nu var ägare, agerade snabbt och beslutsamt. Han utverkade hos Bergskollegium att bruket
skulle bli befriat från skatt under en period och satte omedelbart igång
med att bygga upp det igen. Hur uppbyggnaden fortskred beskrivs av en
samtida på följande sätt:
Först sattes smedshusen och verkstäderna upp vid bruksgatan, sedan betjänternas hus vilka blevo mest alla färdiga 1723. Därnäst murades tvenne stora
stenbyggnader vid bruksgatan, den ena en prydlig kyrka, den andra till brukskontor, kassarum och gatubod. Herrgården blev vid samma tid uppbyggd med
trenne vackra stenhus.

Vid återuppbyggnaden följde man den befintliga planen, dock med vissa
avsteg. Husen längs Stora gatan hade tidigare haft sina gavlar mot gatan.
När de nu byggdes upp på nytt, placerades de med långsidan mot gatan.

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

13

Panorama över Leufsta
bruk från sekelskiftet 1700.
Nationalmuseum.

Norra grindarna. Bruksgatan, Stora gatan, avgränsas
i norr och söder av grindar,
formgivna av Jean Eric Rehn.
under: Bebyggelse
vid Norra gatan.
till höger: Ekonomibyggnad vid Fägatan.

Husen, uppförda i timmer, är låga, endast en våning med vind, har ett
traditionellt sadeltak, täckt med tegel. Fasaderna är reveterade och var ursprungligen avfärgade med järnvitriol, en gul färg som är så karakteristisk
för Leufsta bruk. I de här husen bodde smederna med sina familjer, två
familjer i vart och ett. Bostadshusen längs tvärgatorna i söder och norr
fick en annan och mer traditionell utformning. Det är hus i en eller två
våningar med rödfärgade träfasader, en bebyggelse av samma typ som på
bondgårdarna i trakten.
Den enhetliga raden av smedshus längs Stora gatan bryts mitt i bruket
av hus som är större, mera monumentala och med en uttalad arkitektonisk
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utformning. Det är förvaltarbostaden och kyrkan. Båda husen har samma
höjd, samma slätputsade gulfärgade fasader med vita detaljer samt höga
valmade och branta spånklädda tak. Kyrkans tak kröns av två urnor med
flammor för att markera byggnadens funktion och dignitet.

Kyrkan
Kyrkorummet är sällsynt enhetligt och välbevarat. Det är ett stort rektangulärt ljusflödande rum med många stora rundbågiga fönster i alla fyra
väggarna. Taket är ett s.k. spegelvalv av trä och liksom väggarna vitmenat.
Golvet är belagt med gulaktigt tegel i sicksackmönster. De tre bänkkvarteren är slutna och omålade. Dörrarna, mellanstyckena och skärmarna har
en enkel kraftfull dekor i plattskärning. Mellanstyckena avdelas av halvbalustrar. Ett fjärde bänkkvarter med annan utformning finns längst fram
till höger i kyrkan. Det är avsett för herrskapet på herrgården. Trapporna
upp till läktaren kantas av smidda räcken av hög kvalité. Det är ett rent,
vackert, stämningsfullt kyrkorum. Mot det rena och ljusa kontrasterar på
ett effektfullt sätt altaret, predikstolen och orgeln.
Kyrkan är orienterad i nord–sydlig riktning med huvudingången i
södra kortväggen och altaret vid den motstående norra kortväggen. Altaruppsatsen består av en kolonnuppställning som omramar en relief före-

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Kyrkan och förvaltarbostaden.
I förgrunden ett bostadshus som numera fungerar
som församlingshem.

Interiör kyrkan.

ställande Kristus i Getsemane. Kolonnerna har korintiska kapitäl och bär
upp ett profilerat bjälklag och ett överstycke som kröns av ett kors. Infällt
i överstycket är Kristus som smärtomannen återgiven. Överstycket flankeras av rundnätta putti som håller pinoredskapen: hammaren, spikarna,
spjutet och röret med den ättiksvinsindränkta svampen. Altaruppsatsen
flankeras av två friskulpturer föreställande Tron med sina attribut oket och
lammet samt Hoppet med ankaret och duvan. De står på socklar med det
De Geerska vapnet respektive Charles De Geers namnchiffer. Altarbordet
omges av kraftigt formade voluter och dess mittparti är format som kortsidan på en sarkofag. Hela altaruppsatsen är utförd i trä, rikt bemålad och
förgylld.
Predikstolen på västra väggen är synnerligen praktfull och har drag av
den italienska barocken och i synnerhet Borrominis verk. Både korgen
och ljudtaket har åttkantig form med omväxlande raka och konkava sidor.
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Korgen bärs upp av kraftigt svängda voluter och är dekorerad med expres- Predikstolen.
siva målade och förgyllda sniderier. I mittfältet illustreras Bergspredikan.
Två putti bär upp ljudtaket som är utsmyckat med pelikanen som sitter på
himmelsgloben samt en kartusch med det De Geerska vapnet samt ättens
devis NON SANS CAUSE. Predikstolen omges av en praktfull draperimålning i mörkt blått. Upp till predikstolen leder en praktfull trappa, som nås
genom en lika praktfullt utsmyckad dörr med tre skulpterade fyllningar.
Dörrpartiet avslutas uppåt av rundbågigt krön, på vilken en putto sitter
med Kristusmonogrammet AO (början och slutet).
Vem som är mästare till altare, predikstol och även orgelns skulpturala
utsmyckning är inte känt. Så mycket är dock säkert att det är en mycket
skicklig och formsäker bildhuggare. Det är därför inte otroligt att den
främste inom området vid den här tiden, Burchard Precht, varit anlitad
direkt eller indirekt genom någon av sina medarbetare.

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Läktaren med orgel samt
krönet på västra pedaltornet med årtalet 1728.
nästa sida:
Östra pedaltornet som kröns
av en kartusch med byggherren Charles De Geers
spegelmonogram samt detalj av utsmyckningen.

Läktaren i väster bärs upp av två toskanska kolonner målade i en rödbrun marmorering. Orgelfasaden, som är rikt utsmyckad med musicerande änglar och putti i friskulptur samt akantusornament, är uppdelad i
fyra fristående delar, vilka motsvarar orgelns instrumentala uppbyggnad:
huvudverk, två pedaltorn och ryggpositiv. I centrum inne på läktaren står
huvudverket. Ryggpositivet och pedaltornen är infällda i läktarbarriären
som har plattskurna fyllningar och svarvade halvbalustrar av samma typ
som finns på bänkkvarteren. I motsats till dessa är läktarbarriären målad i
en grönblå marmorering. I en kartusch som kröner det östra pedaltornet
finns Charles De Geers namnchiffer och i motsvarande kartusch på det
västra pedaltornet ANNO 1728. Huvudverket kröns av en kartusch med
Psalm 150, målat i guld mot en mörk grund. Det är psalm 150 i Psaltaren
som åsyftas, en psalm som med sitt lovprisande innehåll är ett signum för
orgeln, musiken och koralsången.
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Halleluja!
Prisa Gud i hans helgedom,
Prisa honom i hans höga himmel.
Prisa honom för hans
mäktiga gärningar,
Prisa honom för hans väldiga storhet.
Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
Allt som lever och andas
skall prisa Herren.
Konstnärligt utformad
konsol på läktarbarriären.

Halleluja!

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Orgeln är kyrkans allra märkligaste inventarium. Förutom den imponer
ande storleken och rika utformningen är den förunderligt klangskön och
välbevarad. Den är byggd av Johan Niclas Cahman, som var dåtidens mest
framstående orgelbyggare, och stod färdig 1728. Av Cahmans större orgelverk är det endast orgeln i Leufsta bruk som bevarats till vår tid, vilket
gör den än mer värdefull som exempel på svenskt och i synnerhet svenska
barocktidens orgelbyggeri.
Orgelns uppbyggnad och dess historia beskrivs utförligt av Carl-Gustaf
Lewenhaupt och Axel Unnerbäck på annan plats i denna bok.

Herrgården
Herrgården återuppfördes på den gamla herrgårdens grund och märkligt
nog inte i brukets mittaxel. Den gavs i stort sett samma utformning som
föregångaren. Huset är byggt i tegel i två våningar, har ett spånklätt säteritak samt slätputsade gulfärgade fasader. Huvudfasaden har mittrisalit, dvs.
ett utskjutande mittparti, och utspringande hörnpaviljonger. Mot parken
finns ett motsvarande utskjutande mittparti och i gavelfältet längst upp
sitter ätten De Geers vapen, buret av två lejon. Huvudfasaden vetter mot
öster, alltså bort från bruksgatan. Den långa axel som utgår från huvudingången och borggården leder rakt ut i skogen och ingenstans. Den är
enbart en arkitektonisk effekt.
Till herrgården och brukets jordbruk hör en rad ekonomibyggnader
som är samtida med herrgården eller något yngre. De ligger på rad på
ömse sidor om herrgården och bildar en effektfull fond från bruksgatan.
Somliga av dessa byggnader har putsade fasader andra har fasader i tegel
med en gul färg, vilket liksom vitriolfärgen har uppfattats som typiskt för
Leufsta bruk.
Herrgården med sina flyglar, kyrkan och förvaltarbostaden är enkla,
strama och värdiga byggnader helt i enlighet med den svenska senbarockens stilideal. Vem som ritat byggnaderna är inte känt men hovarkitekten
Göran Josua Adelcrantz har nämnts på grund av stilistiska likheter med
byggnader som man säkert vet att han ritat. En annan arkitekt som nämnts
som åtminstone herrgårdens arkitekt är fransmannen Joseph Gabriel Déstain, som ritat den samtida huvudbyggnaden på Björksund i Södermanland.
År 1730 avlider Charles De Geer. Han efterträds av sin brorson med
samma namn. Under hans och hans hustru Catharina Ribbings tid slutförs
återuppbyggnaden av bruket. Tiden har gått och nu är det andra stilideal
som gäller. Arkitekten på modet, Jean Eric Rehn, anlitas. Han ritar de båda
paviljongerna, två låga kvadratiska byggnader med platta gallerförsedda
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föregående sida:
”Enfaldig dock wälment
fägnad öfwer Leufsta bruks
kyrkias inwigning, som högädle och wälborne herren, herr
Carl De Geer, herre til Leufsta, Åkerby, Wäsby, Tobboborg,
Holmsånger och Finrånger
&c. har på ny grund, med
egen bekostnad låtit upbyggia
af sten, och med en kostbar
predikstol, altar-tafla och
orgewärck bepryda; hwilken
kyrkia med sitt kostbara
innandöme af den högwördige
herren ... Daniel Lundius
igenom Guds ord och christeliga ceremonier Herranom
Gudi helgad och concererad
blef den 22 october åhr 1727.”
Komministern Olof Deckbergs hyllning till Charles
De Geer vid brukskyrkans
invigning. Tryckt i Uppsala.

Herrgården mot Stora gatan.

tak, vilka ligger ut mot dammen, den ena för att rymma Charles de Geers
bibliotek och den andra för hans naturaliesamlingar. Rehn ritade också
fågelhuset, voliéren, i parken som byggdes 1759, och grindarna i norra och
södra änden av bruksgatan. På 1760-talet arbetar Rehn med inredningar i
herrgården. Det märkligaste han åstadkommer där är matsalen. Han låter
panela väggarna i sin helhet och i panelen fäller han in släktporträtten och
förser dem med förgyllda ramar och festonger. Dörröverstycken, som symboliserar handeln, jordbruket och bruksdriften, målas av Lars Bolander.
Det är ett vackert rum, ett av de vackraste från den här tiden, och effekten
av de infällda porträtten är mycket påtaglig.

Leufsta bruk under senare århundraden
Under 1800-talet sker inga större förändringar med hus och byggenskap.
Husen underhålls och en del reparationer och förbättringar görs. Herrgården och de båda flyglarna byggs samman. I gästrumsflygeln inreds flera
rum med nya kakelugnar och tidstypiska stormönstrade tapeter i vackra
färgställningar. Furugolven målas i rutmönster för att efterlikna kalkstensplattor.
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I slutet av 1800-talet var det högkonjunktur för järntillverkningen. Carl
de Geer, nu ägare till Leufsta bruk, satsar på förnyelse och anlitar dåtidens
mest eftertraktade arkitekt i miljöer av den här arten, Isac Gustaf Clason.
Han ritar en ombyggnad av stora magasinet och ett nytt hus för brukets
kassör (nu värdshus) längs bruksgatan och granne med kyrkan. Båda husen utformas i en historiserande stil med förebilder i holländsk renässans.
I herrgården nyinreds en rad rum på ett ganska hårdhänt och okänsligt
sätt. Det bästa och märkligaste Clason åstadkommer är två biblioteksrum,
varav det större i sin helhet är i barockstil med skåp och paneler i mahogny,
en stor öppen spis i marmor och rikt skulpterade möbler. Det inre rummet
inreds med fasta skåp längs väggarna för att rymma Carl de Geers geografiska samlingar.
1900-talets förändringar blev radikala för miljön. År 1917 säljs bruksverksamheten till Gimo-Österby AB, som lägger ned tillverkningen av
stångjärn år 1926. Strax därefter rivs samtliga produktionsbyggnader och
idag finns ingenting kvar av det som var förutsättningen för det idealsamhälle som byggdes upp i de norduppländska skogarna under 1600- och
1700-talet. I samband med försäljningen av bruksverksamheten övergick
kyrkan i Österlövsta församlings ägo. Familjen de Geer behöll godset och
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Kassörsbostaden,
numera Värdshuset,
och Stora magasinet.
foto: Karl Johan Eklund
2015.

Nedre dammen.
foto: Karl Johan Eklund 2015.

24

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

drev lantbruk och skogsbruk. I slutet av 1960-talet läggs lantbruket ned.
Mjölkkor och ungdjur säljs. Åkermark och beteshagar skogsplanteras.
På 1960-talet förnyades parken i enlighet med ett förslag som utarbetats
av Walter Bauer på basis av en plan från 1769. Den tyskinspirerade parken
som tillkom under 1800-talet, under den tid August Strindbergs bror Olle
var trädgårdsmästare, kom därmed att ersättas av den nuvarande klassicerande parken. Det var Carl de Geer som tog initiativ till denna förändring.
Han var den siste fideikommissarien för ett fideikommiss som inte bara
omfattade Leufsta bruk utan även Stora Wäsby i Hammarby socken. När
han dog 1978 upplöstes fideikommisset. Äldste sonen Louis ärvde Leufsta.
År 1986 skänker Louis de Geer herrgården med park och tillhörande byggnader till Stiftelsen Leufsta för att för all framtid bevaras och visas för
allmänheten. Drygt tio år senare övertar Statens fastighetsverk ägande och
förvaltning av park och byggnader.
För att manifestera brukets historia och järntillverkningen lät Carl de
Geer och hans fru Maud beställa en skulptural utsmyckning av Herta
Hillfon, vilken sattes upp på en mur i parken år 1969. Konstverket heter
”Hyllning till vallonerna”.
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ORGELBYGGAREN

johan niclas cahman
– en biografi
Axel Unnerbäck

D

enna biografi över orgelbyggaren Johan Niclas Cahman har tillkommit som ett led i forskningsprojektet Svensk orgelforskning för
kulturmiljövårdens behov, genomfört av Riksantikvarieämbetet i
samverkan med Göteborg Organ Art center (GOArt) vid Göteborgs universitet. Projektet har syftat till att öka kunskapen om svenskt orgelbyggeri
från klassisk tid och skapa underlag för ett adekvat omhändertagande av
vårt kulturarv av bevarade historiska orglar. Att Johan Niclas Cahman därmed kom i fokus var naturligt inte bara för hans ställning som landets mest
berömde orgelbyggare under klassisk tid, utan också därför att det inför
restaureringen av hans berömda orgel i Leufsta bruks kyrka 2005–06 fanns
behov av djupare kunskap både om orgeln och om orgelbyggaren och hans
omfattande verksamhet.
Grundmaterialet är rikt men ojämnt. För vissa orgelprojekt saknas arkivaliska uppgifter nästan helt, i andra fall finns ett omfattande material. Det
har i detta sammanhang inte varit möjligt att i detalj behandla varje enskilt
orgelprojekt, framför allt inte de ibland omfattande diskussionerna ute i
kyrkorna inför beslut om orgelanskaffning, finansiering etc. Cahmans korrespondens med församlingarna finns till en del bevarad i kyrkoarkiven.
Däremot finns praktiskt taget ingenting bevarat av hans övriga korrespondens med exempelvis orgelbyggare och organister.

”Den namnkunnige orgbyggaren J. N. Cahman”
Johan Niclas Cahman (1679–1737), eller Johan N. Cahman som han alltid
tecknar sig, har fått anseende som Sveriges mest framstående orgelbyggare
genom tiderna. Han prisades av sin samtid, och hans goda rykte levde kvar
efter hans död, också när orgelbyggnadskonsten utvecklats i en riktning
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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som fjärmat sig från den barocktradition som han förvaltade och utvecklade. Trots att hans orglar kritiserades för vissa tekniska ofullkomligheter
var han ett respekterat namn ännu vid mitten av 1800-talet, mer än 100 år
efter sin död. Många betydande Cahman-orglar var fortfarande i bruk och
fungerade som levande vittnesbörd om hans konst, bland dem den största
och mest berömda, den 40-stämmiga orgeln i Uppsala domkyrka.
En utgångspunkt för en ännu levande litterär Cahman-tradition blev
avsnitten om Cahman i Abraham Hülphers berömda Historisk Afhandling
om Musik och Instrumenter […] jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i
Swerige (1773). Hülphers bygger dels på egna kunskaper och erfarenheter,
dels på utsagor från sina korrespondenter på skilda håll. En flitig sagesman
var dåvarande domkyrkoorganisten Johan Miklin i Linköping. Hülphers
uppgifter förs vidare av organisten och organologen Carl Ludwig Lindberg
i hans Handbok om orgverket (1850 och 1861), i C. P. Norlinds 1912 utgivna
Orgelns allmänna historia och i senare svenska läroböcker i orgel.1
Trots att respekten för Cahman som orgelbyggare egentligen aldrig på
allvar har sviktat, kom hans orgelverk att falla offer för nya strömningar
inom musik, liturgi och orgelkonst. Redan under senare delen av 1700talet fanns en strävan att ersätta de gamla barockinstrumenten med orglar
av mera homofon och vokal karaktär. 1820-talets genombrott för en ny,
tidigromantisk orgelstil, införd från Tyskland av orgelbyggarna P. Z. Strand
och Gustaf Andersson, ökade trycket mot de bevarade barockorglarna, som
varken motsvarade den tidiga romantikens musiksmak eller kyrkans behov
av kraftfulla och grundtoniga instrument för ackompanjemang av psalmsången. Till de orglar som revs hörde Cahman-verken i Riddarholmskyrkan 1817, Västerås 1851 och Falu Kristine 1856. Ännu mer förödande var
dock de många kyrkbränderna som förintade ett stort antal av Cahmans
orglar. Cahman-orgeln i Borås brann 1727 och samma öde drabbade år
1822 den nya orgel han fick bygga 1736. Varbergs orgel brann 1767, Filipstad
1775, den av Cahman tillbyggda orgeln i Vänersborg 1777, Göteborgs domkyrkoorgel 1802 och Uddevalla 1806. Det lilla positivet i Norberg förstördes redan 1727. Cahmans sista stora verk, orgeln i hemförsamlingen Maria
Magdalena i Stockholm, fullbordades av gesällen och efterträdaren Olof
Hedlund men togs ned efter bara 21 år, när kyrkan brann 1759.
Den senromantiska orgelns genombrott kring 1860 ledde till en omfattande decimering av det bevarade äldre orgelbeståndet från klassisk tid.
Ytterligare ett antal Cahman-orglar offrades, inte för att de var utslitna eller
tekniskt dåliga, även om sådana argument ofta tillgreps, utan i första hand
för att de kommit att bli totalt otidsenliga i den nya musikaliska situation
som erövrat också kyrkomusiken. I ett utlåtande 1853 riktade orgelexperten
och hovrättspresidenten E. G. von Rosén hård kritik mot den berömda
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Cahman-orgeln i Uppsala som tekniskt bristfällig, musikaliskt föråldrad
och dessutom för liten för domkyrkan och därför i behov av en genomgripande ombyggnad. Först mot slutet av 1860-talet tog planerna gestalt. Nu
gällde det inte längre en måttlig omdisponering i den tidiga romantikens
anda, utan i stället nybyggnad av ett högmodernt, senromantiskt instrument av kontinentalt snitt. Den självklare orgelbyggaren var nu P. L. Åkerman, utbildad i Belgien, och kanske den förste som efter Cahman kom att
nå ett slags bestående kultstatus. Paradoxalt nog var C. L. Lindberg, som i
sin Handbok om orgverket hade framhållit Uppsala domkyrkas orgel som
”Cahmans förnämsta mästerstycke”, den som starkast tycks ha drivit nybyggnadsfrågan.2 Fascinationen inför senromantikens orgel med dess helt
nya klangvärld och revolutionerande tekniska möjligheter vägde tyngre än
respekten för den berömda Cahman-orgeln.3
Under de följande decennierna försvann flertalet av de ännu bevarade
Cahman-verken och när orgelrörelsen med dess reaktion mot romantiken
och återanknytning till den klassiska orgeltraditionen nådde Sverige på
1920-talet fanns i stort sett endast två av Cahmans orglar bevarade: den
berömda orgeln i Leufsta bruks kyrka från 1728 (då i ospelbart skick) och
den lilla orgeln från 1730 i Drottningholms slottskyrka.
Restaureringen av Leufsta bruks-orgeln 1933 gjorde det möjligt att åter
uppleva Cahmans orgelklang. Bilden av Cahman blev med ens konkret
och levande. Men var den representativ, kunde man utifrån två bevarade
och spelbara instrument av sammanlagt närmare 40 kända verk dra några
säkra slutsatser om hans tekniska förmåga och musikaliska konstnärskap?
Även om bilden alltid kommer att förbli fragmentarisk finns det i dag
åtskilliga nya pusselbitar som kompletterar och nyanserar bilden av den
svenska barockorgelns mästare. Två Cahman-orglar som varit magasinerade har blivit återuppsatta och klingande vittnesbörd – det gäller orglarna
i Årsunda, byggd för Ovansjö kyrka 1714, och Ulrika, byggd för Kisa kyrka
1734. Båda är förändrade under 1700- och 1800-talet men bidrar ändå både
visuellt och musikaliskt till bilden av Cahman. Detsamma gäller den orgel
som Cahman byggde i Mariestad 1705 och som sedan 1865 i ombyggt skick
har bevarats i Kölingareds kyrka. I den stora kororgeln i Kristine kyrka i
Falun, byggd 1982 som en fri Cahman-rekonstruktion, klingar ett antal
återfunna stämmor från kyrkans sedan länge rivna Cahman-orgel. Ett orgelpositiv i Köpenhamns musikmuseum har identifierats som ett arbete av
Cahman och bidragit med viktigt kunskapsunderlag för 1995 års restaurer
ing av orgeln i Drottningholms slottskyrka.4 I Musik- och teatermuseet i
Stockholm förvaras i demonterat skick den orgel som Cahman byggde för
Leksands kyrka 1724 (något ombyggd 1895). Utöver de nämnda bevarade
orgelverken finns åtta av hans orgelfasader bevarade samt en ombyggd fa-
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sad och en pedalverksfasad i ett äldre verk. En av fasaderna har i senare
tid fått helt nya fasadpipor, i en av dem är piporna delvis bytta; de övriga
fasaderna har däremot kvar sina ursprungliga Cahman-pipor.
Inom det inledningsvis nämnda forskningsprojektet har bevarade fasader, pipmaterial och annat magasinerat eller återanvänt Cahman-material
spårats upp och dokumenterats.

Tidigare forskning
Litteraturen om Cahman och hans verk är relativt sparsam. Orgelforskaren
fil.dr Bertil Wester har i ett antal uppsatser behandlat Cahmans orgelbyggeri. I två artiklar i Svensk Tidskrift för Musikforskning har fil.lic. Torild
Lindgren analyserat Cahmanskolans verkuppställning och dispositionspraxis. Cahmans fasadarkitektur och dess samband med utvecklingen på
kontinenten har behandlats i en artikel av Niclas Fredriksson 2001. Bengt
Kyhlberg har i sina forskningar kommit in på Cahman, bl.a. i sina uppsatser om fadern Hans Hinrich Cahmans orgelbyggen i Växjö domkyrka
och Uppsala domkyrka, och rett ut släktskapsförhållandena inom familjen
Cahman. Han har också svarat för artikeln om Cahman i Sohlmans musiklexikon. I orgelmonografier av olika författare får man uppgifter om
Cahman och hans verk och i tidskriften Orgelforum 1984 och 1985 har Axel
Unnerbäck publicerat en översiktlig första biografi som redovisar tidigare
obeaktade fakta om hans liv och verksamhet. Josef Sjögrens omfattande
arbete om orglarna i Västerås stift innehåller en rad intressanta notiser om
Cahman och hans orgelbyggen i stiftet. Ett mycket värdefullt arbete är
Birger Olsson omfattande biografi över Olof Hedlund, Cahmans mångårige medarbetare och efterträdare.5
I arkiven finns uppgifter som kompletterar bilden. Där träder Cahman
också fram som människa och yrkesman: driftig, intelligent, självmedveten
och stridbar, en svensk företagare i en tid, präglad av Karl XII-krigen och
deras svåra efterverkningar in i 1720-talet, men på väg in i ett skede där handel och hantverk premierades av merkantilismens ideologi och realpolitik.
Man kan urskilja fyra relativt tydligt avgränsade perioder i Johan N.
Cahmans liv:
• 1679 eller 1680–1699 barndom i Tyskland och Sverige, utbildning i
Sverige,
• 1700–1711 orgelbyggare i Västerås,
• 1711–1721 uppbördsman, handelsman och orgelbyggare i begränsad
skala i Stockholm,
• 1721–1737 handelsman i Stockholm och landets ledande orgelbyggare.
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Hans Hinrich Cahman – fader och mentor
Johan Niclas Cahman föddes 1679 eller 1680 i Flensburg, där fadern Hans
Hinrich Cahman var bosatt åren 1677–1685.6 Hans Hinrich Cahman var
en framstående orgelbyggare med gedigen utbildning. Som gesäll hos orgelbyggaren Hans Christoph Frietzsch var han en länk i den orgelbyggartradition som utifrån orgelbyggarfamiljen Scherer på 1500-talet via den
berömde orgelbyggaren Gottfried Frietsche och sonen Hans Christoph
Frietzsch hade utvecklat den nordtyska orgelkonsten till dess höjdpunkt
under senare delen av 1600-talet.
Vid mitten av 1650-talet var Hans Christoph Frietzsch verksam i Danmark; hans 40-stämmiga orgel i Trinitatis kirke i Köpenhamn 1656–1660
sades vara den bästa i landet. Förutom ett antal betydande verk i Nordtyskland och Danmark kom han i början av 1660-talet att genomföra flera omoch nybyggnader i de nyligen försvenskade landskapen Skåne och Halland.
Bland dem fanns den senmedeltida orgeln i S:t Petri kyrka i Malmö, som
genom hans ombyggnad 1660 kom att förvandlas till en tidsenlig barockorgel, märkvärdigt nog fortfarande till stor del bevarad i Malmö museum
som det enda bevarade exemplet på Frietzsches orgelbyggeri, samt orgeln i
S:ta Maria i Helsingborg, avsynad av Dietrich Buxtehude 1662 och till vissa
delar bevarad i Torrlösa kyrka.7 En frestande men ännu oprövad hypotes
är att hans discipel Hans Hinrich Cahman kan ha medverkat i de svenska
projekten och att detta kan ha haft sin betydelse när Cahman efter Frietzsches död kom att anlitas för viktiga renoveringsuppdrag i Landskrona och
Kristianstad.
Hans Hinrich Cahmans första självständiga arbete var att slutföra Frietzsches nybyggnad i Hamburg-Neuenfelde 1674.8 Han var då förlovad med
Frietzsches dotter, som sedan blev hans hustru. År 1676 anhöll han om privilegium som ”alleene” orgelbyggare i Köpenhamn. Ansökan beviljades, men
inte ensamrätt.9 Under perioden 1677–85 var han bosatt i Schleswig, sannolikt i Flensburg. Där lät han döpa två söner, Ludwig år 1677 i Nicolaikyrkan
och den 6 januari 1680 i Mariakyrkan ytterligare en son, säkerligen Johan
Niclas. Bara enstaka uppgifter är hittills kända om hans verksamhet som
orgelbyggare i Flensburg. På tekniska och stilistiska grunder har han tillskrivits orgeln i Møgeltønder i Schleswig, ett åttafotsverk från 1679, och i Ribe
utförde han 1683–84 en reparation och ombyggnad av domkyrkans orgel.10
När Hans Hinrich Cahman år 1685 kommer till Sverige är hans första uppdrag en reparation av orgeln i Landskrona, där hans läromästare
Frietzsch år 1661 hade gjort en grundlig renovering av den befintliga, troligen senmedeltida orgeln. Samma år gör han en besiktning och ett reparationsförslag för Lorentz-orgeln i Kristianstad. Sedan reparationen utförts
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Vårdinge-orgeln i Statens histori
ska museum, sannolikt byggd
av Hans Hinrich Cahman på
1680- eller 1690-talet. Bemålningen gjord 1708 av målaren
Erik Kuper. De försvunna
fasadpiporna ersattes vid orgelns
uppställning i museet med attrapper av trä. Av innerverket är
bälgen och väderlådan bevarade.
foto: Axel Unnerbäck 2015.

1687 lämnade han Skåne för att bege sig till Uppsala, där man
beslutat anlita honom att fullfölja det efter orgelbyggaren Frantz
Bolls död 1676 avbrutna stora orgelprojektet i domkyrkan. En tidigare förfrågan hade gått till Arp Schnitger i Hamburg, som i sitt
svar 4 juni 1690 dock avböjde av tidsbrist.11 Cahmans resa avbröts
emellertid i Växjö, där han åtog sig uppdraget att bygga en ny
orgel i domkyrkan. Tre år varade uppehållet i staden. Sonen Johan
Niclas, knappt tio år gammal, gick i skola där, men var hemmastadd i faderns verkstad och bekant med verksamheten; Cahmans
gesäller ingick dessutom i hushållet i sysslomansgården, där Cahman hade sin bostad och verkstad.12
Förutom den stora domkyrkoorgeln byggde Hans Hinrich
Cahman under sin Växjö-tid ett antal enmanualiga orgelpositiv
som levererades till kyrkor i trakten.13 Ett av dem, tillverkat 1690,
är bevarat i originalskick och står i Smålands museum i Växjö.
Detta enda helt bevarade av hans orgelverk vittnar om att han var
en högst professionell orgelbyggare och en representativ företrädare för högbarockens nordtyska orgeltradition. Av samma typ
är den så kallade Vårdinge-orgeln i Statens historiska museum i
Stockholm, som av Niclas Fredriksson attribuerats till Hans Hinrich Cahman. Orgelhuset, väderlådan och bälgen är bevarade,
mekanik och pipverk förlorade.14
Först år 1692 infann sig Cahman i Uppsala för att besiktiga och
gripa sig an det stora orgelbygget från grunden och enligt ett helt
nytt koncept. Jämsides med det stora orgelbygget i domkyrkan
åtog han sig flera andra project, bl.a. en ny orgel i Stockholms
slottskyrka; kontrakt slöts den 29 december 1693, orgeln avsynades
den 19 september 1696.15 I överenskommelsen med Uppsala domkyrkoförsamling hade han emellertid enligt ett av Olof Rudbeck
lämnat intyg fått förbinda sig att
under sin warande tijd slottsorgewärket i Stockholm och Giefles
Kÿrkias […] genom andra dem förfärdiga på dätt intet Domkyrkans
försummas måtte, och [att] han ock den tijden afdrogs så mycken
löön som derpå lopp för sigh.16

I Slottskyrkan blev det orgelbyggaren Magnus Åhrman som fick
utföra arbetet under Cahmans överinseende. Samme orgelbyggare anlitades i Skara domkyrka där Cahman i oktober 1697 hade
uppgjort ett projekt med 30 alternativt 26 stämmor, huvudverk,
ryggpositiv och pedal.17 I ett brev till Hülphers 2 juli 1769 uppger
orgelbyggare Johan Everhardt (d.ä.) att Cahman haft ”en medar-
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betare vid namn Orman år 1697 af hwilken Skara verk har blifvit
giordt men Caman varit förstyrare [ledare]”. Efter Hans Hinrich
Cahmans död fick Johan Niclas överta en i bouppteckningen redovisad fordran hos Skara församling. Han fick också överta uppdraget att besiktiga och probera den nya orgeln och den 29 och
30 januari kvitterar han ut ersättning inkluderande resekostnader
från Västerås.18
Tack vare Rudbecks intyg klarnar bilden av Hans Hinrich
Cahmans verksamhet, som förutom ett antal orgelpositiv har ansetts omfatta endast orglarna i Växjö, gamla Slottskyrkan, Riddar
holmskyrkan och Uppsala domkyrka. Av Hülphers tillskrivs han
ytterligare ett par orglar; förutom Skara domkyrka orglarna i Kristina kyrka i Jönköping (1683), där själva orgelbygget enligt arkivhandlingarna utfördes av en orgelbyggare Johan Pettersson från
Köpenhamn, samt en ombyggnad/förbättring av orgeln i Gävle
1686. I Västerås domkyrka gjorde Cahman i maj 1698, efter besök på platsen tillsammans med domkyrkoorganisten Christian
Zellinger, ett projekt till ny orgel i väster.19 Olof Rudbeck i Uppsala hade rekommenderat Hans Hinrich Cahman om det gällde
nybyggnad men ansåg att hans gesäll och broder Johan Herman
”kunde duga” om det gällde reparation. På grund av Hans Hinrich Cahmans mellankommande död kom kontraktet att i stället
slutas med Johan Herman Cahman, som genomförde projektet
tillsammans med Hans Hinrichs son och efterträdare Johan Niclas Cahman.20
I Skara domkapitels svar 31 januari 1698 på en supplik från Åhrman påstås att Hans Hinrich Cahman ”är satt till en Inspector
öfwer alle Orgewerks byggnadt i hela Riket”. Man kan fråga sig
om detta var något som Olof Rudbeck lanserat och som hans bror
biskopen i Skara tillämpade när han sände Magnus Åhrmans son
Johan till Uppsala för att bli informerad av Cahman och Rudbeck
inför orgelbygget i Skara. Resan innefattade också studiebesök vid
de bästa orglarna i Stockholm. I varje fall tycks Cahmans sätt att
driva sin verksamhet med både orgelbyggen i egen regi och som
projekt, bortlejda till andra men ställda under hans tillsyn, ha bidragit till att skapa bilden av ett slags riksorgelbyggare. Traditionen
övertogs av sonen Johan Niclas, som medvetet eftersträvade en
sådan position. En titulatur som ”direktör över orgelbyggerierna
i Sverige” och liknande vittnar om att han åtminstone informellt
lyckades bli ansedd som överordnad sina konkurrenter. I Rostock
hade orgelbyggaren Caspar Sperling en liknande ställning.
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Virestads-orgeln. Byggd av Hans
Hinrich Cahman 1690 och
bevarad i praktiskt taget orört
skick. Bemålningen tillkom år
1700. Smålands museum, Växjö.
foto: Smålands museum.
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Johan Niclas som hjälpreda i Uppsala
och gesäll i Riddarholmskyrkan
När familjen Cahman slog sig ner i Uppsala anlitades informator för barnens skolundervisning. Samtidigt fick Johan, nu i tonåren, utföra ett och
annat uppdrag i faderns stora orgelföretag. Då och då finns han nämnd,
inte i samband med några konkreta arbetsuppgifter men som mottagare
av utbetalningar för faderns räkning, första gången den 5 februari 1693. I
arbetslaget, som skiftade i storlek, fanns den ovan nämnde gesällen Johan
Herman Cahman, bror till Hans Hinrich, och Anders, möjligen identisk
med Anders Larsson, Cahmans gesäll i Växjö. Efter Anders död 1693 tycks
gossen Isac Risberg, som arbetat hos Cahman redan under Växjö-tiden,
ha blivit hans efterträdare. När orgeln var färdig utdelades diskretioner
(drickspengar eller gåvor) till gesällerna Lorentz Mathis och Johan Herman Cahman.21 År 1694 avled Johan Niclas mor Anna Christina Frietzsch
och efterlämnade tre barn, Johan Niclas, Johan Petter och Brita Stina. I
sitt nya äktenskap med Anna Catharina Spiring 1696 fick Hans Hinrich
Cahman ytterligare en son, Hans Hindrich.
År 1698 flyttade familjen till Norrmalm i Stockholm, sannolikt till hörnet av Bryggargränden (nuvarande Bryggargatan) och Drottninggatan.
Från den adressen levererade Cahmans änka nämligen år 1702 ett sexstämmigt positiv till dåvarande Skeppsholmskyrkan.22 I Stockholm väntade ett
nybyggnadsprojekt som gällde en 28-stämmig orgel i Riddarholmskyrkan;
projektet hade uppgjorts av organisterna Gustaf Düben och Christian Ritter och kontraktet slutits redan den 2 september 1696.23
Arbetet i Riddarholmskyrkan var ännu inte färdigt när Hans Hinrich
Cahman, på rekommendation av Olaus Rudbeck, sakkunnig och projektledare vid orgelbygget i Uppsala, år 1698 kontrakterades av Jacobs församling för en större reparation av kyrkans orgel. Denna var byggd 1662
av Frantz Boll, sin tids ledande orgelbyggare i Sverige. Av Cahmans två
alternativ valde man det större, där han utöver de aktuella felen hade ”beskrivit de fel och fauter [brister], som själva Mästaren och Orgbyggaren
vid Orgelns första förfärdigande begått hade, efter han sin konst intet
bättre förstått”. Han lämnade förslag ”huru de samma felen nu vid denna
reparationen med allt ny smak kunde avböjas och en fullkomlig förbättring företagas.”24 Formuleringen ”med allt ny smak” tyder på att Cahman
ansåg den blott 36 år gamla orgeln föråldrad i förhållande till den stil han
själv företrädde.
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Johan Niclas Cahman tar över orgelbyggeriet
Den [5] september 1699 avled Hans Hinrich Cahman. Själaringning hölls i
Klara och i Jacobs kyrkor, kyrkoherden i Jacob ”kastade jord på liket”, som
sedan fördes med roddbåt till Uppsala och gravsättning i domkyrkan framför orgelläktaren. Bouppteckningen redovisar ett förmöget bo med dyrbara
inventarier. Den innefattar också en förteckning över själva verkstadens alla
inventarier. Där fanns också ett ”ordinarie positiv” med sex stämmor och
ett positiv med stämpipor av trä, klaviatur av olivträ och genombrutna och
snidade fyllningar. Förutom dessa redovisas ett positiv som var placerat i
Uppsala domkyrka och ett i Riddarholmskyrkan samt två klavicord, det
ena utan strängar, ”ett Regale”, en ”symphonie”, en ofärdig clavecymbal
och två ofärdiga corpus till clavecymbaler. Att orgelbyggarna i viss utsträckning även tillverkade klaverinstrument som klavicord och cembali var inte
ovanligt och förekom tydligen också hos Hans Hinrich Cahman.25
Som änkans personliga egendom redovisas ”1 brunt skåp med ett positiwe uthi af 6 Stämmor, som hennes Sal: Man i des lifstid henne med warm
hand berättas hafwa gifwit och förährat”. Uppenbarligen var det en s.k.
kabinettsorgel av den typ som vid den tiden och långt fram på 1700-talet
kunde förekomma i förmögna hus, särskilt i Holland. På Leufsta bruks
herrgård finns en sådan, just av den typ som bouppteckningen bekriver
men stilistiskt av yngre modell: ett skåp av valnöt med inbyggt orgelverk.26
Den omkring 19-årige, nu myndige orgelbyggargesällen Johan Niclas,
”hwilken [nu] för tiden des Sal: Faders Wärckstad förestår” och som i delningen efter fadern hade ”emottagit Sterbhusets wärktyg sampt någre ofärdige Instrumenter” hade arbetat både med orgeln i Jacobs kyrka och orgeln
i Riddarholmskyrkan. Han stod nu inför uppgiften att tillsammans med
farbrodern Johan Herman, som Hans Hinrich hade antagit till orgelbygget
på Riddarholmen, fullfölja de båda projekten. Johan Herman Cahman,
död 1702 i Uppsala, medverkade som orgelbyggargesäll vid orgelbygget i
Uppsala. Därefter svarade han för ombyggnader av orglarna i Kristine och
Stora Kopparbergs kyrkor i Falun 1697 respektive 1698.27
I Jacob bör arbetet ha hunnit ganska långt – redan i oktober 1699 var
orgeln färdig för avsyning. Den förrättades under fyra dagar av organisterna Lüdert Dijkman i Storkyrkan, Christian Ritter i Tyska kyrkan och
Martin Decker i Jacobs kyrka. Orgeln godkändes med beröm. Upptäckten
av en fördärvad, icke reparerad pipfot föranledde dock, trots orgelbyggarnas protester, en ytterligare granskning. Orgelbyggarna vidhöll att några
felaktiga pipor inte fanns. Efter hot om innehållande av likvid accepterade
de dock en granskning, som avslöjade att ett tjugotal av de största gamla
piporna var odugliga.28
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Riddarholmskyrkan i
Stockholm med Cahmans
orgel från 1698–1700
och läktarbarriär från
1734–35. RA, ÖIÄ:s arkiv.

I Riddarholmskyrkan gällde uppgiften att slutföra Hans Hinrich Cahmans komplicerade nybyggnadsprojekt. På samma sätt som i Uppsala var
orgeln delad på två orgelhus som flankerade orgelns så kallade öververk
(också kallat positiv) inrymt i ett endast 1½ aln (90 cm) högt orgelhus
med orgelns spelbord inbyggt i ryggsidan, ”hwilken inrättning har funnits nödig til mera beqwämlighet för en stor Orchester som wid Kongl.
begrafningar här fordrar sitt rum”.29 På en ritning från 1730-talets början
avseende ombyggnad av läktaren ser man de båda orgelhusen men inte
positivet som sannolikt stod längre in, skymt av den slutna läktarbröstningen. Grundidén var i princip densamma som i Hans Hinrich Cahmans
orgel i Uppsala som i sin tur gick tillbaka på Olof Rudbecks första förslag
till ny orgel i domkyrkan 1664.30 Dispositionen omfattade 28 stämmor,
manualomfånget var C-c3 med bruten oktav, pedalomfånget C, D-d1 och
orgeln skulle få sex bälgar. För att hålla höjden nere utfördes positivet som
tvåfotsverk, men med Octava 2´ i stället för fasadprincipal; den projekterade Octava 4´ tycks ha slopats.
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Västerås domkyrka, Cahmanorgeln efter ombyggnad 1851,
då ryggpositivet slopades, pedalens yttre fält bytte plats och
fasaden flyttades bakåt. ATA.

Den 16 maj, bara fyra månader före sin död, lämnade Hans Hinrich en
skriftlig specifikation på vad som ännu inte var färdigt: i huvudmanualen
åtskilliga blindpipor av tenn och de allra minsta i Trumpet 16´; i undermanualen (positivet) corpora till Dulcian, Gedact 4´ och Gemshorn 2´ samt
i Gedact och Qvintadena 8´ de allra minsta piporna; i pedalen corpora
till Trompet 8´samt Qvinta 6´ och Octava 4´. Trots att farbrodern fanns
med som undertecknare av avtalet med församlingen, får Johan Niclas
som arvinge och formell ägare av orgelbyggeriet anses huvudansvarig för
de avslutande arbetena; han har ”som son och arfwinge efter förmelte Min
Sahl. Fader och under honom ifrån begynnelsen på samma Orgelwärck
arbetadt”, skriver han i avtalet. Orgeln lovades spelbar till gudstjänstbruk
inom en månad eller sex veckor och helt färdig till pingsten 1700. Även om
det handlade om relativt begränsade åtgärder bör förtroendet att få slutföra
faderns sista, raffinerat upplagda orgel ha varit betydelsefullt som ett första
steg i den unge orgelbyggarens långa och framgångsrika yrkeskarriär..
I Västerås hade Hans Hinrich Cahman tillsammans med Christian
Zellinger från Uppsala i juni 1698 lämnat ett förslag till ny orgel. Efter
orgelbyggarens död bara ett par månader senare gick uppdraget i stället
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till brodern Johan Herman som kontrakterades att bygga orgeln enligt det
givna förslaget, som dock kom att ändras något. Det var ett för sin tid stort
verk med 32 stämmor fördelade på manual, ryggpositiv och pedal. Orgeln
blev färdig i maj 1701. För avsyningen svarade Christian Zellinger, som
också framförde ”en liten musique” den 26 maj.31
Även om Johan Herman formellt stod för projektet var Johan Niclas
uppenbarligen medansvarig i det stora orgelbygget. Att Johan Niclas den
30 september 1699, bara några veckor efter faderns död, och även den 17
oktober 1700 befinner sig i Västerås kan ses som ett tecken på att han redan
från början var engagerad i projektet.32 Farbrodern Johan Herman var, som
domkapitlet framhåller i en tvist år 1701 om utebliven hyresbetalning för
verkstad i en av lektorsgårdarna, ”en gammal och sjuklig man”. Han avled
i början av år 1702 (före 5 april).33 Det förefaller mindre sannolikt att han
utan medverkan av sin unge och driftige brorson kunnat genomföra detta
stora projekt på så kort tid även om han som medarbetare troligen också
hade sin son Hans Hindrich (d.y); denne verkade senare som organist och
orgelreparatör i Borås.
Trots Johan Hermans formella entreprenörskap kom orgeln att betraktas som ett verk av Johan Niclas Cahman. När Ernst Ferdinand Pape,
domkyrkoorganist i Västerås från 1708, och organisten i Tyska kyrkan i
Stockholm J. F. Seeliger avsynade Johan Niclas Cahmans orgel i Uppsala
år 1732 jämförs den i utlåtandet med orglarna av ”samme mästare” i Riddarholmskyrkan och i Västerås:
uti Kongl. Riddarholms Kyrkan finnes et Orgwerk af samme Mästare byggt,
och et äfwen lika i Westerås, det förra af hela Kongl. Capellet och alle Organister i Stockholm för 32 år sedan Examineradt och för godt erkänt; det sednare i
Westerås, af Sal. Direct. Zellinger [dåvarande organisten i Uppsala] äfwenwäl
med Orgbyggarens beröm inventeradt.

När konsistoriet i Uppsala vid tillsättningen av Director musicestjänsten
1727 hävdade hur oumbärlig professor Erik Burman var för det pågående
orgelbygget kom svar från kanslern: ”hwarutinnan man tyckes sig aldeles
kunna förlita på orgelbyggaren [Johan Niclas] Cahman, äfwen som det
skiedt wid Orgelwärkets byggnad i Westeråhs domkyrkia.”34
Kontraktet har inte kunnat återfinnas, men av senare handlingar framgår att dispositionen på några punkter avviker från projektet. Den vikigaste skillnaden är att huvudverket baseras på Principal 8´ i stället för 16´ som
projektet anger, och ryggpositivet på Principal 4´ i stället för 8´, troligen av
utrymmesskäl. En genomgripande ombyggnad åren 1757–58 genom orgelbyggarna Gren & Stråhle innebar bl.a. uppflyttning av en del stämmor för
att få vidare mensurer samt byte av ett betydande antal pipor och kärnor
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som var uppfrätta, troligen av korrosion.35 År 1851 ersattes innerverket med
ett nytt av orgelbyggaren Gustaf Andersson. Cahmans orgelfasad bevarades men i förändrat skick. Av ett fotografi från 1800-talet framgår att manualverket var av gängse treturelltyp med fyra små mellanfält och rak gesims liksom i den några år senare byggda orgeln i Karlshamn. Ryggpositiv
saknas efter ombyggnaden 1851, och av pedalverket skymtar bara ett pipfält
som har en sekundär placering, spegelvänt och hopbyggt med fasaden på
ett närmast primitivt sätt. Sannolikt har pedalverket redan från början varit sammanbyggt med manualverket; en uppgift i Hülphers manus om två
genomgångar i orgelhuset som i Uppsala tyder på att orgeln hade en bred
sockel. Ett annat indicium är att Gren & Stråhle gjorde nya ”omvikta”
luckor för bättre åtkomlighet till pedalverket. I dag är orgeln helt försvunnen; endast den skulpterade dekoren är bevarad musealt i tornkammaren.
Ett stort antal pipstockar lagda som golv i tornet förefaller vara från senare
ombyggnader.
Ännu ett uppdrag som måste fullföljas efter Hans Hinrich Cahmans
död gällde hans åtagande som kontrollant för pågående orgelbygge i Skara
domkyrka, där orgelbyggaren Magnus Åhrman fått uppdraget att utföra
Cahmans projekt från 1697.36 I ett brev till domkapitlet meddelar Johan
Niclas Cahman att han var beredd att avsyna orgeln; den 26 januari 1701
överlämnade han sitt utlåtande och den 30 januari kvitterade han arvode
och respengar från Stockholm.37

Västerås. Ornamenten från
Cahman-orgeln är bevarade i
domkyrkans tornkammare.
foto: Niclas Fredriksson
2007, ATA.
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Orgelbyggare i Västerås 1700–1711
Med orgelbyggena i Riddarholmskyrkan och Västerås domkyrka var Johan N. Cahman etablerad som ledande orgelbyggare, en ställning som
han behöll till sin död 1737. Tiderna var svåra under pågående krig, men
konkurrensen inom orgelbyggeriet å andra sidan måttlig. I Stockholm
verkade sedan ett par decennier en professionell orgelbyggare, George
Woytzig. Han byggde ett mindre antal orglar och svarade på 1690-talet
för en genomgripande ombyggnad av Storkyrkans orgel, men kom inte
att bilda skola.38 Isac Risberg, gesäll hos Hans Hinrich Cahman, medverkade sannolikt i slutförandet av orgelbygget i Riddarholmskyrkan men
arbetade därefter som orgelreparatör och orgelbyggare i Falun och senare
i Uppsala – hans största verk blev en interimsorgel för Uppsala domkyrka
1710, vilken år 1741 sattes upp i Tjällmo kyrka, där den är bevarad och
restaurerad.39
Ett antal provinsiella orgelbyggare arbetade mest lokalt och i liten
skala. En av dem var Johan Åhrman, son till den år 1700 avlidne Magnus Åhrman och verksam huvudsakligen i Småland. I Linköping utförde orgelbyggare Magnus Callander år 1715 en reparation av domkyrkans
1600-talsorgel och i Söderköping fanns Johan Agerwall, som fram till sin
död år 1711 byggde åtminstone sex små orgelverk.40
Johan N. Cahman kom att stanna i Västerås drygt tio år. Ett avgörande
skäl var säkerligen hans giftermål år 1700 eller 1701 med Elisabeth Jernstedt,
dotter till rådmannen och bruksägaren Johan Jernstedt. Därmed förenades
han med en ansedd och förmögen Västerås-familj. Efter svärfaderns död
1703 utarrenderades en del av den efterlämnade egendomen till Cahman
på två års tid i avvaktan på att de yngre arvingarna skulle uppnå myndig ålder. Orgelbyggeriet var emellertid hans huvudsyssla. Under hela perioden
redovisas han i mantalslängder och andra handlingar som orgelbyggaren
Johan Cahman.
Cahmans första tio år som orgelbyggare blev framgångsrika. Den stora
orgeln i Västerås slutfördes 1701. Utbetalningar till Johan Herman Cahman tyder visserligen på att denne arbetade under självständigt ansvar.
Troligt är dock att Johan Niclas hade det övergripande ansvaret på samma
sätt som fadern i fråga om Åhrmans orgelbygge i Skara några år tidigare.
Därtill kom åtta nybyggnader, däribland de stora verken i Mariestad 1705
och Karlshamn 1710, två betydande om- och tillbyggnader av äldre verk,
Norrbärke 1706, manual, ryggpositiv och pedalverk, och Kristinehamn
1708, tillbyggnad av pedalverk, samt en ombyggnad av orgeln i Fellingsbro
1702 och en stor reparation av orgeln i Skara domkyrka 1703–04. I övrigt
var det fråga om mindre orgelpositiv – Karbenning 1701, Ramnäs 1708,
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Norberg 1708 – samt reparationer i Leksand 1701 (Sjögren hänför den till
Johan Herman Cahman), Strängnäs domkyrka 1703 och Varnhem 1708.
Det fyrstämmiga positivet för Karbenning var en gåva till kyrkan, köpt
från Cahman i Västerås. Man föreställer sig att Cahman med denna leverans knöt an till traditionen från fadern med verkstadstillverkning och
försäljning av små orgelpositiv. Kanske var det rentav fråga om det orgelpositiv som Johan Niclas Cahmans yngre bror ärvde efter fadern och som
Johan Niclas i egenskap av förmyndare för brodern fick i uppdrag att sälja.
I övrigt får man anta att Cahman under sitt första år var engagerad
i orgeln i Västerås, som avsynades och invigningsspelades av domkyrko
organisten Christian Zellinger 26 maj 1701.41 Vid advent samma år infann
sig Cahman i Fellingsbro, där han lämnade förslag på en uppenbarligen
ganska betydande ombyggnad av en åttastämmig 1600-talsorgel till en
kostnad av 3 000 rdr. Projektet blev av kostnadsskäl uppskjutet, men under senare delen av år 1702 utförde Cahman och en gesäll under drygt tre
veckor en mera begränsad ombyggnad för 1 112 dr, som han kvitterade den
1 januari 1703. Åtagandet innebar nytillverkning av sex stämmor à 100 dr,
en helt ny Trumpet för 120 dr, samt nytt klaver ”vackert förfärdigadt af
valnöt och svart träd”. Orgeln fick också tre nya bälgar à 60 dr.42 Av orga
nistens avsyningsrapport när orgeln år 1735 flyttades till Glanshammars
kyrka av Cahmans tidigare gesäll Olof Hedlund framgår att både Cahman
1702 och Hedlund 1735 behöll 1600-talsorgelns begränsade tonomfång C-a2
och kort oktav.43

Skara, Mariestad och ett pedalverk i Vänersborg
Att orgeln i Skara måste byggas om efter endast tre år tyder på att Åhrman
kanske inte lyckats med det stora projektet. Till detta kommer att den
tycks ha blivit utsatt för vanvård. I sitt meddelande till Hülphers den 21
maj 1765 skriver lektor Sven Hof att en gammal försupen organist som
bönhas och sällan nykter hade skaffat sig extra inkomst genom att påstå att
orgeln måste rensas och till slut förskämt större delen av det sköna verket.
Kontrakt slöts med Cahman den 4 september 1703. Den till kontraktet
fogade åtgärdsspecifikationen har inte kunnat återfinnas, men kostnaden
tyder på att arbetet var omfattande. Cahman skulle rätta till alla fel ”jemte
til stämmor regulera sig efter sin Sahl. Faders ingifna förslag, så at Orgewärket skall komma til sin fullkomliga färdighet, som sig bör”. Om biskopen och domkapitlet rekommenderar honom till orgelbygget i Mariestad
nöjer han sig med 520 i stället för 600 dr smt. Han vill påbörja arbetet strax
och hemma hos sig i Västerås utföra så mycket av smått arbete som utan
risk för skada kan föras till Skara när det blir åkföre. Reparationen påbörjades troligen under första kvartalet 1704 och pågick till de sista dagarna
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Kölingareds kyrka. Orgeln
byggd 1704–05 för Marie
stads kyrka, flyttad till
Kölingared och ombyggd
1865, restaurerad 2005.
foto: Axel Unnerbäck.

i september samma år, då han flyttade över till Mariestad och nästa stora
projekt.44 I sitt ovan nämnda brev till Hülphers skriver Sven Hof att
Detta […] Orgwärk är, i mån af sin storlek, det starkaste och Klaraste till liudet,
som jag hört, hwilket äfwen, och till en god del kommer deraf, att det står nära
intill hwalwet, som drifwer det emottagna liudet med kraft tillbaka och neder
i Kyrkan.

Vid en genomgripande ombyggnad gjord av orgelbyggaren Johan Everhardt 1781 försvann orgelns ryggpositiv; på ett fotografi från 1894 ser man
orgeln som den tedde sig efter 1781.45 Inför orgelfasadens närmast identiska
likhet med Cahmans orgelfasad i Uppsala domkyrka från 1731 och Olof
Hedlunds i Jacobs kyrka i Stockholm ställer man sig frågan om inte Everhardt använt kopparsticket av Uppsala-fasaden i Hülphers avhandling som
förlaga. En annan förebild hade han i Cahman-fasaden i Linköpings domkyrka, där han praktiserade hos gesällen Hedlund vid orgelbygget 1733.46
I Mariestad hade man redan 1702 beslutat att ta kontakt med Cahman,
men kontrakt tecknades inte förrän den 15 mars 1704, då Cahman på församlingens bekostnad reste upp från Skara. Man valde det mellersta av
de alternativa förslag han lämnat – en orgel med 22 stämmor. När arbetet
med läktarbjälklaget började i maj samma år hade Cahman ännu inte an-
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länt men från den 29 september och fyra, möjligen fem månader framåt
finns han i Mariestad.
I februari 1705 var orgeln färdig – mot tilläggskostnad hade den fått
en stämma utöver kontraktet. Den hade manualverk, ryggpositiv och ett
pedalverk, som troligen var uppställt i flankerande pedaltorn som i Leufsta
bruk. Den praktfulla orgeln fungerade till 1864, då den ersattes med en helt
ny. Den gamla såldes till Kölingareds församling där den i förminskat och
ombyggt skick sattes upp av den lokale orgelbyggaren Svante Johansson
1864–65. Den restaurerades senast år 2005 och 2011 av Ålems Orgelverkstad
och ger trots 1800-talets genomgripande ombyggnad en övertygande upplevelse av Cahmans klangvärld och en föreställning om den ursprungliga
fasadarkitekturen.47
Det kommande året tycks ha dominerats av två ombyggnadsuppdrag,
Vänersborg och Norrbärke. I Vänersborg hade man 1705 beslutat tillskriva Cahman om en besiktning i samband med en resa till Uddevalla. Orgeln hade beställts av prosten och orgelbyggaren Jonas Rudberus 1663 och
blivit tillbyggd med ryggpositiv 1683. Cahmans insats blev att bygga till
ett pedalverk, ett arbete som sannolikt utfördes på vintern 1706.48 Enligt
Hülphers hade pedalverket sex stämmor. Sannolikt hade orgeln kort eller
bruten oktav. Den förstördes av brand 1777.

Ett kasserat orgelverk rehabiliteras och utökas

Den 23 februari 1706 slöt Cahman kontrakt om ett nytt stort uppdrag,
en tvåmanualig orgel i Norrbärke kyrka.49 Till ett hos församlingen befintligt men inte uppsatt äldre enmanualigt verk skulle Cahman göra ett
ryggpositiv och pedalverk. Det gamla verkets ursprung är oklart; det finns
antecknat i ett visitationsprotokoll 1702. Enligt Sjögren kan det ha tillhört
Västerås domkyrkas rivna 1600-talsorgel. Det fördes till Norrbärke redan
1703 men blev liggande magasinerat. I Cahmans åtagande ingick att ”den
härvarande Manualen uppsättia”. Manualverkets klaviatur fick behålla sin
plats på baksidan och kompletteras med en klav för ryggpositivet ”lika […]
med Manualen”. En betalning till Cahman ”för Rundlarna på Pedalen och
Blindpiporna” tyder på att pedalverket placerades i flankerande, kanske fristående pedaltorn på samma sätt som i orgeln i Leufsta bruk och troligen
även Mariestad. Pedalverket skulle få 21 toner, omfånget C-c 1 och således
kort oktav. Med all sannolikhet hade också manualverken kort oktav. ”Till
thesse stemmor skola ock 2 nya Blåsbälgar till the förra 3 Manual tillhöriga
gjöras.” Uppsättningen av det gamla manualverket fanns inte med i den
kontrakterade kostnaden på 1 600 dr kmt, däremot löfte om en diskretion för detta. Av församlingens kostnadssammanställning den 11 december 1706 framgår att löftet infriades; Cahman fick två pokaler som vägde
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33 3/4 lod, samt två 32 caroliner (silvermynt). Gesällen Johan Wagner fick
36 dr och Jöns Dietrichsson 18. Forlönen för ryggpositivet och pedalen
bestås enligt kontraktet av församlingen, ”som med Manualen skiedt är”.
Kontraktet med Cahman finns i avskrift i Hülphers manuskriptsamling
och återges av Sjögren. Även det gamla manualverkets disposition återges, men felskrivning (eller felläsning) har lett till antagandet att det var
fråga om ett gammalt bröstverk med Principal 2´. I själva verket var det
uppenbarligen ett åttafotsverk med klaviatur på baksidan och en för högbarocken normal disposition som Cahman kunde behålla oförändrad. Sjögrens antagande att det kunde vara fråga om en del av den tidigare orgeln
i Västerås domkyrka får tills vidare anses obestyrkt.
När orgelbyggaren Matthias Svahlberg år 1784 utförde en större reparation föreslog han bland annat att klaveren skulle flyttas till orgelns framsida och trakturen ändras till dragande i stället för tryckande; ett annat
förslag var att organisten skulle placeras i ett valv flankerat av orgelverket
delat i två hälfter. Inget av förslagen kom dock till utförande. Orgeln fanns
kvar till 1877, då den ersattes av den nuvarande av P. L. Åkerman & Lund.50
År 1707 levererades de båda ovan nämnda orgelpositiven till Norberg
respektive Ramnäs. Den typen av små orglar kunde byggas helt färdiga på
verkstad och krävde sedan bara några dagars arbete vid uppsättningen i
kyrkan, något som kunde utföras av en erfaren gesäll, medan större orglar
till vissa delar tillverkades på plats och krävde en längre tids närvaro av
orgelbyggare och gesäller. Positivet i Ramnäs hade åtta stämmor och sannolikt kort oktav. När kyrkan fick ny orgel 1835 packades det i lådor av orgelbyggare P. Z. Strands gesäll J. A. Josefsson; 1840 såldes det till närbelägna
Kolbäck där orgelbyggaren Pehr Gullbergson använde väderlådan, kompletterad med tilläggslåda, och några av stämmorna i en i övrigt ny orgel,
som var i bruk till 1922. Positivet i Norberg förstördes av brand 1727.51 Dess
disposition är inte känd.

En förfallen monumentalorgel blir enmanualig bruksorgel

Vid sin visitation i Varnhems klosterkyrka den 2 juli 1704 hade biskop Jesper Swedberg uppmanat församlingen att tillkalla orgelbyggare Johan N.
Cahman för reparation av orgeln, ett storslaget verk, byggt 1673 av Jonas
Rudberus. Nästan fyra år senare, den 17 januari 1708, slöt man kontrakt
med Cahman. Av den arbetsbeskrivning som Cahman undertecknade
samma dag framgår att den från början 38-stämmiga orgeln befann sig i ett
närmast ruinerat tillstånd
at man ey kan wetta eller Specificera hwad för stemmor der hafwa förr warit eller ännu äre emädan utj hela Manualen snart inga eller få Pijpor äre qware, som
lijkwist borde wara hufwudet och den principalsta delen af wärket.

44

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

Varnhems klosterkyrka.
Orgeln byggd 1673 och
ombyggd 1708 av J.N.
Cahman. foto: C. F.
Lindberg 1876, ATA.

I ryggpositivet stod dock det mesta kvar men besvärligt och kostsamt att reparera ”för dess trängsel skull, och at det altför tätt och grötugt tillsammans
står”. Allt behöver göras nytt, vilket blir för dyrbart – tydligen hade församlingen gjort klart att de ekonomiska resurserna var begränsade. I stället
anser han det rådligt att renovera huvudmanualen och till detta använda
så många som kunde duga av ryggpositivets innerverkspipor; de flesta och
största måste dock tillgöras, likaså en helt ny mixtur och Trompet. Till
detta behövs en ny mekanik. Vidare ”bör wäderlådan aldeles renoveras,
emedan hon är för swag och obrukelig”. Bälgarna måste ”inbindas” med
nytt, dubbelt läder. I materialspecifikationen upptas förutom tenn och bly
bland annat 56 vita fårskinn, engelskt lim, pergament samt buxbom till ett
nytt klaver. ”Terpentin polus [bolus] och Merje [märgel]” skulle förmodligen användas till lödfärg. Ek- och furubräder skulle församlingen anskaffa.
Kostnaden för material var 124 dr smt, resekostnad och lön för två gesäller
under 13 veckor 50 dr, arvode för orgelbyggarens eget arbete och verktygsomkostnad 160 dr. Till detta kom mat och husrum för orgelbyggaren och
hans gesäller. I kontraktet lovar Cahman att påbörja arbetet i mitten av
februari så att det kan bli färdigt vid eller strax efter pingst.52
Ombyggnaden speglar tiden. Av Magnus Gabriel de la Gardies och
Jonas Rudberus praktfulla 38-stämmiga orgelverk från stormaktstiden, ett
av de största i landet, fick Cahman med enkla medel åstadkomma ett or-
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Lungsunds kyrka. Orgeln
byggd i Kristinehamns
kyrka på 1660-talet och
tillbyggd med pedalverk av
J. N. Cahman 1708. Här
avbildad på sin ursprungliga plats innan den år
1859 flyttades till Lungsund. Lungsunds kyrka.

gelverk av ordinär storlek för en landsbygdskyrka – nio stämmor och en
manual. Den ståtliga fasaden stod kvar men ryggpositivet hade tystnat,
likaså pedalen, som tydligen togs bort.53 1879 byggdes en helt ny orgel med
fasad i enkel och något burdus nygotik. Av den gamla har bara delar av
träsnidaren Georg Baselaques rika barockornamentik bevarats. Nuvarande
orgel och orgelfasad tillkom 1968.

Enmanualig orgel moderniseras med pedal

I Kristinehamns kyrka fanns sedan 1660 ett enmanualigt orgelverk
som enligt en protokollsanteckning i juni 1708 var ”förfallit och nästan
obrukel[igt]. sampt mycket swagt och litet, af någre stämmors manual allenast bestående”. Eftersom det nu fanns att tillgå en säker orgelbyggare fick
Cahman i uppdrag att förutom reparation av det gamla verket även bygga
till en sexstämmig pedal.54 Dispositionen blev densamma som i Norrbärke.
Efter gamla kyrkans rivning såldes orgeln 1859 till Lungsunds församling
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där den i ombyggt skick var i bruk till 1933. Fasaden med de ursprungliga fasadpiporna och
Cahmans tillbyggda pedalstrukturer på vardera
sidan står kvar på läktaren i Lungsund. Av det
magasinerade innerverket återstår betydande
delar, bl.a. Cahmans pedalväderlådor, delar av
mekaniken samt delar av stämmorna Qvintadena 16´, Principal 8´, Gedackt 8´, Octava 4´,
Octava 2´, Trumpet 8´ och Basun 16´.55 En nyligen genomförd dokumentation av materialet
har resulterat i ett konkret förslag till återuppsättning av detta intressanta instrument, representerande två viktiga skeden i den svenska barockorgelns historia.

Karlshamn, ett orgelprojekt i orostider

Den 30 april 1709 avsände Johan N. Cahman, som då befann sig i
Borås, ett brev till prosten och kyrkorådet i Karlshamn. Han hade för ett
par dagar sedan fått deras brev, daterat 10 april, med ”begiäran, angående
ett wackert Orgelwecks förferdigande efter min projecterade disposition.”
Han avser att resa till Karlshamn vid pingsttiden ”at giöra såwäl skriffteligt accord, som och behörig anstalt till wärckets angripande. [...] Hwad
Afritningen anbelangar så skall iagh will Gudh I dagh 14 dagar till som blir
den 14 Maij densamma med Posten öfwersända.” Under sin namnteckning
(här inkluderande andra namnet Niclas) tecknar han sig ”Kongl. Majtts
Orgelbygg[are]”– man frågar sig på vilken grund. När han den 14 maj sänder sin ritning påpekar han att pedalerna, dvs. pedaltornen, kan flyttas något längre utåt ”hwilket för papperets trängsel [icke] på afrijtningen kunnat
blifwit utfördt.” Inget annat verk kan passa så bra i valvet som detta, säger
han, men vill tydligen ändå erbjuda ett alternativ: ”dock skall iagh[...] taga
med migh en afrjtning som på en heel annan invention anlagt är.”
Tyvärr får vi inte veta hur hans alternativförslag såg ut, eftersom ingen
av ritningarna tycks finnas bevarad. Kontraktet han tecknade i Karlshamn
den 28 maj 1709 omfattar en orgel med 24 stämmor (manual tio, ryggpositiv sex och pedal åtta) och fyra bälgar. Orgeln lovas färdig till pingst
året därpå. Cahman svarar själv för allt material utom bräder. Vid olsmässotiden skall han sända en gesäll för att påbörja arbetet. ”Dhe andre hans
Geseller skola ock med snaraste der efter hijt komma, och han sielf uthi
september Månad wara här, så at wärket genom Guds hielp aldra sist till
Nästkommande Pings[t]helg År 1710 skall wara färdigt.”
Orgelbygget i Karlshamn skedde under en period av oro och osäkerhet;
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Lungsund, detalj av södra
pedaltornet med Cahmans
principal 8´. foto:
Axel Unnerbäck.

Karlshamn, byggd 1709–10,
riven 1881. ATA.

i oktober 1709 gick Danmark till angrepp mot Sydsverige. I brevväxling
med kyrkorådet i november 1709 och januari 1710 begär Cahman garantier
för att han och hans ekonomiska tillgodohavanden inte skall falla i fiende
händer. Skulle fienden infalla i Kristianstad måste han avbryta arbetet,
skulle det emellertid kunna genomföras måste slutlikviden betalas utan
dröjsmål så att han omedelbart kunde resa från orten. För säkerhets skull
vill han ha pengarna utanordnade på någon annan ort norrut.
Orgelbygget kunde dock genomföras i enlighet med kontraktet och

48

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

inom stipulerad tid. Den 2 juni 1710, ”sedan det derpå
i [pingst]högtiden är speladt” och besiktigat kunde
Cahman lämna sin generalkvittens på 2 025 dr smt
inkluderande tidigare mottagna delbetalningar, varav
25 dr för resor. Kontraktet är bevarat, däremot tyvärr
inte ritningarna. Orgeln omdiponerades något 1846
men ersattes 1881 med ett helt nytt instrument med
ny fasad.56
Av gamla fotografier framgår att orgeln var av
samma typ som den drygt 15 år senare kontrakterade
och bevarade orgeln i Leufsta bruk med fria pedaltorn infällda i läktarbarriären på vardera sidan om
ryggpositivet. Dispositionen är i huvudsak densamma
som i Mariestads-orgeln. Tydligen hade orgeln en s.k.
Cymbelstjärna – en sådan finns i varje fall nämnd 1773
och 1860 och syns i ryggpositivets mittfält på fotografierna.57 Av den sällsynt ståtliga orgeln återstår endast
delar av den skulpturala utsmyckningen, gjord av bildhuggaren Caspar Ellenburg.58

Åren i Västerås
Under sin tid i Västerås tycks Cahman först ha varit bosatt i norra kvarteret, där han står som första namn i mantalsregistret. Om detta är ordnat i samma följd som tomtnumren skulle han ha bott på tomt 169 vid
Stora gatan, alldeles innanför östra tullporten. Från 1703 är han skriven i
södra kvarteret. En rättegångshandling från 1707 ger uppfattningen att han
bodde i ett hus vid torget. Av samma handling framgår att det fanns en
salubod i huset, vilket möjligen indikerar att han eller hans hustru kan ha
idkat någon form av handel.
Det är inte känt var Cahman hade sin verkstad. I 1703 års mantalslängd uppges under Södra kvarteret: ”Orgbyggiaren Johan Cahman skrifwen i Norra quarteret”. År 1702 noteras Hustru Barbro Jernsted (Cahmans svärmor) ”skrifwen hos sin son i Norra Quarteret” och efter henne
”Orgbÿggiaren Johan Niclas Cahman” med hustru. I 1701 års mantalslängd
finns Cahman inte upptagen, men förekommer den 9 juni 1701 som dopvittne i Västerås. 59 Troligen var han fortfarande skriven hos sin styvmor
på Norrmalm i Stockholm, där han återfinns i 1699 års längd tillsammans
med sin farbror Johan Herman Cahman och pojken Sifwert Öhman.60
Under Västeråstiden föddes fyra söner och en dotter, av vilka den äldste
sonen, döpt den 20 september 1702, aldrig nådde vuxen ålder. 61 Familjen
hade först en, sedan två pigor och tidvis två drängar. Att Cahman hade
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Ornamenten av bildhuggaren Caspar Ellenburg
är bevarade i Karlshamns museum. foto:
Niclas Fredriksson.

gesäller framgår av handlingarna från hans olika orgelbyggen men de redovisas inte i mantalslängderna; tydligen hade de egna hushåll.
Vid ombyggnaden av 1600-talsorgeln i Fellingsbro 1702 hade han således
en icke namngiven gesäll till sin hjälp och vid orgelbygget i Norrbärke 1706
arbetade gesällerna Johan Wagner och Jöns Didrichsson; respengar utgavs
även för Cahman själv. Kanske var det samma gesäller som medverkade i
Mariestad 1704–05 och av församlingen erhöll en diskretion om 12 daler
”till erkiänsla för den flijt dhe anwändt till orgewärckets förfärdigande”.62
I rättegångsprotokoll från kämners- och rådhusrätterna framskymtar
Cahmans namn då och då, bl.a. i en tvist med förra domprostinnan Ursilia
Jacobsdotter, som vid en aftonsång kört bort fru Cahman från en bänk i
kyrkan. En söndagkväll 1707 blev Cahman utsatt för okvädande från en
grupp djäknar när han satt på sin kammare och språkade med rådmannen
Spaak och notarien Lars Höök, som tycks ha bott i samma hus.
Om bråket heter det i kämnersrättens protokoll den 18 oktober bl.a:
Notarien Lars Höök berättade efter aflagd ed at för liden söndag afton emellan 9 och 10 sitter han i Cammaren hoos Cahman tillika med Rådman Spaak,
ämnandes då upp i sin Cammare men Rådman Spaak hem till sig; i det samma
kommer och slår i gatan med wärja, ropandes der wid, Cahman s:r [senior] kyss
mig i arshelet, hwilke wed åtskil[lige] resor af den samma itererades [upprepades] wäl 7 el. 8 gånger der till och ropade: här ut skurk, hunsswåt [hundsfott]
Cahman; medan det påstod [ägde rum] stodo de stilla innanföre och hörde på,
Rådman Spaak sade: Gud beware mig skall man inom slutna luckor icke få sittia i frid, och tyckte wara rådeligit at man ginge ut at se hwem detta giorde: bad
så både Cahman och Höök följa med, gåendes der med ut genom boddören
åt torge; i det samma de yppnade boddören och skulle stiga ut så woro de som
högge i gatan wid H. Camnerens Åhmans hörn och derjemte hördes at någre
woro wid drag n Schultz hörn som allenast talte något men icke hördes af dem
något oliud [Cahman frågade] om det icke warit de som oliudet föröfwat, hwar
til swarades at det warit djäknar, som sprungit upp för Kyrkiobacken.

Den 30/11 1711 var han instämd av skolans conrector Andreas Granzelius för
att ha tingat rum hos denne för en fru Kalling med betjäning, ett sällskap
som emellertid visade sig vara mer än dubbelt så många än tingat och dessutom åstadkom skadegörelse i Granzelius hus och förstörde husgeråd.
Protokollet från processen med Granzelius ger en viktig upplysning:
Cahman hävdar att processen borde ha förts mot hyresgästen och tagits
upp tidigare ”och icke nu så långt efteråt, hälst widh detta tillfelle, att han
[Cahman] som nu står på resande foot till Stockholm, skall nu igenom
sådant hindras”. – Cahman stod alltså inför sitt uppbrott från Västerås.
Han stod därmed också på tröskeln till en ny bana, som skulle komma att
ta hans tid och krafter i anspråk nästan helt under det följande decenniet.
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Skatteuppbördsman och handelsman i Stockholm
Några månader senare är Johan Cahman installerad i Stockholm, inte som
orgelbyggare, utan som uppbördsman på Södermalm. Den 17 oktober 1711
syns hans namn för första gången i Stockholms handelskollegiums protokoll. Han begär då ”att få något bättre utrymme till sin uppbörd än som
han till dato haft, helst det skall kunna sig giöra låta af dhe rum som nest
intill hans Opbörds Cammare ledige stå”.
Skälet till att Cahman sökte befattningen som uppbördsman för skatten har inte kunnat klarläggas, men bör rimligen stå i samband med nedgången i orgelbyggeriverksamheten under hans sista fyra år i Västerås, i sin
tur förmodligen orsakad av den allmänt försämrade ekonomiska situationen under Karl XII-krigen. Under åren 1703–05 bör han ha haft inkomster
från svärfaderns efterlämnade egendom, som han arrenderade, men därefter var det orgelbyggeriet som måste försörja familjen. Hustrun ägde dock
fortfarande mark i Västerås som bör ha gett någon avkastning.
I sin nya verksamhet i Stockholm mötte Cahman en bekymmersfylld
tillvaro med ständiga svårigheter att fullgöra sina åtaganden och en samtidig press från handelskollegiet i form av erinringar och påminnelser,
ja ibland t.o.m. hot om rättsliga åtgärder. I februari 1712 skriver han till
kollegiet ”att ehuru gierna han will indrifwa det som honom åligger, så
kan det sig intet giöra låta, förrän han får wacht med sig”. Beslutet blev
att hos politiekollegiet begära att ”en eller twå af stadswachten måtte tillordnas som dageligen går med, på det Contributionerne [skatterna] desto
richtigare måtte inflyta”. Någon välkommen gäst var uppbördsmannen
inte!
När ytterligare indrivningsuppdrag lades på honom och hans kolleger
år 1713 skriver han, hårt pressad av en orimlig arbetsbörda och därmed
sannolikt sammanhängande risk att tvingas tillskjuta egna medel vid misslyckad indrivning, att
för honom [Cahman] omöjeligit är flere opbörder emottaga ähn han nu om
händer hafwer, willjandes förr qvittera [lämna] sin tienst och taga afskied, ähn
han dertill tvingas, emedan han, dess hustru och barn derigenom skulle komma
uti total ruin och undergång.

Även hans ”karlar som jemte honom indrifwa contributionen” hade sagt
ifrån att de hellre skulle lämna ”alltsammans och begifwa sig uti Konungens tienst”. I september 1717 hade kammarkollegiet pålagt honom böter för
varje ytterligare dag som han dröjde med redovisningen av räkenskaperna;
under de följande åren tycks arbetet dock ha löpt smidigare, även om han
ofta inkallas till kollegiet för att ta emot påstötningar.
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Slussen sedd från Mosebacke.
Utsnitt ur målning av Elias
Martin från 1790-talet. Till
höger om själva slussbron ligger
på rad Fiskarhuset och Slaktarehuset. Stockholms stadshus.
foto: Daniel Helldén.
Fiskarhuset, fasad och
plan. Det finns ingen
bild av Slaktarehusets
interiör, men den torde
ha haft samma utformning som det intilliggande mindre Fiskarhuset.
Stockholms stadsmuseum.
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Efter tio år som uppbördsman lämnade Cahman sin tjänst, troligen
kring årsskiftet 1721. Den 21 mars 1721 levererar han de sista räkenskaperna;
han tituleras nu ”för[e] detta Upbördsmannen Johan N: Cahman”.
Den otillräckliga förtjänsten på uppbördsmannasysslan var ett avgörande skäl för familjen Cahman att söka nya vägar för att förbättra sin situation. Den 12 februari 1713 anhåller Johan Cahman hos handelskollegiet
att dess hustru, Elisabeth Jernstedt måtte få Collegii förlof [tillstånd] att hålla
en liten lereftshandel [lärftshandel], och dertill få hyra Stenboden N:o 42 på
Söder Sluss, som 3 åhrs tid stådt ledig.

Cahman, som skulle förestå handeln och redan hade upphandlat ett parti
lärft, beklagar att han på grund av sin ringa lön hade blivit tvingad till
denna framställning. Hans anhållan beviljades av magistraten och den 7
maj 1713 fick han burskap som handelsman och borgare i Stockholm.
I en lärftshandel såldes inte bara tyger utan också olika klädespersedlar
och andra varor, ”Wästgötewahror”, strumpor, vantar, skjortor och tråd
m.m., allt av inhemsk tillverkning. Handelsboden hade ett fördelaktight
läge i det så kallade slaktarehuset ”under Nya Qwarnhuset wid Söder
Ström”. Som närmsta grannar fanns ytterligare fyra lärftskrämare, en järnkramhandlare och en bokbindare samt Anders Mästerman, skarprättaren.
Två år senare, den 15 juni 1715, avled Johan N. Cahmans hustru. Han
stod nu ensam med sex minderåriga barn. Bouppteckningen visar en behållning på 2 782 dr, varor i lärftsboden för 800 dr, ”åthskillige Åkerdehlar”
i Västerås värda 600 dr samt orgelbyggarverktyg värderade till 60 dr.63

Ovansjö, Hudiksvall och Strängnäs
Uppbördsmannasysslan och skötseln av lärftshandeln lämnade sannolikt
inte mycket tid över för orgelbyggnad. Till detta kom den rådande ekonomiska situationen. När Cahman år 1711 lämnade ritning och modell till
en stor orgel i Katarina kyrka lades projektet ner på grund av rådande dyrtid.64 Endast två nybyggen är belagda under perioden, orglarna i Ovansjö
(nu i Årsunda kyrka) och Hudiksvall, båda från 1714. Båda orglarna var
enmanualiga åttafotsverk med tio stämmor. Den tersrika dispositionen i
Ovansjö med både Decima (Ters 1 3/5´) och Sesquialtera samt en Scharf
som möjligen också den var tershaltig, visar att Cahman ännu var förankrad i högbarockens klangvärld. Att fasadpiporna inte gjordes av tenn
utan i stället av blyhaltig orgelmetall får sannolikt ses som ett tecken på
dyrtid och svårigheter att skaffa material, likaså att Cahman har satt in en
begagnad stämma, en Octava 4´ som troligen kommer från den av honom
året innan omdisponerade 1600-talsorgeln i Stockholms Storkyrka65. Sedan
1789 finns orgeln i Årsunda och ger trots en teknisk renovering med ny
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Årsunda. Byggd 1714 för
Ovansjö kyrka, flyttad till
Årsunda 1789. Ombyggd
1837, restaurerad 1980.
foto: Anders Söderlund.

väderlåda och ny mekanik 1837, en trovärdig uppfattning om Cahmans
tidiga, enmanualiga åttafotsverk. Till intrycket av ålderdomlig barockorgel bidrar pipornas målade dekor, utförd 1745 av Johan Bring från Gävle.
– I Hudiksvall tog han i byte piporna från den gamla orgeln, utgörande
1 pund tenn och 8 lod bly. Den nya tillverkades i Stockholm och frakten,
”fohrlönen”, för själva orgelverket var 30[dr]. När tiderna blev bättre fick
Cahman återkomma: 1733–34 byggde han ut orgeln med ryggpositiv och
pedalverk.
Det kanske mest hedrande uppdraget under perioden var att förse den
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Årsunda, väderkanalerna.
foto: Niclas Fredriksson.

stora orgeln i Strängnäs domkyrka, ett ursprungligen senmedeltida verk,
med ett nytt pedalverk uppställt på ömse sidor om huvudorgeln. En uppgift om halvrunda paneler ”utj prospecten fram åth Kyrkjan” kan möjligen tolkas som att det var pedaltorn med var sin turell.66 Arbetet utfördes
1717–18. Två stämmor, Gedacht 8´ i manualen och Untersats 16´ i pedalen,
stämdes i fransk [kammar]ton ”för Musiquens skull”, dvs. för att fungera i
ensemblespel med andra instrument.
Han utförde även ett antal reparationer: Storkyrkans orgel 1713 (nya
bälgar, viss omdisponering), Sala 1714, Riddarholmskyrkan 1715 och 1719
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samt Borås 1719, där han som Hülphers uttrycker det ”förnyat” Magnus
Åhrmans orgel från 1694. Att orgelreparationen i Borås – där Johan N.
Cahmans kusin Hans Hindrich d.y. sedan 1709 innehade organisttjänsten
– bör ha varit relativt omfattande bekräftas av den frikostiga diskretion han
fick: två förgyllda bägare av ungefär 60 lod.67
Den sista december 1715 kontrakterades han att svara för den kontinuerliga skötseln av orgeln i Storkyrkan, ett uppdrag som han behöll till sin
död 1737.68 Samma åtagande hade han i Riddarholmskyrkan samt sedan
1711 i Maria Magdalena kyrka, där han år 1717 även gav in förslag på en
helt ny orgel, som dock på grund av de dåliga tiderna sköts på framtiden.
Som stadens tjänsteman var Cahman befriad från skatt och finns därmed inte i taxeringslängderna. Det har därför inte kunnat beläggas var
han först bosatte sig och hade sin verkstad. År 1716 redovisar emellertid
husförhörslängden för Katarina församling herr Cahmans folk (två pigor),
året därpå hela hushållet, bestående av Cahman själv, barnen Gustaf, Carl
och Elisabeth samt pigorna Maria och Sara. Den 25 augusti 1719 förvärvade
han från åkaråldermannen Petter Nyman gården nr 383 i kv. Sandbacken,
nära Katarina kyrka, för 600 dr kmt och 1722 fick han fribrev på tomten,
dvs. rätt att friköpa den från staden.69 I hushållet fanns 1719 förutom hans
nya hustru och femtonåriga dottern Maria Lisa [Elisabeth] två pigor, en
dräng samt gesällen Erik Dahlberg; året därpå ingår även gesällen Johan
Roos i hushållet. En anteckning vid gård nr 382 tyder på att Cahman tidigare bott i grannfastigheten: ”Nr 382 Lärftskrämaren och handelsman Hr
Johan Camans 1 te gårdh står öde.”70 Troligt är att Cahman redan vid sin
återkomst till Stockholm i slutet av år 1711 eller början av 1712 slog sig ned
i kv. Sandbacken mindre vid Stadsträdgårdsgatan (nu Nytorgsgatan) på
Södermalm, där han blev kvar till 1723.
Vid den stora branden i Katarina den 1 maj 1723 förstördes och skadades inte bara Katarina kyrka utan även en stor del av omgivande bebyggelse, däribland Cahmans gård och den stora orgel som han hade under
arbete för Kristine kyrka i Falun.
Av 1719 och 1721 års mantalslängd framgår att Cahman nu åter hade en
hustru, Christina Persdotter. Den exakta tidpunkten för hans giftermål har
inte kunnat fastställas. Domkyrkoorganisten Johan Miklin i Linköping
uppger i brev till Hülphers att Cahman gifte sig med en förmögen linkrämaränka. Hans uppgift får kanske tas med viss reservation, särskilt som
han felaktigt låter förstå att det var genom henne som han fick saluboden.
Att hon förde med sig egna tillgångar verkar dock inte osannolikt även om
det i deras gemensamma testamente 1722 sägs att makarna förvärvat sin
egendom genom eget arbete under äktenskapet.71
Ett tecken på ökat välstånd är att Cahman år 1723, efter branden, för-

56

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

värvar en ny gård i kv. Vattumannen i Maria församling på Södermalm,
vid nuvarande S:t Paulsgatan. Säljare var översten Frans Edwald Fock och
köpeskillingen 5 400 dr kmt.72 Den var bebyggd med bl.a. ett bostadshus
vid S:t Paulsgatan 33 om fyra rum och kök. Tomtens inre del upptogs av
en trädgård som sträckte sig igenom kvarteret till Wollmar Yxkullsgatan.
Här inrättade familjen Cahman sitt hem med rik möblering, tapeter i stora
salen, lilla salen och sängkammaren, flera tavlor och rikligt med silver och
linne i skåpen. Verkstaden inreddes förmodligen i befintliga uthus och bodar; någon uppgift om nybyggnad är inte känd. Bostadshuset fanns troligen kvar till 1879, då det nuvarande byggdes.73

Respass utfärdat av Cahman
för gesällen Eric Dahlbergs
hustru Lischen Söderberg att
resa till sin fäderneort Brahe
stad i Finland och komma
tillbaka till midsommar.
I Nordiska museets skråarkiv.
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Orgelbyggare och handelsman 1721–1737
Perioden 1721–37 blev den mest produktiva i Cahmans verksamhet som
orgelbyggare. Trots att han fortsatte som handelsman blev orgelbyggeriet
hans huvudsyssla. Inte mindre än 28 orglar, därav fem domkyrkoorglar och
åtta större, mestadels tvåmanualiga orglar levererades under dessa sexton
år. Även ett antal större reparationer och tillbyggnader genomfördes, förutom leverans av verkstadsbyggda mindre instrument och löpande skötsel
av ett antal orglar. Detta hade knappast varit möjligt utan den avlastning
i arbetet med handelsboden som hans giftermål med Christina Persdotter
bör ha inneburit; under senare år fanns dessutom anställd boddräng. I
orgelbyggeriet fanns gesäller och lärlingar i växlande antal. Att han emellertid var engagerad också i lärftshandeln framgår av handelskollegiets protokoll, där han bl.a. i ett par ärenden företräder övriga lärftskramhandlare.
I taxeringslängderna registreras han under titeln handelsman ända till 1727,
men från och med 1728 kallar han sig (orgelbyggeri)direktör. I vissa sammanhang framträder han ännu under sina sista år som handelsman, trots
direktörstitel och anseende som landets ledande orgelbyggare. Kanske ligger förklaringen i att orgelbyggeriet var ett hantverksyrke, vars utövare, om
än aldrig så framgångsrika, inte nådde samma sociala status som köpmannen. Det var ju också som handelsman han vunnit burskap och upptagits
i borgarståndet.

En modern företagare
Även om Cahman under sina tio år som uppbördsman hade hållit sitt
orgelbyggeri vid liv, innebar hans nyetablering 1721 ett behov av att marknadsföra sig själv och sin verksamhet. Konkurrensen var dock obetydlig.
Det fanns vid denna tid praktiskt taget ingen orgelbyggare av betydenhet
– i Stockholm endast den begränsat verksamme Martin Haak och snickarmästaren Eric German, i landsorten ett fåtal orgelbyggare av vilka knappast någon tycks ha varit professionell.74 Orsaken till denna svacka var
sannolikt bristande efterfrågan under det tidiga 1700-talets krigsår, vilket
bidrog till att det fåtal verkstäder som överlevt från 1600-talets blomstringstid försvann med orgelbyggarens död; detta gäller exempelvis George
Woytzigs efterträdare Elias Wittig, som avled i Göteborg 1716 75 och Magnus Åhrmans son Johan, som verkade i Småland fram till 1714.76 En bidragande orsak var sannolikt även krigsårens brist på råvaror som måste
importeras, främst tenn. 77
Från kyrkans synpunkt torde situationen ha upplevts som oroande, särskilt som införandet av den nya koralpsalmboken 1697 hade aktualiserat
behovet av orgel. Endast en minoritet av landets kyrkor hade hittills skaffat
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orgel. I övriga kyrkor fick sången ledas av kantorn från hans klockarstol i
koret eller av någon enskild sångbegåvad församlingsmedlem. I Mariestad
beslöt man 1701 att skaffa en pojke ”som begynner alla psalmerna” (Unnerbäck PM 2006). Ett tidigt belägg för orgelns bruk i psalmsång i en landsbygdskyrka är en notis från Gillberga i Södermanland 1668: ”Förmentes
att kvinnfolken skola sjunga, och särdeles var annan vers emot manfolken,
sjungandes de tillika med orgorna.” 78
1720-talets fredsår innebar ett begynnande uppsving för landet och en
positiv hållning till utvecklingen av handel och manufakturer. 1724 års frimästarordning avspeglade en vilja att motverka den konservatism som,
gynnad av skråväsendet, hindrade en kreativ utveckling. I en ny instruktion för Kommerskollegium 1723 framhölls att även manufakturer som arbetade med utländska råvaror borde främjas.79
Även om det inte fanns så mycket som direkt kom orgelbyggeriet till
godo kan man föreställa sig att det allmänt företagsvänliga klimatet betydde mycket för Cahmans nyetablering. Han hade dessutom en stabil
grund i sin lärftskramhandel, kanske också i de tillgångar som hans nya
hustru fört med i boet. Hans företag var i stort sett oberoende av gillen
och skrån. Cahman själv anslöt sig emellertid till snickarskrået, detta för
att få tillgång till snickaregesäller i sin verksamhet. I kyrkan hade han en
pålitlig och solid beställarkrets. Genom att uppehålla sin verksamhet under det gångna decenniet och stå till förfogande för löpande underhåll och
akuta reparationer hade han ett gott anseende och väl etablerade kontakter
bland de ledande organisterna. En av dem var organisten i Storkyrkan,
Ferdinand Zellbell d.ä., som ända till Cahmans död var hans vän och vapendragare, förmodligen också något av en mentor när det gällde att förmedla kunskap om kyrkans och musikens behov och den internationella
utvecklingen inom orgelbyggnadskonsten.80 En liknande roll hade Ernst
Ferdinand Pape, domkyrkoorganist i Västerås 1708–1743, liksom Zellbell
flitigt verksam som orgelsakkunnig.81

Nystart och brandkatastrof
Primärt var det naturligtvis viktigt att snabbt få in beställningar och sluta
kontrakt. Redan under de sista åren som uppbördsman tycks Cahman ha
förberett sig för ett återupptagande i större skala av sitt verkliga yrke. En
viktig upptakt var ombyggnaderna i Strängnäs 1718 och Borås 1719. År 1721
kontrakterade han en ombyggnad av den stora 1600-talsorgeln i Kristine
kyrka i Falun.82 Samma år färdigställde han ett stort orgelverk i Uddevalla kyrka med 24 stämmor, manual, ryggpositiv och pedal. Därpå följde
en oavbruten ström av orgelbyggen, med orgeln i Åbo domkyrka som en
viktig höjdpunkt 1725. Samma år tecknade han kontrakt om en ny orgel
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i Uppsala domkyrka – den skulle levereras färdig 1727. Att slutförandet
kom att dröja ända till 1731 är fullt begripligt: under de sex åren efter kontraktsskrivningen fram till invigningen levererade Cahman inte mindre än
elva orglar, däribland de stora orgelverken i Härnösands kyrka och Leufsta
bruk. Även de sista åren kom att präglas av en mängd åtaganden som inte
alltid kunde slutföras inom avtalad tid. Till denna benägenhet att överteckna sin rörelse kom andra bekymmer; under arbetet i Uppsala en fotskada, sjukdom i familjen och ibland ett vinterklimat som kunde försvåra
eller omöjliggöra arbete i kyrkorna.
Svårigheter att leverera orglarna på utsatt tid skapade ibland irritation
hos beställarna: ett exempel är orgeln i Uppsala domkyrka, som enligt kontraktet 1725 skulle vara delvis spelbar 1727 och helt färdig 1729; först 1730
gick det att spela på en del av orgeln och i oktober 1731 var den helt färdig,
två år försenad.

Nybyggnad i Uddevalla
och ombyggnader i Falun och Stora Kopparberg
Om Cahmans orgel i Uddevalla finns endast ett fåtal arkivaliska uppgifter.
Den byggdes 1721 och hade 24 stämmor, manual, ryggpositiv och pedal. År
1806 förstördes den i kyrkans brand.
I Falun fick Cahman sin första delbetalning 1722, slutlikviden 1724. Med
32 stämmor, huvudmanual, ryggpositiv och pedal var den lika stor som
domkyrkoorgeln i Västerås. Vid den stora branden i Katarina kyrka och de
närmaste omgivningarna den 1 maj 1723 förstördes Cahmans gård där Faluorgeln var under arbete. Detta gav ett betydande merarbete. Församlingen
påtog sig enligt Cahmans förslag halva merkostnaden, 1 200 dr. Den 18 april
1724 invigdes orgeln med Cahmans vän Ferdinand Zellbell som organist. I
direkt anslutning upprättade Cahman och Zellbell ett förslag till reparation
av 1600-talsorgeln i Gamla kyrkan (Stora Kopparberg) för 750 dr. Kyrkorådet, som samlades i kyrkan den 26 april, tyckte det var bäst att passa på när
Cahman fanns i staden och antog förslaget. I slutet av augusti var arbetet
gjort och orgelverket ”helt och hållet ombyggt”.83
Samma år levererade han en enmanualig, tiostämmig orgel till Leksands
kyrka enligt kontrakt som han slutit 1722. Orgeln är bevarad i demonterat
skick i Musikmuseet i Stockholm. Den första utbetalningen skedde 1722,
den sista 1724. Av räkenskaperna framgår att den var färdig för avhämtning
i februari 1724, men att ”The som reste till Stockholm efter orgelwerket i
februari den 19 – kommo hem med oförrättat erende, [e]medan the först
gick aldeles bårt” – kanske hittade de inte till Cahmans nya adress. En
diskretion på 50 dr 1724 till gesällen Erik Dahlberg ”för orgwerkets struktur” tyder på att denna tillverkades på plats. Totalkostnaden var 4 000 dr.

60

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

Samtidigt gjordes också en reparation av det gamla positivet, som kom att
överföras till kapellet i Djura.84 Cahmans arbeten i Dalarna 1724 omfattade
även en större reparation och tillbyggnad av 1600-talsorgeln i Husby kyrka,
som fick fem nya stämmor och en Trumpet jämte tre nya bälgar. I början
av året gjorde han en besiktning av orgeln i Norrbärke, ombyggd av Cahman 1706 men nu nedmonterad i samband med kyrkans reparation; reseersättning utbetalades 24 februari. I augusti var orgeln återuppsatt, men
det framgår inte av vem.85
Året därpå, 1725, slutfördes först orgelreparationen i Husby samt en reparation av orgeln i Vika kyrka; den utfördes, åtminstone delvis, av hans
gesäll Johan Petri Roos som åtnjöt församlingens kosthåll under 14 veckor.86
Roos medverkade troligen även i Husby, där man betalar kost och säng för
gesällen. Till de uppdrag Cahman utförde 1725 hörde också en iståndsättning av orgeln i Jacobs kyrka i Stockholm, skadad vid åskbrand i slutet av
maj 1723. Arbetet var färdigt i juni 1724 och avsynades av Ferdinand Zellbell
och organisten Michael Zethrin i Riddarholmskyrkan.87 I Stockholms Storkyrka utförde han en reparation och klanglig modernisering 1726 enligt ett
förslag av Zellbell. Två gamla stämmor i huvudverket, Cymbel 2 chor och
Rankett 16´, ersattes med Mixtur 4 chor, Scharf 3 chor och Trumpet 16´,
därtill kom en ny tremulant enligt orgelbyggarens konstruktion.88
Orgeln i Djura kapell byggdes 1724 för Leksands kyrka
och flyttades till Djura 1895.
Den är numera magasinerad
i Musikmuseet i Stockholm.
foto: Bertil Wester 1931, ATA.
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De stora orgelverken
Den 3 maj 1725, kort efter hemkomsten från Husby, tecknade Cahman i
Åbo kontrakt om en ny orgel för Åbo domkyrka om 32 stämmor. Den 8
juli befann han sig i Uppsala. Där undertecknade han kontraktet om Uppsala domkyrkas nya, 40-stämmiga huvudorgel – hans största åtagande och
ett verk som kom att betraktas som höjdpunkten i hans skapande. Bara
drygt ett år senare tecknade han ytterligare ett viktigt kontrakt: det gällde
en 20-stämmig orgel i Leufsta bruks kyrka, från början tänkt som enmanualig med självständig pedal, men utförd med tillägg av ett åttastämmigt
ryggpositiv. År 1730 avtalade han om en tvåmanualig orgel i Härnösands
domkyrka och en likadan i Nicolai kyrka i Nyköping, året därpå lämnade
han anbud på en orgel till Linköpings domkyrka och 1733 slöts kontrakt
om en orgel till domkyrkan i Göteborg, varefter kom åtaganden för Fellingsbro, Borås och slutligen Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Jämsides med dessa stora arbeten levererade han en rad medelstora orgelverk och
orgelpositiv, vartill kommer ett antal reparationer samt en tillbyggnad av
den enmanualiga orgeln i Hudiksvall med ryggpositiv och pedal.

Åbo domkyrka

Domkyrkoorgeln i Åbo var färdig för leverans våren 1727; den 23 maj ansökte Cahman om respass för sig och sina gesäller Olof Andersson och Olof
Hedlund till Åbo ”att upsättia det Nya Orgelwerck som här i Stockholm
förfärdigat är”. Uppsättningen gick raskt, den 2 september befinner sig
Cahman i Uppsala. Med 32 stämmor var den av samma storlek som orgeln
i Kristine kyrka i Falun och dispositionen i huvudsak densamma, dock
med ett viktigt undantag: i Åbo byggdes orgeln med öververk i stället för
ryggpositiv som tidigare varit regel i Cahmans tvåmanualiga orglar. Därmed etablerades en ny orgeltyp. Trots likartad eller närmast identisk stämdisposition kom öververket med sin placering högt upp under valven att
mera få karaktär av ett på avstånd klingande ekoverk utan den påträngande
tydlighet som karaktäriserade ryggpositivet med dess låga och framskjutna
placering på solistplats. Öververk förekom redan i vissa av högbarockens
större orglar, men ryggpositivet var prioriterat. Den berömda orgeln från
1659 i Mariakyrkan i Stralsund – f.ö. ännu på Cahmans tid en svensk besittning – byggdes redan från början med både ryggpositiv och öververk.
Cahmans nya orgelkoncept resulterade också i en ny typ av orgelfasad som skulle bli typisk för den svenska senbarocken och leva kvar tills
Överintendentsämbetet på 1760- och 70-talet lanserade den klassicistiska,
arkitektritade orgelfasaden. Ett av de sista betydande verken i den cahmanska ”orgelbyggarstilen” blev orgelbyggaren Lars Wahlbergs ståtliga fasad i
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Växjö domkyrka 1776.89 Cahmans fasadtyp har en närmast triangulär uppbyggnad, där en bred och massiv sockel bildar basen under huvudverket
och det flankerande pedalverket som nu är sammanbyggt med huvudverket; överst bildar öververket med dess mitturell triangelns högsta spets.
Även om det redan under högbarocken förekommer liknande uppbyggnader, exempelvis i Stralsunds-orgeln, finns inga direkta förebilder, vilket gör
att man kan se den som en åtminstone regional innovation. Kanske betingades den vertikala formen av den stora höjden och begränsade bredden
i mittskeppet såväl i Åbo som i Uppsala. Samtidigt var troligen orgelmusikens förändrade krav en bidragande faktor. Barockens polyfona orgeltyp
med dess mycket tydliga verkuppställning var inte längre lika aktuell. Utan
att dra alltför vittgående slutsatser finns det skäl att peka på hur Johann
Sebastian Bach under 1700-talets första decennier utvecklade orgelmusiken i vårt grannland till en knappast överträffad höjdpunkt där barockens
stränga och tydliga kontrapunktik kom att förenas med ett musikaliskt uttryck som ställde nya krav på instrumentens disposition. Ett känt exempel
är hans modernisering av orgeln i Mühlhausen 1709.
I tre fall tillämpade Cahman dock ännu sin tidigare modell med ryggpositiv – Leufsta bruk (kontrakterad 1726, byggd 1727–28), Härnösand
(kontrakterad 1730, byggd 1731) och Västra kyrkan (Nicolai) i Nyköping
(kontrakterad 9 dec. 1731, byggd 1733). Till detta kommer hans ombyggnad i Hudiksvall där orgeln försågs med ryggpositiv och pedal. Skälet var
uppenbarligen att takhöjden inte tillät något öververk. Orglarna i Leufsta
och Härnösand var dessutom projekterade som enmanualiga med de största piporna i en hög mitturell. I Härnösand och Nyköping är pedalverket
sammanbyggt med huvudverket, i Leufsta bruk däremot placerat i fristående pedaltorn, också detta sannolikt beroende på begränsad takhöjd.

Uppsala domkyrka
Mest storartad av alla Cahmans orglar blev den nya Uppsala-orgeln, som
med sin monumentala höjdverkan bildade en visuell motpart till den berömda altaruppsatsen av Burchard Precht, invigd samma år som orgeln.
I kontraktet utfäster sig Cahman att lämna ”en tydelig efter måttstock
och Schala teknad ritning, eller flera, om icke den första behagas, till dess
han träffar den, som wederbörande finna sitt nöje uti”.90 Uppsalafasaden
stod länge omålad och utan ornament. Först 1768 fick den sin dekor, ritad av överintendenten Carl Johan Cronstedt och skulpterad av Adrian
Masreliez, och sin bemålning i pärlfärg och guld. Ytorna närmast spelbordet var utförda i intarsia och på vardera sidan om spelbordet ledde
korridorer genom orgeln. Orgelfasaden avspeglar orgelverkets uppställning: närmast över den höga sockeln manualverket, flankerat av pedalen,
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Uppsala domkyrka med J. N.
Cahmans största orgel, färdig
1731 och riven 1869. ATA.

och över manualverket orgelns öververk med en fasaduppställning som
motsvarar Cahmans större enmanualiga orglar med åttafotsprincipal och
största turellen i mitten. En närmast identisk utformning, fastän mindre,
fick orgeln i Jacobs kyrka i Stockholm. Den byggdes 1746 av Cahmans
gesäll och efterträdare Olof Hedlund och ger en föreställning om Uppsala
orgelns mäktiga fasadarkitektur. Att Cahmans orgel i Linköpings domkyrka, byggd 1733, ger ett gracilare intryck beror främst på den mindre
skalan – både manualen och pedalen är baserade på Principal 8´ (i Uppsala
Principal 16´) och öververket på Principal 4´ (i Uppsala Principal 8´).
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Även musikaliskt betecknar Uppsalaorgeln i någon mån en nyorienter
ing. Dispositionen är visserligen i huvudsak traditionell, men innehåller en
del stämmor som tidigare inte förekommit hos Cahman, såsom en överblåsande Fleut Travers 4´ av trä, en Basun 32´ och en Baur- eller Walfleut
1´. En påtaglig avvikelse redovisas beträffande principalernas mensurering.
Manualverkets principalstämmor 16´, 8´, 6´och 4´ skulle enligt kontraktet
ges en vidare mensur än normalt och i pedalen skulle Principal 16´ få ”den
aldra widaste mensur som Practicabelt är”, likaså Octava 8´, Qvinta 6´ och
Super Octava 4´.
Det bedömdes tydligen nödvändigt med extra vida mensurer för att
åstadkomma en orgelklang som kunde fylla det väldiga kyrkorummet.
Detta behov hade fadern Hans Hinrich i sin orgel tillgodosett genom att
basera pedalverksdispositionen på Principal 32´, en stämma som Johan
Niclas dock ansåg gagna ”mer för Ögonen än för Öronen”. Som framgått
av Niclas Fredrikssons mensurdokumentationer tycks Cahman i sina senare större verk ha tillämpat principen om en vidare mensur åtminstone i
pedalen. Man kan spekulera i om det var domkyrkoorganisten och matematikern Erik Burman som föreskrivit de vidare mensurerna i Uppsala.91
Orgeln skulle stämmas ”i så kallad fransk Cammarton, och tienlig temperatur”, och den skulle ha full oktav och pedalomfång ända upp till e 1 .
Orgelbygget i Uppsala drog ut på tiden och var inte bekymmersfritt.
Ekonomiska tvister och otålighet över att arbetet gick långsamt framåt
hör till bilden. Det verkar som om arbetet kom igång först 1727, då orgeln
enligt avtalet egentligen skulle vara delvis uppsatt och öververket spelbart.
Man får en viss känsla av att Cahman med sina många åtaganden på olika
håll tillät sig att tänja gränserna för sitt avtal i Uppsala. I brev till landshövdingen den 19 november 1728 skyller han på ändringen av den ”utvärtes
desseinen” – troligen avses en framflyttning av läktaren.92 Hos domkyrkorådet klagar han över att domkyrkan varit sen med sina betalningar och
att han betungas av stora ekonomiska belastningar för material som blivit
dyrare än beräknat.93 Han måste få ut pengar för lön till gesällerna under
orgelns uppsättning; han har själv lagt ut så mycket att han inte kan fortsätta förrän han fått tjäna in något på andra arbeten. En fot- och benskada
1730 och hustruns svåra sjukdom 1731 bidrog till förseningen.94
Tillverkningen skedde i Stockholm men vissa arbeten, ”sammanpassningar”, utfördes på den verkstad som han i mars 1727 begärde att få inrätta för sina gesäller i konsistoriehuset vid domkyrkan. 1729 spelades första
gången på den delvis uppsatta orgeln men inte förrän den 25 oktober 1731
var den färdig för avsyning. Den mottogs mycket positivt av de sakkunniga, domkyrkoorganisten Pape i Västerås, och organisten Johan Friedrich
Seeliger från Tyska kyrkan i Stockholm, och fick behålla sitt rykte som den
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Orgeln i Leufsta bruk
kontrakterades 1726 och stod
färdig 1728. Den restaurera
des senast 2005–06.

främsta i landet mer än hundra år framåt i tiden. Båda experterna hade
som framgår av deras avsyningsutlåtande erfarenhet från Cahman-orgeln
i Västerås, som jämfört med Uppsala-orgeln var som ”vatten mot vin”.95

Leufsta bruk, Härnösand och Filipstad
Den ännu bevarade orgeln i Leufsta bruk bekostades av bruksägaren Charles De Geer och var ett slags slutpunkt i återuppbyggnaden av den stora
bruksanläggningen som närmast totalförstördes av ryssarnas brandskattning 1719. Det blev en storslagen orgel med huvudverk, ryggpositiv och pedal, uppbyggd som Cahmans orgel i Karlshamn med fristående pedaltorn
och en högklassig skulptural utsmyckning. Det ursprungliga kontraktet
gäller emellertid en orgel utan ryggpositiv men med fem delade register i
manualen. (se s. 141–143). Arkivaliska uppgifter om orgelns utökning saknas. Sannolikt är att ryggpositivet tillkom i direkt anslutning till orgelbygget men i ett sent skede. Konstruktion och detaljutförande överensstämmer i allt väsentligt med verket i övrigt och pipmensurerna är identiska,
den arkitektoniska gestaltningen talar samma språk. Av vissa detaljer framgår att ryggpositivet blev byggt först när manualverket var uppsatt. Anslutningen till bälgverket ger intryck av ad hoc-lösning. Ett viktigt indicium
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är också de många delade registren, avsedda att kompensera avsaknaden
av en andra manual; hade ryggpositivet planerats i ett tidigare skede hade
delningarna kunnat slopas. Se vidare s. 165–171.
I kontraktet, tecknat den 20 december 1726, lovas orgeln bli färdig för
avhämtning i Stockholm i mitten av augusti 1727, d.v.s. ett par månader
före kyrkans planerade invigning den 27 oktober (se s. 142). En utbetalning
för några veckors kosthåll för Cahman hos komminister Wallner tyder på
att Cahman själv var på plats, även om hans vistelse uppges gälla sockenkyrkan.96
Årtalet 1728 på krönet av västra pedaltornet visar att arbeten på orgeln
pågick även det följande året, i varje fall med målning och utsmyckning,
kanske också med ryggpositivet. I september 1728 fick traktören Eric Upling
betalt för brännvin till orgelbyggargesällen och i slutet av december avled
Cahmans mångårige snickaregesäll Eric Dahlberg vid brukets hamnplats
Löten. Troligt är dock att arbetet med ryggpositivet, som ju måste omfatta
kvalificerade uppgifter som intonation och stämning, utfördes av någon av
orgelbyggargesällerna Hedlund, Daniel Stråhle eller kanske Cahman själv.
Bortsett från perioden 1912–1933 har orgeln varit i kontinuerligt bruk.
Några genomgripande ombyggnader har inte skett och orgeln är långtgående välbevarad, även om vissa detaljer förnyats vid restaureringar 1933 och
1962–64. Vid den senaste restaureringen 2005–06 korrigerades vissa tidigare
misstag och återinkopplades Cahmans bevarade bälgverk.
När Härnösands församling 1730 skulle anskaffa orgel lämnade dess
rådgivare Ferdinand Zellbell förslag på en orgel av samma typ som i det ursprungliga Leufsta-projektet, dvs. med en manual och pedal, men med 17 i
stället för 20 stämmor. Fyra delade register skulle kunna fås mot merkostnad. Men, skriver Zellbell, detta ger visserligen möjlighet att spela svagt
och starkt på samma manual vid intonation av psalmsången men ställer
synnerliga krav på organistens förmåga och kan aldrig bli lika bra som två
manualer. På Zellbells livliga inrådan beslöt man istället om en tvåmanualig orgel med 23 stämmor, huvudverk, ryggpositiv och (sammanbyggd)
pedal. Zellbell hade i första hand rekommenderat öververk om det fanns
plats nog, annars ryggpositiv. Kontraktet upptar ryggpositiv men med
kommentaren att ”detta Posive må och [af ] församlingen uphöjas ifrån
golfwet up moth hwalfwet, at det bättre må höras”. Man får en känsla av
att Cahman diplomatiskt går Zellbell till mötes .97 Idén föll förmodligen på
grund av otillräcklig takhöjd i den dåvarande kyrkan. Orgeln fick istället
ett traditionellt ryggpositiv, närmast identiskt med det i Leufsta bruk, och
manualverk med sammanbyggd pedal.98 Alla verkets delar skulle vara färdiga att hämtas vid midsommaren 1731, då Cahman också skulle medsända
arbetare eller gesäller. Själv skulle han resa landvägen ”at upsättningen full-
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Härnösands domkyrka.
foto: Maria Prytz.

nästa sida:
Linköpings domkyrka.
Cahmans tre egenhändigt
nedtecknade alternativ till
disposition. Även inför andra
större orgelbyggen presenterade
han tre alternativ av olika
storlek och prisläge. VaLA.

komna, som ingen tijd utdraga skal, med hwad här i Stockholm bordt och
kunnat giöras”. Arbetet drevs tydligen parallellt med Uppsala och troligt
är att Cahman åtminstone något så när kunde hålla sin leveranstid; i varje
fall uppger Hülphers 1731 som byggnadsår. Orgelfasaden är bevarad och
Cahmans fasadstämmor ljudande i nuvarande orgel från 1975.
I Filipstad byggdes den nya Cahman-orgeln enmanualig med självständig pedal och 18 stämmor. Antalet register var 22, vilket visar att fyra
stämmor var halverade. Den blev färdig den 22 augusti 1730, gesällen Olof
Hedlund arbetade med uppsättningen. År 1755 förstördes den vid kyrkans
brand.99

Linköpings domkyrka
När Cahman fick kännedom om att man i Linköping inför en planerad
nybyggnad av orgel i domkyrkan hade fått rekommendation på hans tidigare gesäll Daniel Stråhle, agerade han snabbt och kraftfullt.100 Stråhle var
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Cahman-orgeln från
1732–33 i Linköpings
domkyrka på ett fotografi
från 1880-talet. Östergötlands museums arkiv.

okunnig och inte kapabel att anlägga ett orgelverk från grunden; han hade
dessutom inte rätt att idka orgelbyggeri utan föregående examen, skriver
Cahman till domkapitlet den 29 september 1731. Stråhles reaktion är förklarlig; jag ser, skriver han till biskopen den 31 december, att jag
intet blifwit af H r Cahman bortglömd, såsom den der altid sökt wid sådane
tilfällen, och hwad min profession angår, at wara mig emot och hinderlig. Men
så fägnar mig at han med alt sitt bryderi och illwillja hitintil eij något kunnat
uträtta.

Cahman sände resolut över ett eget förslag med tre alternativ. Av dessa
antog man det mellersta, en orgel med 28 stämmor, fördelade på manual,
öververk och pedal. Något ryggpositiv är det inte tal om. Hans kommentar till de olika dispositionerna tyder på ett behov att profilera sig som
en modern orgelbyggare, väl orienterad om det samtida orgelbyggeriet på
kontinenten; man anar ett samband med den konkurrenssituation som
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plötsligt hade uppstått. Stråhle kunde nämligen som en tung merit åberopa ett intyg från den berömde Christopher Polhem, hos vilken han efter
sin tid hos Cahman fått en tids teoretisk och praktisk utbildning. Bland
nymodiga stämmor som Cahman föreslår i de större alternativen för Linköping nämner han Viol de Gamba, uppfunnen för ett år sedan av orgelbyggare Sperling i Tyskland, Schallmoy [Skalmeja], uppfunnen av Silbermann för två år sedan, Vox humana av en ny typ, uppfunnen av Mosengel
samt Fleut travers, som han säger sig själv ha uppfunnit.101 Orgeln skulle
stämmas i fransk ton som enligt Cahman innebär att man slipper transponera vid spel tillsammans med andra instrument och gör att psalmerna kan
sjungas i sin rätta och naturliga tonhöjd.
Av stort intresse är också den dialog som fördes mellan domprosten
Andreas Rhyzelius och Cahman om tempereringsfrågan. På domprostens
begäran om ett utlåtande över ett av Christopher Polhem gjort förslag till
lika fördelning av tonerna inom en oktav, dvs. vad vi i dag skulle kalla
liksvävig temperering, svarar Cahman att det är en omöjlighet. Men för
min del, säger han, tycker jag att man kommit långt om alla 12 intervallen kan jämkas så, att kvinterna svävar något och terserna blir någorlunda
”hulpne”, så att man nöjaktigt kan spela i alla tonarter (se bilaga 2).102 Även
om det inte kan bevisas förefaller det troligt att det var Daniel Stråhle som
informerat domprosten om Polhems tempereringsidé.
Orgeln genomfördes planenligt och invigdes den 19 augusti 1733. I Cah-

Vid slutet av 1880-talet
ersattes Cahman-orgeln
med en ny, men fasaden
bibehölls och flyttades in
bakom tornbågen. foto:
Niclas Fredriksson.
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Nicolai kyrka i Nyköping.
Orgeln stod ursprungligen
på en västläktare och hade
ryggpositiv. Nytt orgelverk
byggdes 1873, Cahman
fasaden utom ryggpositivet
bevarades men flyttades ned
1923 till sin nuvarande plats
på golvet i norra sidoskeppet.
foto: Niclas Fredriksson.

mans åtagande ingick även att bygga läktaren. Själva orgelverket tillverkades som vanligt i Stockholm. Uppsättningen i kyrkan gjordes av Cahmans
förste gesäll Olof Hedlund. Cahmans skriftliga löfte den 20 augusti att
efter fullgjort arbete i Göteborg komma till Linköping och se igenom verket tyder på att han kanske inte själv deltog i arbetet på platsen annat än
möjligen i slutskedet.
Helt lyckat blev inte resultatet. Sedan Baltzar Knölke som domkyrkans
nye organist 1739 påtalat en rad brister gjordes en besiktning genom Ferdinand Zellbell. Han konstaterar bland annat att väderkanalerna är för
trånga, att de borde ha förts in på två ställen i pedallådorna, att utfalls
ventilerna är för små och lufttrycket lågt, bara 24 grader (cirka 50 mm).103
En reparation skulle enligt anbud från Olof Hedlund kosta 1 200 dr kmt,
men fick tydligen anstå, ty ännu i slutet av 1760-talet konstaterar orgelbyggaren Lars Wahlberg att lufttillförseln är otillräcklig, kanaler och kanceller
för trånga och strukturen ostadig. Han föreslår en radikal ombyggnad och
anser att orgeln måste intoneras starkare ”så at det får större force, hwilket
i denna kyrka behöfwes”. Någon ombyggnad blev det inte heller nu. Vid
sitt besök i domkyrkan 1778 konstaterade Erik Palmstedt emellertid att orgeln ”har en god ton, samt, ehuru ei mer än några 20 stämmor, giör god ef-
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fect i kyrkan”. Efter ytterligare hundra års tjänst och en större reparation av
P. Z. Strand 1842–43 ersattes den år 1887 med ett nytt orgelverk bakom Cahmans fasad. Orgelläktaren revs och orgelfasaden flyttades in i tornrummet
som fasad till den nya Elfströms-orgeln. De ursprungliga fasadpiporna är
bevarade men stumma (Principal 8´ i manualen och pedalen, Principal 4´
i öververket). Fasaden har kvar sin rika dekor, skulpterad av bildhuggaren
Nils Österbom och uppsatt 1736.

Nyköping och Hudiksvall

Den 8 december 1731 hade Cahman lämnat ett projekt till ny orgel i Nicolai
kyrka i Nyköping och dagen därpå tecknades kontraktet i Nyköping. Den
29 september 1733 kunde orgeln invigas – ett ståtligt verk av samma typ
som Härnösand med manual, sammanbyggd pedal och ryggpositiv, men
något större: 26 stämmor mot 23 i Härnösand, tremulant, fem bälgar och
en spärrventil apart [separat] för varje verk. I kontraktet utfäster han sig att
strax efter nyår sända en ritning hur bjälkarna till läktaren skall läggas och
senare en ritning ”huru Orgelwercket, till sin Faciat och utwärtes anseende
sig praesentera skall”. Verket skall vara färdigt att avhämta i Stockholm i
slutet av april 1733, då hans medarbetare medföljer; även han själv kommer att vara med vid uppsättningen som skall vara gjord före midsommar.
Tydligen blev arbetet försenat – gesällen Hedlund fanns på plats först den
11 augusti och drygt tre veckor framåt; invigningen skedde den 29 september 1733. Både Cahman och Hedlund var inackorderade hos hökaren Hans
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till vänster: Gamla orgeln
i Hudiksvall var ett från början enmanualigt verk byggt
av Cahman 1714, tillbyggt
av densamme med pedal och
ryggpositiv 1733. Vid slutet av
1700-talet ombyggdes strukturen av orgelbyggaren Lars
Fredrik Hammardahl, som
flyttade upp ryggpositivet som
öververk över ett öppet ”valv”
genom orgelhuset. ATA.
till höger: Hudiksvall,
tänkbart utseende efter
Cahmans tillbyggnad 1733,
förutsatt att manualverket
bibehölls med kort oktav.

Mutzscher. Kostnaden 10 000 dr kmt inkluderade allt utom frakten från
Stockholm och uppehälle för arbetarna under verkets uppsättning, som i
kontraktet beräknades ta åtta veckor.104 Orgelfasaden är bevarad men inte
ryggpositivet; vid kyrkans invändiga ombyggnad 1925 rev man västläktaren
och flyttade orgelfasaden till ett podium i norra sidoskeppet.
Sedan Nyköpings-orgeln fullbordats väntade ett arbete i Hudiksvall.
Där hade Cahman byggt en enmanualig, tiostämmig orgel i fransk korton
1714 (se s. 53). Nu skulle den förvandlas till en orgel med två manualer
och pedal genom tillbyggnad av ett sexstämmigt ryggpositiv och ett sexstämmigt pedalverk samt tre nya bälgar. Kontraktet slöts den 29 februari
1732 och i december 1733 och januari 1734 slutfördes arbetet. Därmed hade
Cahman, på samma sätt som närmare 30 år tidigare i Norrbärke, förvandlat ett enkelt manualverk till en rikt utrustad orgel värdig en stadskyrka.
Orgeln ersattes med en ny 1897, men den gamla fasaden finns fotograferad. Något ryggpositiv syns inte, däremot ett öververk över en öppning
genom orgelhuset. Fasadutformningen skiljer sig påtagligt från Cahmans
gängse typ och är resultatet av en ombyggnad som mot slutet av 1700-talet
gjordes av orgelbyggare Lars Fredrik Hammardahl.105 E. G. von Rosén uppger om Hudiksvall att öververket nygjordes, men det är inte otänkbart att
Hammardahl använde sig av gamla ryggpositivet. Pipuppställningen med
mittturell och flankerande plana fält med elegant svängd labielinje är av
samma slag som i Cahmans sena positiv, exempelvis Kisa. På samma sätt
byggde Hammardahl om orgeln i Bollnäs 1770, så att det bildades ett valv
”genom hwilket de, som hade bänkrum bakom det samma, hade fri utsikt
till altaret”.106

Göteborgs domkyrka

Den 11 januari 1733 slöt Cahman kontrakt om en 32-stämmig orgel i Göteborgs domkyrka.107 Fasaden skulle utföras likadan som den i Uppsala. Han
utfäster sig att skicka några av sina gesäller att påbörja arbetet i maj samma
år och att göra orgeln helt färdig före utgången av år 1734. Priset skulle bli
8 500 dr silvermynt, ”fria husrum med sängar när wid kyrkian, derutinnan
arbetet kan förfärdigas och Gesellerne hafwa sitt Logemente”. Gesällerna
tycks dock inte ha anlänt förrän den 1 december 1733 då Gunnila Norman
upplät tre sängar och två bord under tio månader (till sista september
1734). Ytterligare medarbetare inkvarterades den 1 mars hos kofferdikapten
Christian Wesenberg; Cahman själv anlände till samme värd den 5 juni.108
Cahman höll tiden – kanske spelade det in att hans son Gustaf var en
handelsman i karriären i Göteborg.109 Den 11–18 december 1734 avsynades
orgeln av domkyrkoorganisten i Uppsala Hindr. Chr. Engelhardt.110 Till
orgelns offentliga provspelning på eftermiddagen den 18 december inbjöds
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landshövdingen per brev och församlingens borgerskap via kungörelse.111
Engelhardt godkände orgeln med beröm och utan anmärkning.
Med 32 stämmor, manual, öververk och pedal var orgeln en av Cahmans största. I dispositionen finns några av de ”nymodiga” stämmor som
han nämnde i Linköpings-förslaget: en Viol de Gamba 8´ och en Fleut
traver 4´ i huvudmanualen, i öververket dessutom en Spitzflöt Gedact 8´
och Wox humana 8´ och i pedalen jämte Principal 16´ en Untersatz 16´ av
trä och en femkorig Rausquint-mixtur. Det skulle bli tre spärrventiler och
en tremulant till hela verket. Bildhuggeri och målning samt ändring av
läktaren ingick inte i Cahmans åtagande. Träsniderierna tycks ha utförts av
göteborgsbildhuggaren Johan Joachim Beckman; i december 1734 besiktigade Beckman 15 lindplankor och fann dem helt tjänliga till bildhuggeriarbetena på orgeln.112 Till Cahmans gesäller utdelades 100 dr silvermynt. Vid
domkyrkans brand 1802 gick orgeln helt förlorad.
I samband med arbetet i Göteborg åtog sig Cahman en mindre reparation av orgeln i Marstrands kyrka (nu i Morlanda kyrka), ett arbete som
utfördes av hans gesäll Olof Hedlund. Denne var på väg att etablera sig
som självständig orgelbyggare, men medverkade i regel i Cahmans större
arbeten och utförde för hans räkning självständigt mindre reparationer
och uppsättning av verkstadsbyggda småorglar, som Göteryd 1731 och Kisa
1734.113 Sannolikt var det uppdraget i Göteborg som gjorde att Cahman
året därpå, 1735, fick leverera en tiostämmig orgel till Varbergs kyrka.114

Fellingsbro och Borås

Ett av Cahmans tidiga uppdrag var att bygga om 1600-talsorgeln i Fellingsbro kyrka i Västmanland 1702. Det är inte bekant när församlingen gav
honom beställning på en ny och större orgel, men 1735 sattes den upp. Den
5 juni sägs att han är i ”Felsbro”. Några originalhandlingar om orgelbygget
har inte påträffats, men i Hülphers manuskriptsamling finns en utförlig
beskrivning av organisten Johan Nett som innehade tjänsten redan när
orgeln byggdes. Orgeln hade 27 stämmor fördelade på manual, öververk
och pedal, samt fyra bälgar och tre spärrventiler – en orgel snarast dimensionerad för en stadskyrka och ett uttryck för pastoratets goda ekonomi.
Den fungerade till 1895 då ett nytt verk byggdes bakom Cahmans fasad;
1969 ersattes detta i sin tur med ett nytt, där Cahmans tre fasadprincipaler ingår. Orgelfasaden stod utan ornament till 1756, då bildhuggaren
Olof Gierdman från Stockholm utförde dem. Den är ett av de förnämsta
exemplen på den nya stilen med alla tre verken sammanbyggda. Den låga
placeringen av öververk är sannolikt framtvingad av en lägre valvhöjd före
kyrkans ombyggnad 1806.
Den sista stora orgel som Cahman byggde helt färdig var den 28-stämjohan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Orgeln i Fellingsbro kyrka
byggdes 1735 och hade 27
stämmor. Endast fasaden
med Cahmans tre principaler och Olof Gierdmans bildhuggerier från 1756 bevarad.
foto: Axel Unnerbäck 2015.

miga orgeln i Borås.115 År 1719 hade han utfört en ombyggnad av kyrkans
stora Åhrman-orgel, men redan 1727 förstördes denna av brand. 1735 tog
man kontakt med uppsalaorganisten Engelhardt, som helt nyligen avsynat
domkyrkoorgeln i Göteborg. Engelhardts förslag till ny orgel omfattade
32 stämmor – i likhet med organisten på platsen Hans Hindrich Cahman d.y., kusin till Johan Niclas, ansåg han att kyrkan behövde en stor
orgel och Hans Hindrich hänvisade till den 32-stämmiga orgel som kusinen byggt i Åbo domkyrka.116 Även församlingen önskade en stor orgel
”effter som thet mehra kunde fylla sången med sine grofwo stämmor i
en så folckrijk försambling som är här”.117 Med det belopp som stod till
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förfogande, 5 000 dr, fick man dock nöja sig med ett orgelverk av samma
storlek som det tidigare, dvs. 26 stämmor, och den 1 september godtog kyrkorådet det kontrakt som Cahman skickat ner. Orgelbygget genomfördes
även här mycket snabbt – vid kyrkorådets sammanträde den 5 oktober året
därpå (1736) anmäldes att orgeln var färdig. ”Som han [Cahman] nu vill
skynda härifrån” måste han få resten av sin betalning, 2 000 dr smt. Man
diskuterade ”om directeuren skulle honoreras med någon discretion apart
såsom skiedde förra gången wid orgelwärckets bygnad 1719 at han bekommit 2 förgylta bägare til 60 lod ungefär”. På grund av stadens dåliga ekonomi efter branden kunde man i borgerskapet inte sträcka sig längre än till
50 dr smt men man ville vänta till Tomasmässo sockenstämma. Cahman
kallades in, tackade för arvodet men påpekade att han väntat sig ”någon
ansenlig discretion” särskilt som han gjort två stämmor utöver kontraktet.
Han lät sig dock nöja men påpekade att hans gesäller före sin avresa borde
få en diskretion ”som allestädes skiedt ther orgellwärck blifwit bygde”.
Sockenstämman beslöt trots allt om en silverkanna till Cahman och vid
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Borås. Ritning till bildhuggerier för Cahmanorgeln av stadens målare
Dittler Ross 1762. GLA.

kyrkorådet den 13 maj 1737 visade guldsmeden Petter Kindberg den färdiga
kannan, som vägde 65 lod och kostade 100 dr smt. En månad senare, den
18 juni 1737, avled Cahman. Det förefaller som om äreskänken från Borås
nådde fram i tid – i bouppteckningen noteras en ny silverkanna av 65 lods
vikt. Även denna orgel förstördes av eld 1822.

Maria Magdalena
Cahmans brådska att lämna Borås berodde sannolikt på att han åtagit sig
ännu ett stort uppdrag, en 34-stämmig orgel till sin hemförsamlings kyrka
Maria Magdalena på Södermalm.118 Kanske kände han också sin hälsa vackla. I Maria kyrka fanns sedan 1700-talets början en enmanualig orgel som
man övertagit från Storkyrkan och som av allt att döma var byggd i början
av 1690-talet av George Woytzig.119 Sedan 1711 hade Cahman församlingens
uppdrag att svara för löpande skötsel av orgeln. Redan 1717 förelåg ett av
Cahman ingivet anbud på en helt ny, 32-stämmig orgel för 9 000 dr smt;
två av stämmorna skulle han skänka. Kyrkorådet ville dock avvakta bättre
tider. Det kom att dröja 18 år innan frågan åter blev aktuell på allvar. I mars
1735 rapporterade kyrkoherden för kyrkorådet att han och kyrkvärdarna
haft en överläggning med Cahman, som just då höll på att bygga orgel i
Göteborg och var beredd att bygga en likadan i Maria, men till en lägre
kostnad, 7 000 dr smt. Betalningen skulle spridas över fem år. Den 26 april
visade kyrkoherden en ritning på orgeln i Uppsala domkyrka. ”Ett dylikt av
samma form, dock mycket mindre kunde i S:tae Mariae Magdalenae kyrka
uppsättas.”
Kontrakt slöts den 12 juni 1735, arbetet skulle påbörjas i slutet av året och
orgeln kunna vara färdig till hösten 1737. Originalkontraktet är inte bevarat
men på vissa punkter refererat i ett kyrkorådsprotokoll och i Ferdinand
Zellbells besiktningsutlåtande.120 Maria-orgeln skulle med sina 34 stämmor
och åtta bälgar bli Cahmans största näst Uppsala-orgeln. Cahmans löfte i
kontraktet att ”till någon dehl förstärka” orgeln resulterade i två extra pedalstämmor, en dyrbar Contra Basun 32´ och en Blockfleut 1´. Han hade också
enligt kyrkorådsprotokollet ”givit församlingen rundlig tid att betala”.
Vid Cahmans död den 18 juni 1737 var arbetet långt ifrån färdigt. Strukturen var byggd och fasadpiporna insatta men ej intonerade, väderlådorna
inlagda men saknade ännu stockar och pipstöd, trakturen byggd och bägge
klaveren insatta men inte registraturen. Bälgarna var tillverkade men kanalerna återstod och det byggda bälghuset måste förstoras. Av pipverket
fanns, förutom fasadpiporna, samtliga mixturpipor, men ej uppskurna och
intonerade, munstycken till alla tungstämmorna samt diller och kopfer till
Basun 32´ och 16´. I ett tilläggstestamente den 8 juni hade Cahman framhållit att hans gesäll Olof Hedlund skulle slutföra arbetet och att
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de för Orgelbyggeriet skull antagna gesäller i mitt huus, förblifwa så länge efter
wanligheten wid deras tillordnade Arbete wederbörligen underhåldna, och afskiedas eij förr, än Hedlund derom tillsäger.121

För slutförande av orgelbygget hade Cahman slutit kontrakt med Hedlund; sterbhuset skulle betala honom den vanliga lönen, 100 dr kmt i månaden, till dess arbetet var färdigt.
Ferdinand Zellbell hade som Cahmans ”i lifstiden förtrogne vän” lovat
att vara behjälplig vid stämningen och intoneringen av orgelverket. I sitt
avsyningsutlåtande nämner han vissa avvikelser som gjordes i Cahmans
disposition: den milt klingande stämman Gemshorn 2´ flyttades från manualen till öververket och ersattes med en Sesquialtera, och i öververket ersattes Waldflöjt 2´ med en Decima (Ters 1 3/5´). Cahmans Schalmoi 16´, en
stämma som enligt vad han säger i Linköpings-projektet var uppfunnen av
Silbermann, fick utgå till förmån för en Trompet 16´; på så sätt förstärkes
manualen ansenligen i förhållande till den genomträngande grova [Contra
Basun] stämman i pedalen säger Zellbell. Orgelns disposition, återgiven av
Hülphers, tycks i huvudsak ha varit densamma som i Göteborg, med nyss
nämnda avvikelser.122 Cahmans orgelfasad var uppenbarligen av samma
typ som i Uppsala och Linköping med huvudverk, öververk och pedal
sammanbyggda. Ornamenten var gjorda av bildhuggaren Petter Norberg
enligt ritning av stadsarkitekten Johan Eberhard Carlberg. Carlberg hade
också lovat rita och föranstalta om orgelläktarens utvidgande.123
Vid kyrkans brand 1759 ”nedtogs” orgeln (Hülphers). När man planerade en ny uppgavs, att av det gamla brunna orgelverket skulle kunna användas ”största delen af orgwerkspiporne – till och med principalstämmorne”
ävensom klaveret, vilket skulle förbilliga med ca 9 000 dr. Orgelbyggaren
Olof Schwan beslöt dock att bygga helt nytt och ta det gamla materialet
som dellikvid.
Kunde han återanvända något på annat håll? Ja, märkligt nog. I Tyska
kyrkans 1600-talsorgel, som år 1780 flyttades till Övertorneå, är klaviaturerna av närmast exakt samma utförande som Cahmans klaviaturer i Leufsta
bruk. Cahman hade inte gjort någon ombyggnad
i Tyska kyrkan, inte heller Hedlund. Allt talar för
att klaviaturerna blivit insatta 1780, när orgeln fick
sin nuvarande mekanik och fullt omfång i basen
(ännu 1773 hade orgeln enligt Hülphers bruten
oktav), och att Schwans kompanjon Matthias
Swahlberg, som svarade för flyttning och återuppsättning, begagnat sig av en äldre Cahman-klaviatur – med all sannolikhet den från Maria kyrka.
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Cahman-klaviaturerna
i Övertorneå kyrkas
1600-talsorgel. foto:
Göran Blomberg.

Enmanualiga orgelverk och orgelpositiv

Cahmans orgelfasad från
1726 i Österlövsta kyrka har
samma form som huvudverket i Leufsta bruk, och
högklassiga bildhuggerier.
foto: Anders Söderlund.

Jämsides med de stora orgelbyggena tillkom en rad mindre orgelverk och
orgelpositiv, tillverkade på verkstaden, fraktade till kyrkan, uppsatta och
intonerade under en eller ett par veckors arbete på platsen; ofta med Olof
Hedlund som ansvarig. I huvudsak handlade det om tre typer av enmanualiga orglar: åttafotsverk, fyrafots orgelverk och orgelpositiv samt tvåfots
positiv.
Den största modellen har med Principal 8´ och Qvintadena 16´ karaktär
av huvudverk i en stor orgel, vilket också slår igenom i fasadutformningen
med tre tureller och fyra småfält. Ett exempel är den niostämmiga orgeln
från 1725 i Österlövsta med en fasad som är närmast identiskt lik huvudverket i Leufsta bruk. Bälgverket består oftast av två eller tre kilbälgar i
separat bälgstol. Klaviaturen tycks ofta ha varit placerad i ryggsidan – på
så sätt kunde trakturen göras enkel och precis med abstrakter via en vällbräda rakt upp till ventilkistan. I ett fåtal fall var orglarna planerade med
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Köping. På fotografiet ser
man öppningen genom
orgelns sockel och de båda
pedaltornen från 1600-tals
orgeln. Köpings museum.

Orgeln i Köping med
megafontratt genom orgeln
redovisas pedagogiskt på
Nils Månsson Mandelgrens teckning från 1871.
Folklivsarkivet, Lund.

självständigt pedalverk, exempelvis Härnösands
domkyrka. Modellen kom till utförande endast i
Filipstad 1730.
Den stora enmanualiga orgeln förekommer
sporadiskt redan i Cahmans tidiga produktion.
Den tiostämmiga orgeln i Ovansjö, byggd 1714
(nu i Årsunda), har treturellfasad, smal sockel och
tre kilbälgar. Av samma typ var troligen orgeln i
Hudiksvall, utbyggd med ryggpositiv och pedal
av Cahman år 1733. Under Cahmans andra stora
verksamhetsperiod tillkommer ett flertal enmanualiga åttafotsorglar, den första i Leksand 1724 och
året därpå en tiostämmig orgel med Principal 8´
i Köpings kyrka i Västmanland. Klaveret var här
placerat i ryggsidan; en megafonliknande öppning
genom orgelverkets sockel gjorde det möjligt för
organisten att se genom orgeln och göra sin röst
hörd i psalmsången. Arrangemanget har avbildats av fornforskaren Nils Månsson Mandelgren
och på ett äldre fotografi skymtar man den stora
öppningen i sockelns framsida. Märkligt nog fick
den tidigare orgelns pedaltorn stå kvar, men utan
funktion. ”Det ser ut som här förr warit pedal,
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men blifwit borttagen”, lyder en anteckning i Hülphers-materialet.124 – I
Sundsvall byggde Cahman år 1730 ett tiostämmigt verk och tre år senare
ett lika stort i Ljusdal som flyttades till Arbrå 1765.125 Troligt är att den ovan
nämnda tiostämmiga orgeln i Varberg (1735) var av samma typ.
En typisk representant för Cahmans mellanstora fyrafotsorglar var
orgeln i Norrby utanför Sala, beställd 1729 och levererad 1730, vars fasad
finns bevarad i Heby missionskyrka i Uppland, samt Torpa i Östergötland, där fasaden dock blivit breddad 1865.126 Någon 16´-stämma förekommer inte i fyrafotsverken, och åttafotsläget representeras i regel av en täckt
stämma, Gedacht eller Quintadena, ibland båda. Trumpet 8´ finns ibland
men ibland saknas rörstämma. Bälgverket tycks ofta ha bestått av en dubbel kilbälg placerad i sockeln. – Ett åttastämmigt fyrafotsverk levererades till Simtuna i Uppland 1729 och avsynades av Ernst Ferdinand Pape.
Transporten från Stockholm bestod av nio lass och orgeln kostade 2 000 dr
Norrby. Av Cahmans
niostämmiga fyrafotsorgel är orgelhuset bevarat i
Heby missionskyrka, men
med nya fasadpipor av Pehr
Gullbergson 1847. foto:
Axel Unnerbäck 2015.

Orgeln i Torpa kyrka i
Östergötland, ett åttastämmigt fyrafotsverk, tillkom
1726 och byggdes om 1876 då
fasaden breddades och fick
nya ornament. foto: Johan
Roos, Östergötlands museum.
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jämte respengar för Cahman med gesäll. Av samma storlek var orgeln i
Sunne i Värmland 1730; den överläts 1817 till Norra Solberga församling i
Småland, där den sattes upp av orgelbyggaren Lorentz Lorin och var i bruk
till 1836, då organisten Nils Ahlstrand byggde en ny.127 I Ahlstrands-orgeln
i Västra Harg från 1839 står ett antal 1700-talsstämmor som kan ha kommit
från Sunne-orgeln.
Efter att ha fått en donation år 1728 och förgäves sökt på åtskilliga ställen efter ett positiv beslöt Göteryds församling i Småland i februari 1730
”att beställa ett dylikt från Stockholm hos herr Chaman som är den bäste
orgelbyggaren i Swerige”. Den 29 augusti 1731 ankom verket med Ryds
bruks jakt Emerentia. Av det bevarade kontraktet framgår att det var fråga
om en orgel av samma typ som den Cahman levererade till Torpa 1725, dvs.
ett fyrafotsverk med full oktav och fasad med tre tureller. Av ett senare ombyggnadsförslag framgår att orgeln hade en bälg, dvs. en dubbel kilbälg.
Trolle-Ljungby. Orgeln sattes upp i Göteryd 1731 och
flyttades till Trolle-Ljungby
kyrka 1869 där den fick ny
fasad och nytt orgelhus i
empirestil. Innerverket revs
1942 men återuppsattes och
restaurerades 2013–14. foto:
Axel Unnerbäck 2015.

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

83

Priset var 2 000 dr kmt jämte frakt och resepengar tillbaka för gesällen
Hedlund.128 Rester av orgeln fanns länge magasinerade i Trolle-Ljungby
kyrka i Skåne där den fungerade i ombyggt skick 1868–1942.129 En restaurering 2013–14 innebar att orgeln återuppsattes i sitt skick från 1868.
Samma pris som Torpa betalade Habo församling år 1736 för sitt åttastämmiga verk med Principal 4´ och full oktav. ”Claveret bakom och vändt

Orgeln i den märkliga
träkyrkan i Habo sattes
upp av Cahman själv 1736.
Orgelhuset och fasaden med
Principal 4´ bevarade. foto:
Axel Unnerbäck 2015.
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ifrån kyrkan”, uppges det något oklart i ett meddelande till Hülphers. Orgeln, som skall ha funnits färdig på verkstaden redan 1731, sattes upp av
Cahman själv, som bodde elva dagar i prästgården.130 Arbetet skedde tydligen i anslutning till hans orgelbygge i Borås 1736. Orgelfasadens utläggning med tre tureller och fyra plana småfält skiljer sig inte mycket från de
orgelpositiv som byggdes i faderns verkstad på 1680- och 90-talet.

De minsta orgelpositiven
Gränsen mellan vad som kallas orgelpositiv och orgel är flytande. Ett enmanualigt verk med Principal 4´ kallas ibland orgelpositiv, ibland orgelverk. Det förekommer till och med att enmanualiga åttafotsverk kallas
positiv, trots en disposition som i stort sett motsvarar huvudverket i en
stor orgel.131
En grupp som dock tydligt urskiljer sig som orgelpositiv är ett antal
tvåfotsverk levererade från Cahman under perioden ca 1725–36. Dispositionen är baserad på Principal 2´ uppställd pyramidalt i ett enda plant fasadfält. Verken har enbart labialstämmor, dubbel mångfaltig kilbälg i sockeln,
tryckpinnemekanik och kort oktav (45 toner). Den bevarade orgelfasaden
i Berga i Västergötland ger en god bild av fasadprincipalens uppställning
med elegant svängda labielinjer och höga pipfötter i diskanten.
I Österåker i Södermanland köpte man år 1727 ett orgelpositiv för 600
dr kmt av Cahman. Det hade sex stämmor, Principal 2´ och troligen kort

Berga kyrka nära
Mariestad fick år
1729 ett positiv
med fem stämmor
och Principal 2´ i
fasaden. Innerverket
är sedan länge borta.
Fotograf okänd.
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oktav.132 Positivet omdisponerades och fick klaveret ”utlagt” av Gren &
Stråhle 1762, vilket kan tolkas som att det tidigare haft kort eller bruten
oktav. Dubbel bälg ”som går med tramp” insattes – tidigare bälg drogs
troligen med rem. Samma år, 1727, testamenterades till Romfartuna kyrka
i Västmanland ett sexstämmigt positiv, köpt i Stockholm för 900 dr kmt
av testator, ceremonimästaren Johan Gabriel Sparwenfeldt på Åbylund i
Romfartuna. Orgelpositivet, som år 1761 förvärvades av Skå församling
i Uppland, finns sedan 1909 i Carl Claudius samling (numera ingående i
Musikhistorisk Museum) i Köpenhamn. Pipverket är defekt men i övrigt
är positivet bevarat.133
Den ovannämnda fasaden i Berga kyrka strax utanför Mariestad har
tillhört ett tvåfotspositiv av samma typ, med fyra eller fem stämmor. Av
en skrivelse som organisten i Mariestad sände till sitt kyrkoråd 1730 kan
man sluta sig till att det sattes upp av Cahmans gesäll 1729 eller tidigare,
sannolikt Olof Hedlund.134 Fasadens övre del med Principal 2´ uppställd
pyramidalt i ett enda fält under en kraftigt profilerad gesims är av samma
typ som Romfartuna-positivet. Av kyrkans inventarieförteckning 1794 och
1828 framgår att fasaden varit försedd med luckor.
Av samma modell är det utomordentligt välbevarade orgelpositivet i Fagerviks brukskyrka i Finland. Det sattes upp i Fagervik 1763 av organisten
i Åbo Carl P. Lenningh, som i brev till Hülphers uppger att det är byggt

Fagerviks brukskyrka,
Finland. Bortsett från
en eventuell mindre
omdisponering är detta
orgelpositiv bevarat intakt
och med all sannolikhet
ett arbete från Cahmans
verkstad. Fotograf okänd.
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av Olof Hedlund men ingenting om dess proveniens och ålder.135 Birger
Olsson anser det klarlagt att positivet reparerats av orgelbyggarna Gren &
Stråhle före försäljningen till bruksägaren på Fagervik. I så fall kunde man
tänka sig att de flyttade om en ursprunglig Qvinta 1 1/3´ till nuvarande
Qvinta 3´ (en stämma som ter sig främmande i ett tvåfots barockpositiv)
och att detta är förklaringen till den som Olsson påpekar inte förutsedda
utbyggnaden på orgelhusets ryggsida. Trots Lenninghs uppgift om Hedlund förefaller det sannolikt att orgelpositivet är byggt i Cahmans verkstad
under perioden kring 1730. Att Hedlund nämns som upphovsman kan förklaras av att han som firmans företrädare troligen svarat för uppsättningen
när den var ny; Martikainen (1997) menar att positivet ”ifråga om detaljutformning med skäl kan tillskrivas J. N. Cahman,
trots att Olof Hedlund kan ha utfört arbetet”.136
Av det positiv som enligt Hülphers sattes
upp år 1730 i Vårdnäs i Östergötland återstår
väderlådan, en stor del av orgelhuset med fasadens bemålade luckor och övre gesims, allt magasinerat i tornkammaren. Av pipverket är hela
Principal 2´ bevarad och placerad som ett slags
bröstverksfasad i den nuvarande orgelfasaden
från 1839. De bevarade delarna ger vid handen
att det var ett positiv av samma typ som Berga,
Romfartuna och Fagervik, men med klaviaturen
placerad i ryggsidan. Gemensamt för tvåfotspositiven är att det i innerverket ofta fanns en öppen Flöjt 4´. Så även i det lilla tvåfotspositivet i
Karbenning 1701, som hade en Octava 4´ av trä.

Kisa och Drottningholm
När man i Kisa församling några mil längre söderut år 1733 beslöt att beställa ett orgelverk hos
Cahman för högst 1 200 dr kmt ville man ha ett
likadant som i Vårdnäs men med ett ”lustrare
prospekt” och att organisten kan sitta framför
verket.137
Kisa-positivet blev därmed istället ett sexstämmigt verk med full oktav och Principal 4´ i
fasaden, med mitturell och två flankerande fält.
Efter ett kortare mellanspel i Sunds kyrka kom
positivet år 1790 till Ulrika kyrka, där det klangligt mycket välbevarade instrumentet förmedlar
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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Av samma typ som Berga är
orgelpositivet från Romfartuna kyrka. Det tillhör
mumera Musikhistorisk
museum i Köpenhamn och
är i huvudsak välbevarat.
Av pipverket återstår dock
endast två av de ursprungligen sex stämmorna. foto:
Niclas Fredriksson 1994.

en upplevelse av senbarockens stockholmsklang till den östgötska skogsbygden.
Av en annan karaktär är det orgelpositiv som anskaffades till Drottningholms slottskyrka 1730. Dess ovanliga och eleganta uppbyggnad med
kromatiskt uppställt pipverk inom ett orgelhus med harpformigt svängd
överkontur tyder på att det var byggt för att kunna placeras fritt som en
möbel, inte stå diskret tillbakadraget på en trång läktare. Eftersom placer
ingen snarare hade motiverat en symmetriskt byggd orgel, anpassad till
öppningen ut mot kyrkorummet, frågar man sig om man inte köpte ett
redan färdigt positiv. Den väl bevarade orgeln är ett fyrafotsverk med full
oktav och en briljant och samtidigt massiv klang som harmonierar med
arkitekturen och akustiken i Nicodemus Tessins koncentrerade kupolrum.
Orgelns undanskymda placering i en loge där man till och med kunnat dra
ett draperi framför orgelfasaden krävde ingen konstfull bemålning; under
den nuvarande färgen finns endast ett enda färgskikt i en och samma gråvita kulör på skåp, listverk och ornament.138

Den välbevarade Cahmanorgeln från 1730 i Drottningholms slottskyrka är
ett sexstämmigt orgelpositiv med Principal 4´
men klingar kraftfullt och
briljant i Tessins akustiskt
gynnsamma barockkyrka.
foto: Magnus Aronson.
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Till Kisa kyrka beställdes
1734 en orgel lika den i
Vårdnäs men med ett
”ansenligare prospekt”, vilket
kom att innebära fasad med
Principal 4´ och full oktav.
Orgeln finns sedan 1798 i
Ulrika kyrka och restaurerades senast 2002–03. foto:
Axel Unnerbäck 2015.
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Ett uppskattat livsverk
Redan tidigt kom Cahman att betraktas som den ledande orgelbyggaren
i landet. I kyrkorådsprotokoll och andra dokument skymtar omdömen
som ”den konstrijke Mr Caman” (Mariestad 1704), ”den namnkunnige
Orgbyggaren J. N. Cahman” (Ovansjö 1714), ”den bäste orgelbyggaren i
Sverige” (Göteryd 1730). Gesällen Daniel Stråhle berättar i sin korta självbiografi 1739 hur han sökt sig till Cahman ”eftersom han då förtijden hölts
vara ypperst i den professionen [...] och lärdt af honom både i Theorie
och Praxi”. Linköpingsorgelbyggaren Jonas Wistenius omnämner honom
i sin privilegieansökan 1738 som ”then bekantta och för sin Konst mycket
berömde Orgelmakaren Cahman.”139
I en randanmärkning i Hülphers orgelverksmanuskript får man veta
att Cahman var en god musiker, som spelade klaver och orgel när han var
tio–tolv år gammal.
Han var särdeles god i musiken […], trakterade violin och Basson [Fagott] och
flera dylika instrumenter, sjöng ofta solo vid sorgmusiken och ackompagnerade
sig själv på orgelverket.140

Från Västeråstiden finns dokumenterat att han undervisade en lärgosse i
musik: Cahman har ”Jämwähl och honom i Musiquen lärdt och underwist der till i sin frånwaro haft i sitt ställe en student Sr E. Hoffberg till
Pojkens widare information i Musiquen”.141 Johan Miklin har i ett brev till
Hülphers formulerat en koncentrerad karaktäristik av orgelbyggaren och
människan:
Caman var snabb och qvick, hade goda umgängsgåfvor och kunde insinuera sig
hos folk; gjorde sköna pipvärk, men var ej så hemma i grundanläggningen: ty
så många verk jag sedt af honom, hafva de för trånga och icke proportionerade
canaler och för grunda lådor. Hvarföre alla dess verk låta ljufligt, men äga ej nog
styrka efter storleken.142

Som person var Cahman uppenbarligen driftig och viljestark. I ett antal processer förde han sin talan bestämt och redigt, kanske till och med
okänsligt, och i kontakterna med sina beställare ute i församlingarna framträdde han tydligt och självsäkert. Det gick hans ära för när att ta emot ett
tydligen halvhjärtat erbjudande om 30 dr som respengar av sockenstämman i Fellingsbro när hans besiktning och anbud 1701 inte ledde till någon
beställning: ”Så många penningar, dem skänker jag igen, eller ock[så] kan
man giva dem åt de fattige”.143 I Uppsala begär han 1729 att domkyrkorådet
skall ge honom besked om vilka opartiska organister man tänker anlita för
avsyning av orgeln, men rådet svarar något snävt att rådet förbehåller sig
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”at utwälja och förskaffa de organister, som arbetet besichtiga och examinera skola”.144 När domkyrkorådet i februari 1730 inför en delbetalning
begärde att två gode män skulle kontrollera vad som var tillverkat svarade
Cahman avmätt att ”ehuruvähl iag icke förmodat att jag skulle stå uti en
så slät Credit”, så hade han nu låtit göra en sådan syn. 145
De personliga omdömena om Cahman är få. När han hemma i Västerås en söndagskväll i oktober 1701 råkar ut för ett ungdomsgäng som
skriker okvädingsord som ”hundsvott” och ”skurk” ute på gatan (se s. 50)
anar man att han inte var okontroversiell.146 Kort därefter väcker han åtal
mot prostinnan Ursilia Jacobsdotter som motat ut hans hustru ur hennes
bänk i kyrkan och okvädat henne. I början av år 1709 är han invecklad i
en ny process, åtalad för ”Edsöhre och heemgångh” (hemfridsbrott) hos
borgaren Hendrik Johansson. Tydligen hade han sökt upp dennes son,
som sedan tre månader var i tjänst hos Cahman; Cahman framhåller gen
om sitt ombud att han hade klätt sonen och så gott som fött honom och
givit honom musikundervisning. Men pojken hade betett sig illa, ”ställt
ut” instrument genom ett fönster, satt sig på ölkrogar och förlustat bönder
med spelande med mera. Som gossens husbonde ansåg sig Cahman vara i
sin fulla rätt att reagera.147
En silverhästsko som ritualenligt kastades upp i luften från kröningshästen vid firandet av Fredrik I:s kröning den 3 maj 1720 ledde till en lång
process mellan Cahman och trädgårdsmästaren Johan Ryman, som båda
ansåg sig som upphittare och ägare. I de många akterna driver Cahman hårt
och skickligt sin talan utan någon som helst misskund med sin motpart,
som förlorar och dessutom får betala Cahmans rättegångskostnader.148 Han
motarbetade i Linköping sin förre gesäll Daniel Stråhle, som ansåg honom
illvillig – en allvarlig men uppenbarligen inte ogrundad beskyllning.

Sjukdom, testamente och död

År 1722, den 18 augusti, hade Johan N. Cahman och hans hustru Christina Persdotter skrivit ett ömsesidigt testamente. Om det skulle bli möjligt för hustrun att i händelse av mannens frånfälle driva handelsboden
och försörja sig själv och de små barnen får den efterlämnade egendomen
inte skingras. De sex barnen från förra äktenskapet skulle änkan, ”framför
någon af min släckt hafwa hoos sig till upfostran”, men de skulle inte få
utkräva sitt fadersarv. Men, skriver Cahman, emedan en del av mina barn
genom sitt ”eftertänkeliga förhållande en stor sårg förorsakat” så skall han
i en särskild skrift förordna ”huru med dem efter min död förhållas skall”
om de inte visat någon bättring i sitt leverne. Hustru Christina förordnar
å sin sida till maken en tredjedel av sin egendom, till barnen en tredjedel
och till yngsta styvdottern Lotta dessutom sin guldkedja.
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När Cahman femton år senare drabbades av ”en mattande siukdom”
upprättade han den 8 juni 1737 ett kompletterande testamente, där han
bl.a. förordnar att förre gesällen Olof Hedlund skall fullfölja orgelbygget
i Maria Magdalena och överta verkstadens inventarier. Lärftsboden skall
som förut skötas av bodbetjänten Erich Swedman så länge de efterlevande
kan och vill driva den, och till yngsta dottern Carlotta avsätter han 2 000
dr kmt för undervisning och hemgift, ”hwilken summa jag henne af Faderligit hierta så mycket större orsak har att tillärkienna som hon under min
siukdom har mig efter yttersta förmågo welat på alt sätt tillhanda gå, och
af barnslig Kiärleek betiena och uppwackta.”
Tio dagar senare, den 18 juni 1737, avled Johan Niclas Cahman. Den
yngsta dottern Carlotta var ogift, äldste sonen Gustaf sedan länge köpman
i Göteborg. Sonen Carl hade försvunnit utomlands och aldrig hörts av, sonen Jacob befann sig som kopparslagaregesäll på resa till Danzig. Dottern
Anna Christina hade gift sig med lärftskramhandlaren Petter Segerholm,
redan som gosse anställd i Cahmans bod, och dottern Maria Elisabeth var
gift med drabanten Conrad Adam Böckler. Änkan Christina Persdotter
fick sitta i orubbat bo till sin död under de fem år hon överlevde sin man.
Året efter hennes död såldes den Cahmanska gården.
Cahman begravdes i Maria kyrka där han ägde en murad grav med
sten vid södra sakristidörren. Faderns grav i Uppsala domkyrka hade han
överlåtit till professor Erik Burman och i samma grav lades senare Carl von
Linné.
Bouppteckningen efter Cahman visar att han var en förmögen man
med tillgångar till ett värde av 54 018 dr. Skulderna uppgick till 11 665 dr.
Cahman talar i sitt testamente blygsamt om sin ”lilla handel” – men varulagret värderades till 27 021 dr kmt. Hemmet var rikt möblerat och i den
ansenliga samlingen av silverföremål fanns uppenbarligen åtskilliga bägare
och kannor m.m., givna som gratifikation av nöjda beställare av orgelverk.
Ett saltkar av silver ville änkan skänka till organisten Zellbell ”såsom en
liten ärkiäntzlo för dess myckna beswär så wäl i Mannens liftstjd, som äfwen sedermera till sterbhusets tienst”. Ostindiskt porslin uppräknas, men
också en stor mängd tenntallrikar, sex gamla stora holländska stenfat i blått
och vitt, kaffe- och tekoppar av porslin, smycken och ett mycket rikt linneförråd. Bland möblerna i stora salen fanns ett dyrbart valnötsskåp ”med
en Stellage af 8 st. hollendska Stenkiäril”, sex gamla gyllenlädersstolar, en
spegel i svart och guld, ett par gueridoner av valnöt och tryckta tapeter.
Lika riklig och påkostad var möbleringen i Lilla salen; även här fanns
tryckta tapeter, ett dyrbart engelskt väggur, en påkostad imperialsäng, ett
par porträtt; även sängkammaren var rikt möblerad, kökskammaren och
köket enklare. Hemmets dyrbaraste föremål var en clavecymbal (cembalo),
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såld för 700 dr. Bland Cahmans gångkläder fanns en grå kostym och en rutig sommarkostym, en resrock av askgrått kläde fodrad med vargskinn, en
satinsnattrock och en ”gl. röd Scharlakans Mössa med gl. Loskins bräm”.
I en särskild, tyvärr ej bevarad förteckning redovisades ”åtskillige Snickare Wärcktyg med mera, som til Orgelbyggnad brukas”. Eftersom de skulle
användas till dess orgelverket i Maria kyrka blivit färdigt och därvid kunde
bli slitna, och då större delen därefter enligt Cahmans förordnande skulle
skänkas till Olof Hedlund togs de inte upp till något värde.
För orgeln i Maria Magdalena kyrka hade Cahman en fordran på 9 000
dr kmt, som skulle betalas med en tredjedel årligen. Bland osäkra fordringar redovisas 37:4 dr hos Ernst Pape. Huruvida en redovisad skuld på
60 dr till slottssnickaren Friedrich Eckstein har något samband med orgel
fabrikationen eller är av privat karaktär framgår inte.
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Verkstad, organisation och medarbetare
Under sin första period som orgelbyggare hade Cahman sitt orgelbyggeri
i Västerås, men det är inte bekant var i staden. Troligt är att det var en
ganska blygsam verkstad, där han liksom fadern i sin växjöverkstad, kunde
bygga småorglar och positiv och tillverka metallpipor och andra delar för
de större orgelverken, som sedan byggdes färdiga på plats. Ett litet orgelpositiv kunde sättas upp i kyrkan på några dagar, medan större orgelverk
krävde avsevärt mera arbete på platsen. I Mariestad tillverkades strukturen, dvs. orgelhus och orgelfasad m.m. av en snickare på orten, medan
uppbyggnaden av själva orgelverket krävde drygt fyra månaders närvaro
av Cahman och gesäller.149 När Cahman i december 1731 lämnar anbud på
en reparation av den stora 1600-talsorgeln i Jönköping säger han ingenting
bestämt om tidsåtgången, men lovar att komma följande vår ”då beqwämligit är både att resa, som [att] slijkt arbete förrätta”. Den 19 juli 1732 var
orgeln färdig.150
Från 1720-talet, då han etablerat sig i Stockholm, byggs strukturen ofta
av en eller ett par gesäller som skickas till platsen i förväg, medan själva
orgelverket tillverkas på verkstaden och levereras färdigt. Monteringen
sker ganska snabbt; för Nyköpings 26-stämmiga orgel åtgick omkring
sju veckor. Ett undantag var Uppsala domkyrkoorgel, där bygget var utsträckt över lång tid och vissa delar tillverkades på en tillfällig verkstad som
Cahman inrättade i Uppsala. Det gällde både vissa träarbeten men också
sammanlödning av större pipor, som levererats som tillskurna plåtar från
stockholmsverkstaden.
Uppsättningen av positiv och mindre orgelverk gjordes ofta av gesäller;
Cahman själv deltog ibland. Med tiden överlät han alltmera av arbetet på
platsen till gesällen Olof Hedlund; främst gällde det små och medelstora
orgelverk.
Något orgelbyggarskrå fanns inte. Cahman skulle därför kunna ha betraktats som en så kallad frimästare med rätt att driva tillverkning och anställa personal. För att kunna anställa snickargesäller, som ju var bundna av
snickarämbetets skråtvång, anslöt han sig emellertid till snickareämbetet
i Stockholm. En av hans snickargesäller var Olof Andersson, verksam på
1720- och 30-talet. Åtminstone från 1719 till sin död 1729 är Erik Dahlberg
en ständig medarbetare. Gesällerna tillhörde Cahmans hushåll och förvar, vilket innebar att han ansvarade bland annat för deras skattebetalning.
Olof Hedlund, Cahmans förste gesäll och närmsta medarbetare 1721–33,
finns länge i Cahmans förvar men på egen bostadsadress. 1733 etablerar
han sig som självständig orgelbyggare men samarbetar även fortsättningsvis med Cahman. Vissa projekt gjorda av Cahman övertogs av Hedlund,

94

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

bland dem en stor ombyggnad av orgeln i Arboga stadskyrka, där Cahman
och Hedlund tillsammans träffade kyrkorådet 1735 och Hedlund sedan
gjorde arbetet under Cahmans caution (borgen), och Torstuna i Uppland,
där Cahmans projekt kom att genomföras av Hedlund 1738.151
Gesällernas antal växlade och då och då möter man tyska namn, som
visar att Cahman periodvis tog emot kringvandrande gesäller från Tyskland. Vid orgelbygget i Norrbärke 1706 arbetade gesällerna Jöns Dietrichson och Joachim Wagner, den sistnämnde kanske identisk med den kände
tyske orgelbyggaren med samma namn, som bland annat byggde domkyrkoorgeln i Trondheim 1741.152 År 1727 var Cahmans gesäller Cornelius
Moses, Jan Ernest Sörgius och Jan Georg Götschke anklagade för bråk.153
År 1730 nämns gesällen Aldrich. Flertalet var snickaregesäller, exempelvis
den nämnde Götschke, Johan Bruhns 1731, Casper Krÿger 1732 och Petter
Sachum 1734 (se vidare Bilaga 1: Gesäller och medarbetare).
I Daniel Stråhle (1700–1746) hade Cahman under flera år på 1720-talet
en uppenbarligen kvalificerad orgelbyggargesäll. Stråhle var inte inhyst hos
Cahman och hans namn syns inte heller i samband med de olika orgelbyggena. Cahmans ovan citerade omdöme att Stråhle inte var kapabel att
anlägga ett orgelverk från grunden ger stöd för antagandet att han inte
som Olof Hedlund var betrodd att arbeta självständigt ute i kyrkorna.
Förmodligen svarade han för rena verkstadsuppgifter, t.ex. tillverkning av
metallpipor. Bevarade orglar av Stråhle visar att hans verkstad levererade
högklassiga metallpipor. 1728 eller något tidigare lämnade han Cahman
och etablerade sig som självständig orgelbyggare. Åren 1720–25 möter man
namnet Johan Petri Roos; han var orgelbyggaregesäll men fortsatte sin
bana som klavermakare i Stockholm.
Även om Cahman kunde överlåta vissa arbetsmoment till sina medarbetare tycks han inte ha givit avkall på sitt ledaransvar. Tillfrågad i brev den
11 april 1731 om reparation av orgeln i Strängnäs svarar han att han inte har
tid förrän framåt hösten och att
af mina Discipla ännu icke någon så wijda kommit, att iag med full trygghet
kan ännu allena lembna dem på mitt answar sådant arbete under händer, innan
de kommit till någon större mognad utj praxin.

Två år senare utfördes reparationen emellertid av Olof Hedlund. Att Cahman betalas för en resa till Strängnäs tyder på att han ändå höll någon form
av uppsikt över projektet.154
Cahmans första verkstad i Stockholm låg i kvarteret Sandbacken nära
Katarina kyrka. Man kan tänka sig att den till en början var relativt blygsam; några närmare uppgifter om dess utformning och organisation har
inte påträffats. 1723 års stora brand, då Cahmans gård och verkstad för-
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stördes, ledde som ovan nämnts till att han förvärvade en ny fastighet på S:t Paulsgatan nära
Maria kyrka. En brandförsäkringshandling från
1749 ger en uppfattning om gården som den
såg ut några år efter Christina Cahmans död i
oktober 1742; troligen var den ännu i huvudsak
bevarad som på Cahmans tid.155 Huvudbyggnaden vid S:t Paulsgatan var ett timmerhus i en
våning, innehållande en välvd källare och i första våningen tre rum samt ett rum på vinden.
Ett tvåvåningshus sammanbyggt i vinkel med
huvudbyggnaden innehöll brygg- och bagarstuga samt en kammare; i övervåningen fanns två
rum och på vinden ett. En tredje byggnad, två
våningar hög, innehöll kök och fyra rum, varav
ett på vinden. Det fanns även ett fähus av timmer och ett stall av korsverke, vidare en vedbod
och ett vagnshus, båda av korsverke och bräder.
Bakom husen fanns en trädgård med 17 fruktträd och ett lusthus. Någon särskild verkstadsbyggnad finns inte nämnd 1749 och det har inte
kunnat klarläggas huruvida någon sådan funnits
eller om tillverkningen skedde i de befintliga lokalerna.
Orglarna tillverkades nu i Stockholm och
arbetet i kyrkorna minimerades till att omfatta
enbart byggande av struktur, dvs. fasad, orgelhus
och bälghus, ibland även bälgar, samt montering
och stämning.156 Ornament och målning ingick
Kvarteret Vattumannen, nr 65, mellan S:t Paulsgatan
och Wollmar Yxkullsgatan på Tillei karta 1731. Tvärs
genom det stora grannkvarteret nr 56 går idag Mariatorget. Också Cahmans kvarter nr 65 är idag delat i
två genom Swedenborgsgatan. Maria Magdalena
kyrka syns till höger.
Cahmans inplankade tomt nr 4 i kvarteret Vattu
mannen vid S:t Paulsgatan, plan från 1851 i
Brandkontoret. Detta år var huvudbyggnaden
till vänster på planen av panelat timmer med två
kamrar på vinden, men köksflygeln av sten.
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inte i Cahmans åtaganden. Eventuellt behövlig om- eller nybyggnad av orgelläktaren gjordes i regel av församlingen enligt de anvisningar om bjälklag och läktarstöd som Cahman lämnade; någon gång, som i Linköping,
ingick dock läktarbygget i Cahmans åtagande.
Transporterna skedde ibland med båt och därefter vidare till lands. Till
Härnösand tog Cahman själv landvägen, medan orgelverket och medföljande gesäller fraktades sjövägen. Uppsättningen i kyrkorna skedde sommar som vinter; i Mariestad arbetade Cahman själv från 29 september 1704
till mitten av februari 1705, pedaltillbyggnaden i Vänersborg tycks ha skett
under vintern 1706 och i Varnhem lovade Cahman att påbörja ombyggnaden i mitten av februari 1708 och vara färdig vid pingst; i Borås satte han
upp den stora orgeln under senhösten 1736.
Prissättningen på nya orglar förefaller ha varit schablonmässig. Man
märker inga klagomål på priserna utom i Linköping, där domprosten inför
planeringen av ny orgel påstod att Cahman var ”swåra dyrlegd”. Under
första perioden kunde en större orgel som Mariestad kosta 1 092 dr smt
exklusive strukturen, som församlingen själv stod för (=cirka 3 300 dr kmt)
och ett femstämmigt positiv (Ramnäs) 1 500 dr kmt, vilket ungefär motsvarar 500 dr smt. På 1730-talet var motsvarande priser för en större orgel
(Borås 1736) 5 000 dr smt, och ett åttastämmigt positiv (Göteryd 1731 och
Habo 1736) 2 000 dr kmt. För reparationen i Varnhem 1708 beräknade
Cahman 50 dr smt för två gesäller under 13 veckor, inklusive fram- och
återresa; och ”för sitt egit arbete, omak, samt alle wärtygs anskaffande 160
dr smt”. Till detta kom fri kost och logi för alla tre. Till Härnösand, som
från början tänkt sig en enmanualig orgel, erbjöd han genom konsulten
Ferdinand Zellbell ett sexstämmigt ryggpositiv för 1 800 daler kmt, men
förutsatte att detta lindriga pris inte fick offentliggöras och bli prejudicerande. Betalningen för en ny orgel brukade spridas på tre terminer: en
tredjedel vid kontraktskrivningen (för anskaffning av material), en tredjedel när orgeln var färdig för avhämtning på verkstaden och den sista tredjedelen när orgeln var färdig i kyrkan. I Uppsala kom man överens om en
betalningsplan på fem år, likaså i Maria i Stockholm.
Praxis var också att församlingen skulle lämna en äreskänk, t.ex. en
silverkanna, som erkänsla för arbeten (ofta en eller ett par extra stämmor)
som orgelbyggaren gjort utöver kontraktet, s.k. överbyggnad. Gesäller som
deltagit i arbetet på platsen förväntades erhålla gratifikationer av församlingen.
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Orglarna – teknik, material och gestaltning
I anbud, kontrakt och avsyningsprotokoll finner man i regel endast kortfattade standarduppgifter om hur orglarna var beskaffade i tekniskt och
hantverksmässigt avseende. Ibland kan kyrkoräkenskaperna ge kompletterande uppgifter. Den viktigaste kunskapskällan är därför de bevarade
orglarna och orgeldelarna, redovisade i de dokumentationer som gjorts
inom föreliggande projekt.
De bevarade kontrakten med Cahman är i regel uppställda efter ett
enhetligt mönster. De redovisar orgelns disposition, materialet i de olika
stämmorna, antalet bälgar samt i regel tonhöjd. Temperering och intonation tas upp i enstaka fall, t.ex. Uppsala, där kontraktet dessutom föreskriver extra vida mensurer i vissa stämmor. Fasadpiporna uppges nästan
alltid vara av rent engelsk tenn, innerverkspiporna av ”metall som är en
blandning av en del tenn och fyra delar bly”. Arkivaliska uppgifter bl.a. om
pipverket i Västerås, och direkt iakttagbara skador på pipfötterna i Leufsta
bruk tyder på att den blyhaltiga legeringen var känslig för korrosion. I
Riddarholmskyrkans orgel konstaterade organisterna Zellbell och Seeliger
1741 att ”Wid pass 300 stycken av de små Piporna woro til sin fot ganska
bräckelige, i det Metalen […] sig sielf upfrätit, hwilcket dels af ålder, dels
af Metalens swaghet här-kommer”. I tungstämmorna var munstyckenas
metallbelag för veka och fick bytas mot nya, stadigare.157
Träpipor förekommer sparsamt, i regel bara i pedalens Untersats och
Basun och de lägsta oktaverna i manualtrumpeterna. I Drottningholmspositivet är Gedackt 8´ i sin helhet av trä, likaså i positivet i Kisa (Ulrika).
Materialet i träpiporna finns sällan angivet men i de bevarade verken förekommer såväl furu som ek. De största träpiporna tillverkas ofta på platsen
av virke som församlingen släpper till. Ventilerna liksom väderlådorna görs
av ek, ventilfjädrarna av mässing, men det är preciserat bara i enstaka fall.
Klaviaturerna är i regel belagda med buxbom på undertangenterna och
elfenben på övertangenterna. I Leufsta bruk och Uppsala föreskriver kontraktet tvärtom elfenben på undertangenterna (i Leufsta bruk är originalbeläggningen till största delen bevarad). Uppsala-orgeln tycks ha haft ytor
av intarsia kring spelbordet och i Leufsta bruk har klavramarna eleganta
inläggningar i olika träslag.158
Kanaler och bälgar gjordes av furu, likaså rasterbräder, pipstöd, registermekanik, vällbrädor och vällar, dock med vällarmar av ek. Ett undantag
är ryggpositivets vällbräda i Leufsta bruk, som har vällar av smidesjärn.
Ventilfjädrarna, som åtminstone i de större verken var tre för varje ventil,
gjordes av mässing.
Orglarna under första perioden, t.ex. Mariestad och Karlshamn, har
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Orgeln i Torstuna projekterades av Cahman
men byggdes efter hans
död av gesällen och efterträdaren Olof Hedlund.
Betydande delar av orgeln
bevarade i nuvarande
orgel och i magasin. ATA.

kort oktav och manualomfång upp till c 3. Från 1720 har orglarna full oktav, de små tvåfotspositiven dock kort eller bruten oktav. Pedalomfånget
i de större orglarna är oftast C-d  1, ibland C-e  1 utan diss  1 men manualomfånget är med få undantag, Uppsala och möjligen Fellingsbro, det traditionella C-c  3 . Bihangspedal tycks inte ha förekommit. I några fall framgår
att klaviaturen i en enmanualig orgel var placerad i ryggsidan, exempelvis
Köping, Leksand, Drottningholm och Vårdnäs. Det är inte osannolikt att
detta kan ha varit standard i både positiv och större enmanualiga verk. De
tvåmanualiga orglarna har som i Leufsta bruk manualkoppel men saknar
vanligen pedalkoppel.
Halverade register används sparsamt; mestadels är det bara manualens
Trumpet 8´ som delas i bas och diskant. Ett undantag utgör några större enmanualiga projekt kring 1730 med pedal, och fyra (i Leufsta bruk
fem) halverade register i manualen: Leufsta bruk, Härnösand, Filipstad
och Torstuna. Tanken var som Ferdinand Zellbell uttrycker det i sitt program för Härnösand, att möjligöra starkt och svagt spel i samma manual,
dvs. soloregistreringar. I Härnösands-förslaget nämns vilka stämmor som
var ”nödigast” att halvera: Principal 8´, Octava 4´, Trompeten och Mixturen.159, 160
Bälgverken i de större orglarna har i regel fyra enfaltiga kilbälgar lagda
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två och två över varandra som i Leufsta bruk och Årsunda. Uppsala-orgeln
fick åtta bälgar, Åbo sex. Bälgverken skulle läggas nära orgelverket. Kontraktet om Göteborgs-orgeln 1733 föreskriver att ”Blås-bäljorne giöras ock
så store och massive, samt lägges så när intill Wercket som giörligt wara
kan”. En annan uppfattning hade orgelbyggaren Lars Wahlberg som vid
en besiktning av Cahmans orgel i Linköping 1767 konstaterade att bälg
arna låg för nära verket och borde ”til ärhållande af jämnare wäder och
wäderpackning flyttas längre därifrån”.161 Mindre enmanualiga orglar har
ofta en dubbel kilbälg som ligger i orgelhusets sockel, ibland i separat
bälghus. Torpa (1725) och Sunne (1730) hade bälg som drogs med rem och
i de små tvåfotspositiven användes mångfaltade kilbälgar; sådana finns
bevarade i Fagervik och Köpenhamns-positivet (Romfartuna).

Dispositioner
Johan Niclas Cahmans utgångspunkt var fadern Hans Hinrich Cahmans
nordtyska orgeltyp med en stabil principalkör, övertonsstämmor och alikvo
ter i principalmensur, flöjter av olika slag, i de större orglarna som Falu
Kristine en Saltzinal 8´ i huvudmanualen, samt rörverk – i huvudmanualen
vanligen en Trumpet 8´ och i ryggpositiv eller öververk en Vox humana samt
i pedalen Basun 16´, Trumpet 8´ och Trumpet 4´. I de senare verken före
kommer Schalmoÿ 16´ i manualen och någon enstaka gång en Trumpet 16´.
Principalkörerna är tersrika. I Leufsta bruks orgel är mixturerna i alla tre
verken disponerade med ters. I de tidigare verken, exempelvis Ovansjö (nu
Årsunda), finns dessutom en Sesquialtera och en självständig tersstämma
”Decima von 4 Fuss”. Deciman förekommer inte bara i de större orglarna
utan också i de mellanstora fyrafotsorglarna i fadern Hans Hinrichs tradition. Principalkören innehåller alltid en Qvinta 3´ i båda manualverken;
i större orglar som Kristine i Falun också en Qvinta 6´. I Åbo och Österlövsta hade manualverket i stället för Qvinta 3´ en Nasat 3´, såvitt bekant
de enda i Cahmans produktion. Positiven har Qvinta 3´, eller, vanligast,
1 1/3´. Att Fagerviks-positivet har trefotsqvinta trots att det är ett tvåfots
verk kan möjligen vara en omdisponering av Gren & Stråhle innan det
såldes till Fagervik.
I bevarade kontrakt och syneprotokoll är sammansättningen av mixturstämmorna inte preciserad. Enda hittills påträffade undantagen är kontrakten om orgel i Härnösand 1730 och Nyköpings Nicolai kyrka 1731,
där pedalens mixtur 5 chor ”begynner ifrån Qvint 3 fot” samt mixturerna
i Uppsala-orgeln, som i huvudverket utgår från Decima och har 4 chor, i
pedalen från 1 1/3 fot (5 chor) och i öververket från 1 1/3 fot (5 chor). Huvudverket hade också en trekorig Scharf och en Rauschqvint 3+2 fot. I
övrigt är det endast de tre bevarade mixturerna i Leufsta bruk som vittnar
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om Cahmans mixtursammansättning. Alla är tershaltiga. Huvudverkets är
femkorig (1 1/3´ + 1´ + 4/5´+ 2/3´ + 1/2´, oktavrepetition på c  1 och ciss 2 ) och
pedalverkets fyrkorig (1 1/3´ +1´ + 4/5´ + 2/3´, ej repeterande). Ryggpositivets fyrkoriga mixtur (1 1/3´ + 1´ + 4/5´ + 2/3´) repeterar däremot på fiss 1 och
fiss 2 (oktavrepetition). Carl-Gustaf Lewenhaupt har framfört hypotesen att
ryggpositivets avvikande repetitionspunkter valts för att göra mixturen användbar i soloregistreringar vid koralspel.162
Manualverken i några av de större orglarna har förutom Mixtur även
en trekorig Scharf, exempelvis Kristine i Falun, Åbo och Uppsala. Finns
endast en mixtur kallas den oftast Scharf men ibland Mixtur; troligt, men
inte säkert, är att benämningarna faktiskt avspeglar skilda sammansättningar.
Huvudverken i de större orglarna har i regel en Qvintadena 16´; Principal 16´ förekommer bara i Västerås, Falun, Uppsala och Maria Magdalena.
Borduna 16´, vanlig hos Hans Hinrich, fadern, förekommer hos Johan N.
Cahman endast i Uppsala. Åttafotsqvintadena finns ofta i båda manualverken, som i Leufsta bruk. I positiven är ibland Qvintadena enda åttafotslabial. Vanligast är dock Gedackt 8´, den enda labialstämma förutom
pedalens öppna Untersats i större verk, som Cahman någon gång, t.ex. i
Drottningholm och Kisa, bygger av trä.
Flöjterna förekommer mest som gedackter, Spetsflöjt 8´ (eller 4´), Rörflöjt 8´ (eller 4´) i huvudmanual och ryggpositiv / öververk. Spetsgedackt
8´ förkommer i Nyköping 1733 (huvudverket) och Göteborg 1734 (öververket). Fyrafotsflöjt finns i de tidigare orglarna i ryggpositivet men inte
alltid i huvudverket; i de senare orglarna finns den i båda manualverken.
I Göteborg fanns också en Fleut traver 4´, likaså i Uppsala och Linköping. Tvåfotsflöjt förekommer som konisk Spetsflöjt eller Gemshorn, men
praktiskt taget aldrig i ett verk där det finns en Octava 2´; ofta saknas den
helt, även i ett större verk som Leufsta bruk. Kanske kan det ses som en
reminiscens av faderns starkt principalbetonade, så att säga manliga klanggestaltning, men det kan lika gärna vara fråga om en estetik som fjärmade
sig från barockens färgrika mångfald till förmån för den nyktrare och mera
ekonomiska dispositionspraxis som senare kom att utmärka Stockholms
orgelbyggeri, främst hos orgelbyggarna Gren & Stråhle.
I Linköping och Göteborg disponerade Cahman en Schallmoy 16´ i
manualverket, i Uppsala däremot en Trumpet 16´. Även i dispositionen för
orgeln i Maria Magdalena hade Cahman satt upp en Schallmoy 16´. Men,
skriver Zellbell i sitt avsyningsutlåtande,
som densamma till sin klang är änskiönt behagelig, dock mycket sagta [milt]
ljudande så fants derföre oumgängl[igt] at i dess ställe dit sättia en trompetstämma af 16 foots ton.
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Kanske kom idén från Hedlund, som generellt tycks ha velat ha en starkare
klang i orglarna; efter hans reparation av Cahmans orgel i Åbo 1740 konstaterades att stämmorna hade fått en ”renare Harmoni samt högre och
skarpare klang än man thet wid detta arbetet någonsin tillförene kunnat
förmärckia”.163
Den vanliga solostämman i Cahmans senare period, från 1720-talets
början, är Vox humana. Den finns dock bara i de större orglarna och stod
då i ryggpositivet eller öververket. I en mellanstor orgel som Mariestad
och Härnösand, saknades rörstämma i ryggpositivet. Den bevarade Vox
humanan i Leufsta bruk är genomgående (C–c3) och så var troligen alltid
fallet. Endast i Uppsala-orgeln förekommer ytterligare en solorörstämma,
Hautbois 8´, som i kontraktet uppges vara av trä. I Nyköpings ryggpositiv
(1733) finns i stället för Vox humana en Dulcian 8´ av metall – en solostämma som han byggde redan i Västerås 1702.
Vox humana var en stämma som tycks ha introducerats i Sverige först
ett stycke in på 1700-talet, men redan 1692, vid en besiktning av Frantz
Bolls orgel i Jacobs kyrka, föreslog organisten Martin Decker och hans
kollega, organisten i Storkyrkan Lüdert Dijkman, att manualens Trumpet
16´ skulle ersättas med ”en annan ny och delicat stämma, såsom Wox humana, vilken mycket rar är och i Sverige intet i något verk finnes”.164 Den
blev dock där aldrig förverkligad. När Storkyrkans orgel byggdes om på
1690-talet av George Woytzig planerades en Vox humana i öververket, till
vilken orgelbyggaren skulle skaffa mensurer i Amsterdam.165 Någon Vox
humana blev det inte heller då och såvitt hittills bekant inte heller i någon
annan orgel förrän 1722, då en Vox humana importerad från Holland sattes
in i Tyska kyrkans orgel av orgelbyggare Martin Haak.166 Två år senare har
Cahman fullbordat orgeln i Kristine kyrka i Falun; i ryggpositivet fanns en
Vox humana, kanske den första Cahman byggde.
Den enda bevarade Vox humanan av Cahman står i ryggpositivet i
Leufsta bruk. Den är av en typ som först uppträder 1635 hos den holländska orgelbyggarefamiljen Von Hagerbeer och sedan hos efterföljaren
familjen Duytschot. Efter Johannes Duytschots död 1725, då Holland kom
att domineras av tyska orgelbyggare, byggs inte längre den holländska Vox
humanan i sin ursprungliga form.167
De karaktäristiska uppsatserna består av ett svagt trattformigt rör och
på detta en överdel i form av tratt + kon som är avskuren och öppen upptill, samt på de större piporna ett cylindriskt rör överst. När Cahman några
år senare i sitt anbud till Linköping bland de nymodiga stämmorna nämner Vox humana, nyligen uppfunnen av orgelbyggaren Mosengel, kan det
betyda att han då övergivit den holländska typen.
Manualkoppel finns i de tvåmanualiga orglarna, däremot inte pe-
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dalkoppel. Pedalverken är stora, åtta till tio stämmor, ofta med med en
Öppen Untersats av trä, Principal 8´ (eller 16´) i fasaden, Rauschkvint,
mixtur och tre rörverk: Basun 16´, Trumpet 8´ och Trumpet 4´.
Tremulant förekommer bara i de tvåmanualiga orglarna; i Uppsala
anges att den skall verka enbart på öververket och slå mycket långsamt, i
Göteborg anges Tremulant för hela verket. Storkyrkan fick ny tremulant
”av orgelbyggarens konstruktion” 1726. Ingen Cahman-tremulant finns
bevarad, däremot en ventiltremulant byggd av Olof Hedlund i Björklinge
kyrka 1740. Cymbelstjärna fanns i Karlshamn och Uppsala.

Tonhöjd, temperering och intonation
Dokumentariska uppgifter om orglarnas klangliga egenskaper och intonation förekommer sällan. Ett undantag är Uppsala domkyrka, där det
i kontraktet uttryckligen talas om extra vida mensurer i huvudmanualen
och pedalen. Stämning i korton eller ”svensk korton” tycks ha varit regel
i de mindre orglarna och positiven. Under den första perioden tycks detta
även ha gällt de större orglarna. Efter 1720 blir det vanligt med kammarton
i de större orgelverken. I Uppsala var en av orsakerna till arbetets försening enligt Cahman att organisten ändrade sig och ville ha ”den andra
kammartonen”. Kontraktet föreskrev fransk kammarton, men, påpekar
besiktningsmännen Seeliger och Pape, inte vilken av de tre förekommande
varianterna av den franska kammartonen.168 I sitt anbud till Linköpings
domkyrka nämner Cahman uttryckligen kammartonens fördelar vid musicerande tillsammans med andra instrument och för koralsången. Av
samma skäl hade han vid reparationen av Strängnäs domkyrkoorgel 1717
ställt öververkets Gedackt 8´ och pedalens Untersatz 16´ i kammarton.169
Att den i övrigt påkostade orgeln i Leufsta bruk byggdes i korton kan bero
på att takhöjden inte räckte till för de längsta piporna i en Principal 8´ i
kammarton.
Endast i enstaka fall finns något nämnt om temperering. Ett viktigt dokument är emellertid Cahmans ovan refererade utlåtande i temperaturfrågan till domprosten Linköping den 17 april 1732 (se bilaga 3). Även om man
inte får någon exakt beskrivning av hur Cahman tempererade sina orglar
framgår det att han var väl orienterad i ämnet och att han ansåg det möjligt
att åstadkomma en temperatur som medger ett någorlunda rent spel i alla
tonarter inklusive H-dur. Vad han beskriver är en temperatur som i sin allmänna målsättning, om än inte i detalj, motsvarar vissa av de temperaturer
som vid samma tid lanseras bl.a. av Johann Georg Neidhardt.170
Cahman fick som ovan nämnts kritik för sina alltför trånga kanaler
och kanceller. Det finns i dokumenten inte någonting som visar om detta
byggnadssätt ingick i ett medvetet koncept eller om det var ett arv från
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fadern som han aldrig ifrågasatte. Cahman ansåg det viktigt att bälgarna
var placerade så nära orgeln som möjligt. Däremot nämner han aldrig något om lufttryck. Indirekt får man en uppfattning om att han höll ett
ganska lågt tryck; vid Olof Hedlunds reparation av Cahman-orgeln i Riddarholmskyrkan 1741 hade den ”med större kraft af wäder blifwit til-ökat”
och därmed fått en skarpare klang och samma åtgärd vidtog han i Åbo
1741.171 När Ferdinand Zellbell år 1749 kallas att besiktiga vissa brister i
Linköpings domkyrkoorgel nämner han, förutom trånga kanaler och för
små utfallsventiler också det låga vädertrycket, endast 24 grader (troligen
cirka 50 mm).172 Vid den nyligen genomförda restaureringen av orgeln i
Leufsta bruk konstaterades att originalbälgarna med bevarad belastning av
tillhuggna tegelstenar som ligger i fack, gav cirka 80 mm. När bälgsystemet
nu åter tagits i bruk med sitt gamla vädertryck är resultatet en levande
luftförsörjning med övertygande tekniska och musikaliska egenskaper. Till
detta bidrar sannolikt också den ombyggnad av snutventilerna som utfördes 1773.173
Dokumenten stöder i sin relativa knapphet bilden av Cahman som en
professionell orgelbyggare, medveten om uppläggning, konstruktion, materialkvalitet och musikalisk gestaltning. Som utövande musiker tycks han
ha varit väl medveten om vilka egenskaper som krävdes av orgeln som
konsert- och gudstjänstinstrument. Hans nära kontakt och vänskap med
storkyrkoorganisten Ferdinand Zellbell var säkerligen av stor betydelse för
hans utveckling av en modern orgeltyp så tidigt som på 1720-talet, med
öververk i stället för ryggpositiv, full oktav och pedalomfång till d 1, ibland
e 1, kammartonhöjd och ett uttalat erkännande av möjligheten att åstadkomma en vältempererad stämning.

Arkitektonisk gestaltning
Som orgelarkitekt var Cahman framstående och delvis nyskapande. I varje
fall för de större orgelverken utförde han ritningar, någon gång nämns
också en modell, t.ex. Katarina 1711 och Nyköping 1733. De tidiga orglarnas barockmässigt tredimensionella gruppering av verken i skilda orgelhus byggde på den nordtyska högbarockens kompositionsprincip men
utvecklades av Cahman till en personlig och konstnärligt medveten helhetskomposition där själva arkitekturen, gesimsernas proportionering och
pipfältens pipdimensioner och labielinjer samverkar i en samtidigt dynamisk och balanserad orgelarkitektur. Vi vet att han sammanträffade med
Nicodemus Tessin d.y. i Västerås, men det betyder inte att han skulle ha
påverkats av den berömde arkitekten. Av Cahmans kontrakt och brev inför
orgelbygget i Karlshamn framgår det att han själv svarade för ritningarna,
och att han just i det fallet lämnade olika alternativ.
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I Uppsala hade Hans Hinrich Cahmans berömda orgel varit så uppbyggd, att det stora rosfönstret i västväggen lämnades fritt; möjligt är att
den modell till ny orgel som visades vid domkyrkorådets sammanträde i
juni 1725 byggde på samma princip. När Cahman emellertid fick klart för
sig att man inte ställde krav på en tvingande anpassning till fönstret utan
såg mera till att orgeln fick ”sitt fullkom[meliga] anseende” gjorde han ett
nytt och större förslag med de tre verken samlade i ett gemensamt orgelhus. Därmed etablerades en orgelarkitektur, där den tidigare barockens
livfullt tredimensionella gruppering över orgelläktarens hela yta ersattes
av en samlad monumentalbyggnad, som inrymde orgelns samtliga verk
bakom en mäktig fasad byggd på höjden över en bred sockel. Fortfarande
handlar det emellertid om tydlighet, en fasad som är en del av innerverket
och speglar inte bara dess uppställning och konstruktion utan i viss mån
även en annan orgelmusikalisk hierarki, där huvudverket dominerar, pedalen assisterar och öververket framträder som solist högt över det massiva
fundamentet. Med denna fasadarkitektur, som först kom att förverkligas
i Åbo domkyrka 1727, och som under mer än ett halvt århundrade kom
att bli något av den svenska orgelns signum, hade Cahman på sätt och vis
berett marken för klassicismens arkitektritade, mer eller fritt komponerade fasader, som fick sitt genomslag på 1770-talet. Samtidigt löste han det
gamla problemet att skapa plats för orkester och kör på orgelläktaren.
Från senare delen av 1720-talet är pedalverket alltid sammanbyggt med
manualverket, oavsett om orglarna hade ett traditionellt ryggpositiv, som i
Nyköping och Härnösand. Att ryggpositiv ännu efter mitten av 1730-talet
var tänkbart framgår när organisterna Zellbell och David Kellner vid avsyningen av Olof Hedlunds arbete i Hedvig Eleonora 1737 framhåller att nya
pedalverket i styrka är tillräcklig ”emot den starkaste Manual, som ock et
RyggPositiv där til, i fall sådana i framtiden skulle byggas”.174
I de enmanualiga orglarna och större positiven, liksom i de stora orglarnas öververk, återkommer det nordtyska barockens fasadschema med tre
tureller och fyra plana fält. Även i de små positiven finns en estetisk omsorg, inte minst i grupperingen av fasadpiporna som både i sig själva och i
sin uppställning med elegant svängda labielinjer och höga pipfötter vittnar
om ett säkert estetiskt omdöme. En särling är orgeln i Drottningholms
slottskyrka, med kromatisk uppställning och harpformad överkontur.
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Den svenska högbarockens mästare
Cahman var som nämnts utbildad hos sin far Hans Hinrich Cahman.
I de skriftliga källorna finns ingenting som tyder på att han studerade
vidare hos någon annan eller praktiserade utomlands. Hans tid fylldes
redan från början av praktiskt arbete när han vid faderns död 1699 fick
överta ledningen för ett orgelbyggeri med pågående och väntande kvalificerade projekt. Riddarholmskyrkans orgel måste fullbordas, därefter
domkyrkoorgeln i Västerås, som troligen knappast var påbörjad, och i
Skara fick han överta faderns uppgift som kontrollant för Åhrmans stora
orgelbygge. Nya uppdrag och beställningar följde under hela hans första
årtionde.
Under 1710-talet var han upptagen av sin tjänst som uppbördsman. Till
detta kommer de arbetsinsatser han måste lägga på den nyöppnade lärftshandeln. Även om orgelbyggeriet vid denna tid inte var hans huvudsyssla
krävde det ändå sin tid: två nybyggnader, reparationer och den årliga skötseln av orglarna i Storkyrkan och Maria Magdalena, mot slutet av decenniet också förberedelser för en nystart inom orgelbyggeriet. Redan från
början etablerad som mästare var det i praktiken inte heller tänkbart att gå
i lära hos någon annan, ja, i så fall vem? Hans far och lärare tillhörde eliten,
sin utbildning fick han vid bygget av den stora och komplicerade orgeln
i Riddarholmskyrkan där han var med från begynnelsen och där han till
slut, med den erfarne farbrodern Hans Herman som gesäll, fick ta över
ansvaret att slutföra projektet efter faderns död.
En viss kontakt med utvecklingen på kontinenten inom orgelbyggeri
och kyrkomusik bör han dock ha fått dels via vandrande gesäller som kortare eller längre perioder arbetade på hans verkstad och kanske förde med
sig vissa nyheter från tidigare arbetsgivare, dels via de orgelkunniga organister som fanns i hans närhet, främst Ferdinand Zellbell i Stockholm och
Ernst Ferdinand Pape i Västerås. Båda var mycket aktiva som orgelexperter.175 Zellbell, som från 1717 var organist i Hedvig Eleonora och från 1718 i
Storkyrkan i Stockholm, samarbetade i sin roll som orgelkonsult nära med
Cahman och upprättade flera av de projekt som Cahman genomförde,
bl.a. Härnösands kyrka och sannolikt också Leufsta bruk. Som teoretiker
utarbetade han ett tyvärr ej dokumenterat temperatursystem och det är
inte otänkbart att det var via honom som Cahman fick kännedom om de
innovationer av Silbermann, Sperling och andra, som han lanserar i sitt
anbud för Linköpings domkyrka.

Orgelbyggarexamen och monopolanspråk
I utvecklandet av sin rörelse arbetade Cahman på flera fronter. Den obe-
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tydliga konkurrensen gav honom redan från början närmast en monopolställning, som han strävade efter att befästa.
I riksrådets sammanträde den 26 september 1724 föredrogs en supplik
som inkommit från orgelbyggaren Johan Niclas Cahman där han
i underdånighet anhåller, at det må förordnas, det ingen skall understå at åtaga
sig til at laga och reparera orgelwärk, eller på något sätt befatta sig därmed, med
mindre han hafwer föruth blifwit examinerad, huru wida han förstår konsten.

Kungl. Maj:t fann det skäligt ”det ingen skall befatta sig med orgelbyggerie, som icke af wederbörande därutinnan blifwit examinerad, och uti
examine efter wederbörandes witnesbörd god befunnen”.
I det kungliga beslutet, underskrivet av kung Fredrik I samma dag, är
formuleringen mera precis. Ingenting sägs dock om vem som skall vara
examinator; tvärtom har man tagit bort ordet vederbörande, som kanske
alltför tydligt ansågs avse Cahman själv.
K. M t finner i Nåder för godt, att till denne underdånige ansökning gifwa dess
bifall, så att ingen må understå sig publique orgelwärck til bygnad ell. reparation att företaga, den där icke i samma Konst undergått behörig Examen och
der wid är skickel. befunnen worden.176

Cahman hade året innan drabbats hårt av den stora branden i Katarina
församling, då hans gård brunnit ner. För sin nya gård vid S:t Paulsgatan
hade han fått betala 5 400 dr kmt. Kanske bidrog detta till hans behov att
konsolidera sin rörelse och undanröja risken för besvärande konkurrens.
Det är heller inte osannolikt att idén vuxit fram i samråd med vännen
Ferdinand Zellbell, som han bara några månader tidigare umgåtts med i
Falun vid avsyningen och invigningen av den nya orgeln.
Några år senare agerar Cahman på nytt. I en skrivelse till justiekanslern
1728 begär han att Daniel Stråhle, som nyligen lämnat sin tjänst som hans
gesäll, skall förbjudas åta sig offentliga orgelbyggnads- eller reparationsuppdrag innan han presterat vederbörligt prov eller mästerstycke. Skrivelsen remitterades till landshövdingen i Falun ”där Stråhle skall ha börjat
orgelbyggeri”.177 Den 30 april 1728 låg en ny supplik hos riksrådet. Nu
anhåller Cahman ”at alla orgelbÿggare måge af honom i Kongl. Maÿts Capellmästares nährwahro examineras”.
Men rådet tvekade om denna utökade kontroll:
Deras Exell  er höllo betänkel  t att samtÿcka till denna ansökningen, emedan de
som på detta sätt skulle beswäras med hitresa och hwarjehanda Omkostningar
skulle föranlåtas at derigenom stegra priset på deras arbete, och resolverades
fördenskul, att Supplicanten har att rätta sig efter den förra resolutionen af den
26. September 1724.178
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Mellan raderna tycker man sig ana att Cahmans försök att skaffa sig – och
kanske också Zellbell, som ju var hovkapellmästaren – även en formell
maktposition, var det verkliga skälet för rådets avslag.179 Som ovan nämnts
sände Cahman 1730 en varning till domkapitlet i Linköping, där en farlig
konkurrenssituation hade uppstått i och med att Stråhle blivit rekommenderad till nybyggnad av orgel i domkyrkan.
I taxeringslängder och andra officiella handlingar hade Cahman behållit titeln handelsman. Från 1728 kallar han sig emellertid [orgelbyggeri]
direktör och i vissa sammanhang omnämns han som direktören över orgelbyggerierna i Sverige. Kanske var det Ernst Ferdinand Papes befattning
som direktör över orgelbyggnaderna i Västerås stift som inspirerat till denna titel, kanske också det faktum att redan fadern Hans Hinrich år 1698
betitlas så. Redan 1709 hade Johan Niclas i ett brev från Borås till prosten
i Karlshamn tecknat sig ”Kongl. Majts Orgelb[yggare]”.
I vissa sammanhang framträder Johan Cahman dock ännu under sina
sista år som handelsman. Orgelbyggeriet var trots allt ett hantverksyrke,
vars sociala status inte nådde upp till handelsmannens. Det var ju också
som handelsman han hade vunnit burskap i Stockholm. Den Cahmanska
gården på S:t Paulsgatan med dess rikt inredda manbyggnad, sina ekonomihus, fruktträdgård och lusthus tycks mera haft karaktär av burgen
handelsgård än av hantverksgård.

Cahman inför eftervärlden
Cahmans långa verksamhet, hans stora produktion och den konstnärliga
och hantverksmässiga kvalitén i hans instrument gjorde honom till en stor
och betydande orgelbyggare. Han verkade i en tid när efterfrågan ökade,
han drabbades av krigsårens ekonomiska nedgång på 1710-talet men lyckades hålla sin verkstad vid liv jämsides med andra betungande uppgifter och
företag. När bättre tider kom stod han redo att bygga upp en rörelse som
passade in i frihetstidens ekonomiska politik och framväxande kulturella
blomstring. Hans bas var fadern Hans Hinrichs exceptionella kompetens,
han vidareutvecklade faderns nordtyska orgeltyp i en modernare riktning
och byggde redan vid början av 1720-talet sina orglar med modernt omfång, d.v.s. full oktav i basen, kammarton och av många tecken att döma
också en ”vältempererad” stämning.
I de mindre verken lever mycket av faderns tersrika barockklang kvar, i
de större verken märker man däremot en återhållsamhet vad gäller alikvoter och mixturer, samtidigt som han söker variation i vissa karaktärsstämmor. I det mönster som utvecklingen inom musik och orgelkonst beskriver
under 1700-talets första decennier faller Cahmans verksamhet in på ett naturligt sätt. Han var samtida med orgelbyggare som Gottfried Silbermann,
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Johann Josua Mosengel, Georg Sigismund Caspari och Joh. Gottlob Trost,
och åtminstone i viss mån underkunnig om deras verksamhet och innovationer, även om man inte kan påvisa några direktkontakter. Cahmans samtida Johann Sebastian Bach komponerade 1722 Das wohltemperierte Clavier, första boken, och under 1720-talet publicerades Johann Neidhardts
nya temperaturer. Cahmans kreativa orgelarkitektur levde vidare genom
1700-talet och kom att bli ett glansfullt och kvalitativt högtstående inslag i
kyrkorna såväl i staden som på landsbygden.
Eftervärlden kritiserade Cahmans tekniska koncept med trånga väderkanaler och kanceller. Vi vet inte om han av slentrian höll fast vid en gång
inlärd mall, eller om det var fråga om en medveten estetik och teknik.
Under de senaste decenniernas intensifierade fördjupning i barockens musikkultur och orgelestetik har man funnit intressanta samband, och i de
restaureringar som sker är man numera observant när det gäller luftförsörjningen. När det ursprungliga bälgverket i Leufsta bruk år 2006 sattes
i funktion efter 100 års vila fick man en konkret illustration av hur bälgar
och kanalsystem samverkar i ett helhetskoncept där barockorgelns tre fundamentala klangegenskaper gravitet, briljans och poesi får komma till sin
rätt på lika villkor och i konstnärlig samklang med musik, arkitektur och
kyrkorum.
Via gesällerna Hedlund och Stråhle fördes Cahmans kvalitetstradition
vidare i 1700-talets stockholmsorgelbyggeri, där teknisk klarhet och en på
samma gång intellektuell och konstnärlig klangestaltning levde kvar fram
till den tidiga romantikens genombrott.
Det var också tack vare Cahmans initiativ som Kungl. Maj:t införde
krav på examinering av orgelbyggare 1724, ett krav som formellt kom att
gälla ända fram till 1906.180
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som handlande i Göteborg den 9 oktober 1734. Dahl 2004.
110 Hindrich Christoph Engelhardt 1694–1765. Organist i Karlskrona 1723–1726, director musices vid Uppsala universitet 1727–1764, domkyrkoorganist i Uppsala 1727–
1738 och 1744–1764.
111 GLA Göteborgs stadsarkiv. Politieprotokoll AI h:6 år 1734.
112 Johan Joachim Beckman 1697–1787, bildhuggare, utfört altartavlor och predikstolar
i bl.a. Bokenäs, Veinge och Våxtorps kyrkor.
113 Olsson 1998 och ATA Einar Erici F5:12 VII.
114 Hülphers 1773 s. 224. Orgeln förstörd vid kyrkans brand 1767.
115 GLA Borås kyrkoarkiv KI: 3; Karling 1955 s. 136–142.
116 Hans Hindrich Cahman d.y., d. 1736, son till Johan Herman Cahman. Organist i
Borås från 1709. Ett brev från Johan Niclas i Karlshamns kyrkoarkiv (i LLA) är daterat i Borås 1709; kanske gjorde han vid kusinens tillträde en översyn av orgeln. Hans
Hindrich efterträddes av sonen Johan (1707–1767). GLA Borås KI:3. Kyhlberg 1945.
Länghems kyrkas 1600-talspositiv reparerades 1721 (flyttning till läktare) och 1724
(nya bälgar) av ”orgelnisten från Boråhs konstehrfarne mäster Chaman”. GLA Länghems kyrkoarkiv: specialräkenskaper för kyrkan. Ett tack till orgeldokumentalisten
Alf Åslund, GOArt, som tagit fram arkivunderlaget om Länghem och H. Anderssons
uppsats (1955, otryckt).
117 Citerat efter Karling 1955.
118 SSA Maria Magdalena kyrkoarkiv KIIIa:5; Olsson 1998 s. 70 f.
119 Se Lewenhaupt / Unnerbäck 2000 s. 169 ff.
120 SSA Maria Magdalena kyrkoarkiv KIIIa: 5 s. 240; Olsson 1998; NN Några historiska
notiser (otryckt).
121 Förteckningen över vad som var färdigt och vad som återstod gjordes av Ferdinand
Zellbell. Den återges in extenso i Olsson 1998 s. 74 f.
122 Hülphers s. 210 not 13.
123 SSA Maria Magdalena kyrkoarkiv KIIIa: 5, kyrkorådsprotokoll den 5 februari 1736 § 6
och NN Några historiska notiser. Sveriges kyrkors uppgift att orgelfasaden skulle vara
ritad av Carl Hårleman bygger på Åke Stawenow Carl Hårleman (1927) s. 328 not
78: ”Mycket sannolikt är, att Hårleman komponerat det orgelverk med läktare, som
åren 1733–38 uppfördes.”
124 Hülphers ms, stora volymen: ”Förteckning över de orgelverk som äro mig bekante…” – Sjögrens antagande att pedaltornen byggdes av Jonas Ekengren 1780 stämmer
inte överens med deras stilistiska utformning.
125 Hülphers 1773 s. 260 f. och Perstad u.å.
126 Om Norrby-orgeln se Edholm PM 2002 (otryckt).
127 VaLA Norra Solberga kyrkoarkiv K I:1 och 4, L I b.
128 VaLA Göteryds kyrkoarkiv L Ib: 2–3, Torpa kyrkoarkiv C 2, E I: 1, H IIIa: 1, K I: 1, M I
samt Hülphers ms.
129 Unnerbäck PM 1979 (otryckt).
130 Hülphers ms och Cnattingius 1970.
131 Om orgelpositiv, se Kjersgaard 1992 och 2005.
132 Hülphers ms.
133 Birger Olsson har klarlagt köpenhamnspositivets härkomst. Olsson 1998 s. 164–168.
En partiell dokumentation av positivet har gjorts av Niclas Fredriksson 1994.
134 Räf 2002. I ett brev i Mariestads kyrkoarkiv 14 januari 1730 önskar domkyrkoorganisten att orgelbyggargesällen ”hwilken giordt Positivet, som nu står uti Berga Kyrkio

114

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

135
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

155
156
157
158
159
160
161
162

och det hijtfört samt upsatt” skulle efterskrivas för renovering av ”wårt lilla wärk
[Cahman-orgelns ryggpositiv?]”. Renoveringen gjordes av Hedlund 1731; alltså var
det sannolikt han som satte upp positivet i Berga.
Hülphers ms, brev från Carl P. Lenningh 21 januari 1768, återgivet av Olsson 1998, s.
161. – Carl Petter Lenningh (1711/12–1788), domkyrkoorganist i Strängnäs och från
1741 i Åbo, även begränsat verksam som orgelreparatör.
Om Fagervikspositivet se Olsson 1998 och Martikainen 1997. En av orgelbyggare
Mads Kjersgaard gjord jämförande uppställning av principalmensurer i Fagervik,
Hedlundsorgeln i Utö och Cahmanorgeln i Drottningholm finns publicerad som
bilaga hos Olsson s. 240 ff.
ATA Erici F5:12 bok VI s. 7.
Fästen för en gardinstång bevarade; de är av samma typ som på predikstolsläktaren
visasavi orgeln, där även draperiet är bevarat. På det övre ornamentet är den pärlgrå
originalfärgen aldrig övermålad. Unnerbäck 1977.
RA Kommerskollegium till Kungl. maj:t 1739 nr 44, Stråhles respektive Wistenius
privilegieansökningar 1739.
Hülphers ms. Citerat efter Wester 1936 s. 290.
RA Svea hovrätt Kämnärsrättens [i Västerås] mål 16 februari 1709 mot Cahman för
ofredande av en gosse.”
Citerat efter avskrift i Bertil Westers samling, ATA. Se även Olsson 1998 s. 47 not 19.
Citerat efter Sjögren 1952 s. 141.
ULA Uppsala domkapitel, dep. 1 och 5. Efter excerpt i Bengt Kyhlbergs excerptsamling, KMA.
Citerat efter excerpt i Bengt Kyhlbergs excerptsamling, kortregistret, KMA.
Om bråket i Västerås, se Unnerbäck 1984–85.
RA Svea hovrätt Rådstuvurättens [i Västerås] domböcker 1706—1709.
SSA Civilaktregister 1660–1730, Cahman Johan / Johan Ryman, 107/1721.
Unnerbäck Cahman-Johanssonorgeln i Kölingareds kyrka. PM 2006 (otryckt).
VaLA Jönköping Kristina K III b1.
Olsson 1998 s. 174.
Fredriksson 2001.
SSA Ämbets- och byggningskollegiets protokoll.
Först måste han fullborda sitt arbete i Uppsala, försenat av hans benbrott förra sommaren; dessutom skulle han sätta upp ett verk ”Norr uth, som denna höst och winter hoos mig blifwit för arbetat” (sannolikt Härnösand). ULA Strängnäs domkapitel
E II:30, brev från Cahman till rådman Ekman i Strängnäs den 23 april 1731. Påträffat
av Birger Olsson som vänligen ställt sin avskrift till förfogande. Se även Olsson 1998
s. 19 och 169.
Stockholms Brandkontors arkiv.
Ett undantag var orgeln i Nyköping där även strukturen tillverkades i Stockholm.
Olsson 1998 s. 196. Citatet (ur organisternas utlåtande) efter Olsson 1998..
Klaviaturerna i Övertorneå, ovan identifierade som Maria Magdalena-orgelns Cahmanklavar, har ebenholtsbelag på undertangenterna och elfenben på övertangenterna.
HLA Härnösands kyrkoarkiv O 53.
Se s. 165–171 i denna publikation.
Unnerbäck 2001. Lars Wahlberg 1724–1776, utbildad hos Jonas Wistenius i Linköping.
Se s. 216. Huvudverkets mixtur ingår bland de stämmor som ställdes på delade register för att möjliggöra soloregistrering inom samma manual. – I Ahlstrandsorgeln
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i Västra Harg (1839) finns ett antal stämmor som möjligen kommer från Cahmans
orgel i Sunne, däribland en trekorig tersmixtur.
Citat efter Olsson 1998 s. 184.
Citerat efter Åhlén 1930, s. 22.
Anna Kyhlberg 1971 (otryckt).
Unnerbäck 1997 s. 53. Om denna säger Cahman i ett utlåtande om orgeln 1734 att
den visserligen är ny och ett av de bästa rörverken i orgeln men kunde vara mycket
bättre och naturligare. Olof Hedlund säger i sin besiktning 1748 att den var dyr och
kunde ha gjorts mycket bättre och billigare i Stockholm, vilket framgår av motsvarande stämma i Storkyrkan, Maria, Jakob och Uppsala domkyrka (de tre förstnämnda gjorda av Hedlund).
Meddelat av A. H. Vlagsma i brev till författaren 1983. Se även Vlagsma 1992 och 2003.
Unnerbäck 2010 s.169.
Unnerbäck 2001 respektive 1978.
Linköpings stiftsbibliotek, Handskriftssamlingen N 12. Se vidare s. 138–140 i denna
publikation.
Olsson 1998 s. 196 och 212 f.
Åtminstone mot slutet av 1700-talet tycks en grad ofta vara = 1, 9 mm vp, men variationer förekommer beroende på vilken tum som varit utgångspunkt och om grad
indelningen följt en tio- eller tolvgradig skala. Även mätinstrumentens egenskaper
kan ha varierat..
Se Arvidsson Restaureringsnotiser i, s. 247–255 och Unnerbäck Lufttryck och intonation, s. 230–239 i denna publikation.
Olsson 1998 s. 55. Cahman, som svarat för projekteringen, hade försäkrat att bälgarna
skulle dimensioneras för en framtida utbyggnad. 1762 ersattes det gamla manualverket från 1690-talet msd stt nytt, med bibehållande av 1737 års pedalverk.
Om Pape, se Sjögren 1958.
RA Inrikescivilexpeditionens rådsprotokoll 26 september 1724 och Resolutionsböcker 1723–24.
Unnerbäck 2001.
Rådsprotokoll 1728.
Behovet av myndighetstillsynhade påtalats redan i Kungl. Maj:ts resolution för Kalmar län den 1 augusti 1720 §6. Enligt denna skulle landshövding och konsistorium
”förmå församlingarne at underhålla sine Orgor, at de icke förfalla, sedan de en gång
åtagit sig dem anskaffa och bruka till Guds Ära”. Hülphers 1773, s. 199 f.
Se även Helenius-Öberg 1981, s. 55.
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Bilagor

1. verkförteckning
Förteckningen upptar alla kända nybyggnader, större ombyggnader och
reparationer. Mindre reparationer har i regel inte medtagits. Vidare upptas
några ej utförda projekt och projekt som genomfördes av andra orgelbyggare. För utrymmets och överskådlighetens skull har antalet uppgifter begränsats och dispositionerna redovisats enligt Abraham Hülphers system
med förkortade registernamn på rad.
Uppgift om orgelns pris anges i vissa fall för att ge ett begrepp om
orgelns storlek eller reparationsarbetets omfattning. Utöver den i kontrakten angivna kostnaden tillkom i regel vivre för orgelbyggare och gesäller
samt drickspengar till gesällerna, i vissa fall även kostnad för tillverkning av
vissa skrymmande delar som struktur och fasad genom lokala hantverkare.
Ornament, målning och förgyllning ingår i regel inte i orgelbyggarens åtagande.
Tecken och förkortningar
* Orgeln bevarad och spelbar
(*) Orgeln (eller betydande delar av orgeln) bevarad men magasinerad
* Stämman helt eller delvis bevarad i nuvarande orgel
F Fasaden bevarad
(F) Fasaden bevarad men med sekundära pipor
Hps:
Hps ms:
SvK:

Olsson:
Sjg.:
		
		

Hülphers 1773
Hülphers manuskriptsamling
Sveriges kyrkor
Birger Olsson: Olof Hedlund orgelbyggare, 1998.
Josef Sjögren: Orgelverken i Västerås stift, 1952. För Cahmans orglar i
Västerås stift har Sjögrens bok varit den grundläggande källan, även
om källhänvisning inte sker i varje enskilt fall.

Orgelstämmor etc.
P 16, P 8 etc. anger om det är ett 16-, 8-, 4- eller 2-fotsverk. – I dispositionerna
återges stämnamnen förkortade. I huvudsak används Hülphers förkortningar.
P=Principal, O=Octava, So=Superoctava, Q=Qvinta, Dec=Decima 4
(=Ters 1  3/5), M=Mixtur, Sch=Scharf, Cb=Cymbel, Rq=Rauschqvint,
RqM=Rauschkvintmixtur, Sq=Sesquialtera, VdG=Viola di Gamba, Saltz=
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Salizinal, F=Fugara, Qd=Qvintadena, G=Gedackt, Gfl=Gedacktflöjt, Fl=Flöjt
(Fleut, Flöte), Fltr=Fleut traverse, Rfl=Rörflöjt, Flfl=Flagflöjt, Spfl= Spetsflöjt,
Spflg=Spetsflöjtsgedackt, Bfl=Blockflöjt, Baurfl=Baurflöte, Wfl=Waldflöjt,
Gh=Gemshorn, U=Untersatz, OpU=Open Untersatz, Sb=Subbas,
OpSb=Öppen Subbas, Bs=Basun, Ps=Posaun, T=Trumpet, Vh=Vox humana, Vv=Vox virginea, B=bas, D=diskant, man.=manual, ped.=pedal,
rp.=ryggpositiv, överv.=öververk, st.=stämma, stämmor; ch=chor.
Rdr= riksdaler; Dr=daler; kmt=kopparmynt; smt=silvermynt. – 1 dr smt= 3 dr
kmt. 1 rdr=3 dr smt.

1700

Stockholm Riddarholmskyrkan
Kontrakt 1696, 28 september, med Hans Hinrich Cahman och
1699, 21 oktober, med Johan Niclas och Johan Herman Cahman.
Kostnad 12 198 dr och 30 öre kmt.
Färdig 2 juni 1700 (Hps ms). 28 st., man. P 8, ped. P 16, Unter
Manual O 4.
Disposition enl. projektbeskrivning 28 september 1696 av Gustaf
Düben och Christian Ritter (Hps ms uppger också Q 6 i pedalen.
I positivet saknas O 4. Avvikelserna troligen gjorda från början).
Ober Clavier	   P 16, O 8, Flfl 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, Dec 4,
		    M 4 ch, Cb 2 ch, T 16, T 8.
Unter Manual     G 8, Qd 8, O 4, Fl 4, So 2, Gh 2, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		    Dulcian 8.
Pedal		    U 16, O 8, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Ps 16, T 8.
C–c 3 bruten oktav, pedal C, D–d 1.
Sex bälgar 7 fot långa, 3½ fot breda.
Huvudstrukturen delad på två orgelhus, ett vid vardera sidoväggen. I mitten ställdes “öververket” som hade formen av en pulpet
utan synliga pipor och med orgelns spelbord inbyggt. Bälghus
vid västväggen.
Ny orgel med ny fasad 1817 av Pehr Strand, nytt innerverk 1920 av
Setterquist & Son.
(Arboga: Anbud på större reparation. Antogs ej, blev i stället
George Woytzig.)

1701
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Karbenning: Gåva 1701, köpt från orgelbyggare Cahman i Västerås för 420 dr kmt. Orgelpositiv, 4 st. P 2.
Disposition (enl. Hps ms): G 8 (trä), O 4 (trä), P 2, M 3 ch.
Ny orgel 1764, 1885 och 1946.
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Leksand: Reparation av orgelpositiv (ev. utförd av Johan Herman
Cahman).
Västerås domkyrka: Projekt av Hans Hinrich Cahman 1698. Efter hans död slöts kontrakt med Johan Herman Cahman (enl.
Sjg), ej påträffat. Avsynad och invigd 21 maj 1701. 32 st., man. P 8,
rp. P 4, ped. P 16 (projektet hade 16–8–16).
Disposition:
Manual
Qd 16, P 8, Salz 8, Spfl 8, Q 6, O 4, Fl 4, O 2, M 4 ch,
		 Sch 3 ch, T 16, T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P 4, G 4, So 2, Wfl 2, Gh 2, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		 Dulcian 8.
Pedal		
P 16, U 16, O 8, Q 6, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, T 16, T 8,
		 T 4.
C–c 3 , kort (eller bruten) oktav, pedalen C, D–d 1 .
Sex bälgar. Lufttryck (efter ombyggnaden 1757–58) 32 grader.
Genomgripande ombyggd 1757–58 av Gren & Stråhle. Nytt orgelverk av Gustaf Andersson 1851, Cahmans fasad omarbetad.
1898 helt ny orgel och orgelfasad.
Ornamenten från Cahmanfasaden bevarade i tornkammaren.
(Sjg 1952, Ekström 1994, Unnerbäck 1998)
1702

Fellingsbro: Ombyggnad av äldre orgel.
Färdig 1 januari 1703. Sju nya stämmor, tre bälgar, nytt klaver av
valnöt och svart trä.
Nedtagen 1728, uppsatt och reparerad i Glanshammar 1735 av
Olof Hedlund, ersatt med helt ny orgel 1856. (Olsson 1998 och
Edholm 2011.)
Disposition 1735:
Manual
G 8, P 4, Fl 4, Q 3, O 2, Gh 2, Q 1½, Sq 2 ch, Sch 3ch,
		 T 8.

1703

Strängnäs domkyrka: Reparation.

1704

Skara domkyrka: Reparation, kostnad 600 dr.
Kontrakt 1703 den 4 september, färdig i september 1704.
Ombyggd 1781, helt ny orgel och orgelfasad 1894 och 1964.

1705 *

Mariestad (nu Kölingared): Kontrakt 15–16 mars 1704, färdig i
februari 1705. 23 st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 8. Bruten oktav i
pedalen, kort oktav i manualerna.
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Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8, Spfl 8, O 4, Q 3, So 2, Dec 4, M 4 ch,
		 T 8.
Ryggpositiv G 8, P 4, Fl 4, O 2, Gh 2, Sch 3 ch.
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Baurfl 2, Ps 16, T 8.
1864–65 flyttad till Kölingared och ombyggd av Svante Johansson
(nya väderlådor, ny mekanik, ryggpositivet slopat, omdisponering). Restaurerad 1964 av R. Jacoby samt 2005 och 2011 av Ålems
Orgelverkstad.
Nuvarande disposition:
Manual
Qd 16, P 8, Spfl 8, F 8 (1865), O 4 (1865), Fl 4, Q 3,
		 O 2, M 4 ch (2005), T 8 (2011).
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Rq 2 ch (2005), Bs 16.
1706

Vänersborg: Tillbyggnad med pedalverk. P 8, O 4, Q 3, O 2, Bs 16,
		 T 8.
Orgeln förstörd av brand 1777.
Norrbärke: Tillbyggnad med rp. 6 st. P 4 och ped. 5 st. P 8, manualkoppel och två ytterligare bälgar. Kostnad 1 600 dr kmt. Kontrakt 23 februari 1706 (i Hps ms), lovad färdig till 1 augusti.
Disposition:
Manual
P 8, G 8, O 4, Q 3, Q [O] 2, Dec 4, M 3 ch, Sch 4 ch,
		 T 8.
Ryggpositiv G 8, P 4, Q 3, O 2, M 3 ch.
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Q 3, Bs 16, T 8.
Ped. C–c 1 kort oktav. Klaveren i (manualens) ryggsida.
Ny orgel och orgelfasad 1877.

1707

Norberg: Positiv. Beställt från Cahman, spelat första gången 1707.
Kostnad 1 500 dr inklusive målning av läktaren.
Förstört i brand 1727.
Ramnäs: Positiv, 8 st. Gåva 1707. Flyttat till Kolbäck 1840 och
ombyggt.
Sannolik ursprunglig disposition (enl. Sjg):
Manual
G 8, P 4, G 4, Q 3, O 2, Dec 4, M 3 ch, Dulcian 8.
Kort oktav.

1708 F(*)Kristinehamn (nu Lungsund): Tillbyggnad av orgel från 1660talet med pedalverk 6 st., P 8.
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Disposition enl. Hps (manualen 1660-talet, pedalen 1708):
Manual
Qd 16, P 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, Sq 2ch, Sch 3ch, T 8.
Pedal		
P 8*, O 4*, Q 3, O 2, Bs 16*, T 8*.
3
C–c kort oktav, pedalen C–c 1 bruten oktav.
1859 såld och uppsatt i Lungsund, åter ombyggd 1878 och 1888.
1933 nytt innerverk. Gamla orgeln delvis bevarad (fasaden i kyrkan; pedallådorna och delar av pipmaterialet magasinerade).
1710

Karlshamn: Kontrakt 28 maj 1709, färdig 2 juni 1710. 27 st., man.
P 8, rp. P 4, ped. P 8.
Disposition enl. kontraktet:
Manual
Qd 16, P 8, Flfl 8, O 4, Rfl 4, Q 3, So 2, Dec 4, M 4ch,
		 T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P 4, Q 3, O 2, Sch 3ch.
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Q 3, So 2, M 4ch, Bs 16, T 8.
Fyra bälgar.
Ersatt med ny orgel och orgelfasad 1881. Ornamenten från Cahman-orgeln bevarade.

1711

(Stockholm, Katarina): 1711 inkom J. Cahman med ritning och
modell till ett nytt stort orgelverk, men anbudet avslogs p.g.a.
dyrtiden. 1722 togs saken upp på nytt med Cahman, men kyrkans
brand 1723 kullkastade alla planer (SvK).

1713

Stockholm, Storkyrkan: Reparation, viss omdisponering enl.
förslag av domkyrkoorganisten i Uppsala Chr. Zellinger. Kontrakt 30 mars 1713, arbetet lovat färdigt till nyåret 1714. Pris 3 612
dr kmt. Omfattade bl.a. Decima i st. för Nasat i rp., och nya bälgar (Anna Kyhlberg 1971).
Sala stadskyrka: Reparation (fyra nya bälgar). Kostnadsförslag av
Cahman och E. F. Pape 1713 avsåg ett större arbete som ej utfördes.
Ny orgel och orgelfasad 1757 av Gren & Stråhle. Nuvarande innerverk 1969.
1714 Hudiksvall: 10 st., P 8, ”efter swenska Chorton” (Hps uppger fransk korton). Kostnad 3 553 dr kmt (Hps ms), men torde ha
varit smt.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, M, T 8, T 4.
Tillbyggd med ryggpositiv och pedal av Cahman 1733.
Ny orgel och orgelfasad 1895, nuvarande innerverk 1990.
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*

Ovansjö (nu Årsunda): 10 st., P 8. 1789 såld till Årsunda, uppsatt
av Jonas Ekengren.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8, Flfl 8, O 4, Q 3, O 2, Dec 4, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		 T 8.
C–c 3 Kort octav. Tre kilbälgar. Korton.
Disposition 1980:
Manual
B 16, P 8, Flfl 8, F 8 (1837), O 4, Q 3, O 2, Dec, T 8.
Pedal bihängd.
C–f 3 full oktav, ped. C–g 0 full oktav.
1837 ombyggd av Lars Niclas Nordquist. Ny väderlåda, klaviatur
och traktur, tonhöjd sänkt, viss omdisponering.
1924 nytt innerverk, det gamla magasinerat.
1980 återuppsatt och restaurerad av A. Magnussons orgelbyggeri
AB.

1715

Stockholm, Riddarholmskyrkan: Reparation.

1717

(Stockholm, Maria Magdalena): Projekt till ny orgel, 32 st. Kostnad 9 000 dr smt. Ej utfört på grund av de dåliga tiderna.

1717–18 Strängnäs domkyrka: Tillbyggnad av nytt pedalverk i pedalhus
på ömse sidor om det gamla orgelverket och tre nya bälgar. Untersats 16 i ped. och Gedacht 8 i överv. stämdes i kammarton.
Disposition:
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Ny orgel och orgelfasad 1804 och åter 1860.
1719

Stockholm, Riddarholmskyrkan: Reparation för 100 dr smt.
Borås: Ombyggnad, Magnus Åhrmans orgelverk (1694) ”förnyat”
(Hps). 26 st.
Förstörd i brand 1727.

1721–
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Uddevalla: 24 st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 8. Pris 6 000 dr smt.
Disposition enl. Hps:
Manual
Qd 16, P 8, Flfl 8, O 4, Rfl 4, Q 3, So 2, Dec 4, M 4 ch,
		 T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P4, So 2, M 3 ch.
Pedal		
U 16, P 8, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Tremulant.
Förstörd i brand 1806.
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1723

Stockholm, Jakob: Reparation efter åsknedslag i maj 1723. Färdig
i juni 1724.
(Åhlén 1930)

1724

Norrbärke: Cahman betalas 24 februari för besiktningsresa avseende det efter kyrkoreparation nedtagna orgelverket (Sjg).
I augusti 1724 var orgeln uppsatt, men oklart av vem, sannolikt
Cahman.

(*)

Falu Kristine: Invigd 18 april 1724. Kontrakt 16 oktober 1721. 32
st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 16.
Disposition enl. kontrakt 17.10 1721 och Hps:
Manual
Qd 16, P 8, Salz 8, Spfl 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Q 3, O 2,
		 M 3 ch, Sch 3 ch, T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P 4, G 4, Q 3, O 2, Gh 2, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		 Vh 8 (i kontraktet D 8 istället för Vh).
Pedal		
P 16, U 16, O 8, Q 6, O 4, Rq 2 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Pedalen troligen bakom orgeln.
Ny orgel och orgelfasad 1854–56, delar av det gamla pipverket
återanvänt i Bjursås kyrka. De helt eller delvis bevarade Cahmanstämmorna sedermera inlemmade i nuvarande kororgel i Falun,
byggd 1982 som en fri kopia av Cahman-orgeln:
I man. står Qd 16*, Salz 8*, Q 3*, O 2*; i överv. G 8*, Qd 8*, Fl
4*, Q 3*, O 2*, Sq 2 ch*, i ped. Q 6*, O 4*.
Stora Kopparberg: Reparation för 750 dr. Åtgärdsförslag av Ferdinand Zellbell och Cahman i samband med invigningen av
Kristine kyrkas orgel. Antogs 26 april 1724 så att Cahman kunde
utföra arbetet medan han var kvar i Falun. Färdigt i slutet av augusti; orgelverket ”helt och hållet ombyggt” (Arnberg 1928).
Ny orgel och orgelfasad 1862 och åter 1963.

(*)

Leksand (nu Musikmuseet, Stockholm): Första betalning 1722,
sista 1724. 10 st., P 8. Klaviatur troligen i ryggsidan, glugg genom
orgeln.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P8, Spfl 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Q 3, O 2, M 4 ch,
		 T 8.
C–c 3. bruten oktav.
1895 flyttad till Djura kapell, omdisponerad och försedd med fristående spelbord av instrumentmakaren Pilt Per Olsson.
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1930 magasinerades innerverket, 1966 skänktes det till museet,
som år 1977 förvärvade även fasaden.
Djura kapell: Flyttning av Leksands kyrkas 1600-talspositiv till
Djura och reparation. Positivet ersattes 1801 med ett annat av
Fredric Salling.
Österfärnebo ?: Köpt i Stockholm för 900 dr, okänt från vem,
och skänkt av direktör Strandberg på Grönzinka bruk. Ombyggd
1737 av Daniel Stråhle (Wester 1953–54 och inventarieförteckning
1828).
Disposition enl Hps ms:
Manual
B 16, Saltz [8 D], G 8, P 4, Q 3, O 2, Sq.
1724–25 Vika: Reparation av kyrkans 1600-talspostiv av Cahman och gesällen Johan Petri Ros. (SvK)
Husby (Dalarna): Reparation och tillbyggnad av kyrkans 1600talsorgel med fem stämmor, Trompet och tre nya bälgar. Kostnad
1 494 dr. Sista utbetalningen 13 april 1725.
Disposition okänd. Orgeln hade 1740 17 st., ryggpositivet obrukbart.
Ny orgel och orgelfasad 1783.
1725

Köping (Västmanland): Kontrakt 25 november 1724 (ej återfunnet). 11 st., P 8. Kostnad 4 500 dr. Klaviatur på baksidan, megafontratt genom orgelns sockel. Se bild på s. 81.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8, Flfl 8, O 4, Rfl 4, Q 3, O 2, M 4 ch, T 8,
		 Vh 8.
Tremulant. (Hps ms uppger T 4 B /Vv 8 D; dessa insattes 1768
istället för Vh).
Två låga orgelhus av 1600-talskaraktär, synliga framför Cahmanfasaden på ett gammalt fotografi, förefaller vara en rest av kyrkans
tidigare orgel.
Ny orgel och orgelfasad 1895, nytt verk 1975.
En metallpipa, troligen 1600-tal, samt klaviatur och en träpipa,
troligen från Jonas Ekengrens ombyggnad 1780, finns i Köpings
museum.

(F)

Torpa (Östergötland): Orgeln gåva, beställd i Stockholm. Kostat
2 325 dr kmt. 8 st., P 4. Bälg drogs för hand. 1726 beslut om medel
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till orgelverkets fullkomnande med dörrar, fästning och stoffering.
Disposition sannolikt (enl. besiktning 1865 och uppgifter om
gjorda förändringar):
Manual
Qd 8*, P 4*, Fl 4, Q 3, O 2, Dec 2, Sq 2 ch, Vh 8.
G 8 (=Qd 8) från c 0 och P 4 (23 pipor) ingår i nuvarande orgel.
Nytt orgelverk av Erik Nordström 1876, fasaden samtidigt omarbetad. Nuvarande innerverk 1957.
1726 (*) Romfartuna (nu Musikhistorisk museum, Köpenhamn): 6 st.,
P 2. Positiv inköpt i Stockholm 1726 för 900 dr kmt till Romfartuna kyrka av Johan Gabriel Sparfwenfeldt. Sålt till Skå kyrka
1761, uppsatt av Gren & Stråhle. 1909 köpt av instrumentsamlaren Carl Claudius, Köpenhamn.
Disposition 1726:
Manual
G 8 (trä)*, Öfl 4 (trä)*, P 2, Q 1½, O 1, Cb 2 ch.
Gren & Stråhle bytte Cymbeln mot en Scharf 3 ch och sänkte
tonhöjden genom omflyttning av pipverket. Metallpiporna försvunna, men verket i övrigt inklusive G 8 och Öfl 4 bevarat. (Olsson 1996, N. Fredriksson 1994)
Stockholm Storkyrkan: Reparation och omdisponering. Handpenning 18 november 1725 (500 dr kmt), slutbetalning i september 1726 (800 dr kmt).
Tre nya stämmor i huvuverket: T 16, M 4 ch, Sch 3 ch och ”en
tremulant enligt orgelbyggarens konstruktion”. (Anna Kyhlberg
1971)
Åbo domkyrka: Kontrakt 3 maj 1725; lovad färdig till midsommardagen 1727 men blev färdig först omkring 1 september. 32 st.,
man. P 8, överv. P 4, ped. P 16. Pris 20 500 dr kmt. Läktare, bildhuggeri och husrum bekostas av kyrkan.
Disposition enl. kontraktet (i Tyska kyrkans och Linköpings
domkyrkas arkiv) och Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8, Spfl 8, Salz 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Nas 3, So 2,
		 M 4 ch, Sch 3 ch, T 8.
Öververk
G 8, Qd 8, P 4, Spfl 4, Q 3, Gh 2, O 2, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		 Vh 8.
Pedal		
P 16, U 16, O 8, Q 6, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Ps 16, T 8,
		 T 4.
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49 toner, full oktav (C–c 3), ped. 28 toner, full oktav (C–e 1 utan
ds 1).
Sex bälgar, tre spärrventiler, tremulant.
Korton (enl. Hps ms).		
Fasaden blåmålad med förgyllda lister och ornament, på krönet
Kung David-skulptur. (Hps ms 1768, uppgiftslämnare organisten
C. P. Lenningh.)
Förstörd i brand 1827.
F

Österlövsta: 9 st., P 8*.
Disposition enl. Hps:
Manual
P 8*, Rfl 8, Qd 8, O 4, Spfl 8 (skall sannolikt vara 4),
		 Nas 3, Rq 2 ch, M 3 ch, T 8.
Nytt orgelverk 1884, omdisponerat 1959.

1727–28* Leufsta bruk: Kontrakt 20 december 1726 , invigning 22 oktober
1727, målning 1728 och eventuellt samma år komplettering med
ryggpositiv. 28 st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 8.
Disposition enl. kontraktet (i Härnösands kyrkoarkiv), Hps och
bevarade (på rp. dock sekundära) registerskyltar
Manual
Qd 16 B/D, P 8 B/D, Rfl 8, Qd 8, O 4 B/D, Spfl 4, Q 3,
		 So 2, M 5 ch B/D, T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P 4, Fl 4, Q 3, O 2, M 4 ch, Vh 8.
Pedal 		
OpSb 16, P 8, G 8, Q 6, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Bs 16,
		 T 8, T 4.
C–c 3, full oktav, ped. C–d 1, full oktav. Delade registren: h 0/c 1.
Koppel rp./man. (tryckande).
Två spärrventiler (man. och ped.).
Korton.
Nuvarande temperatur J. G. Neidhardt: Für ein Dorff 1724 (identisk med Für eine kleine Stadt i 1732 års publikation).
Lufttryck 80 mm.
Ca hälften av ryggpositivets mixtur samt enstaka pipor i andra
stämmor nya, i övrigt är hela pipverket original.
Restaurerad 1933 av John Vesterlund, 1962–64 av Marcussen &
Søn och 2006 av Mats Arvidsson och Åkerman & Lund.
Österåker (Södermanland): Positiv, köpt från Cahman 1727 för
600 dr, troligen 5 st., P 2.
Enl. Hps ökat med Vv och Cornettin (troligen T 4 B / Vv 8 D) av
Gren & Stråhle 1749, ”har nu 6 st”.
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1729

Simtuna: Kontrakt 5 mars 1727. Slutlikvid 1729. 8 st., P 4. Pris
2 000 dr kmt.
Byggd i koret, flyttad till västra sidan 1758 av Jonas Gren (Hps).
Ny orgel och orgelfasad 1852 och åter 1955.

F

Berga (Västergötland): Positiv, 5 st., P 2*. Sannolikt uppsatt av
Olof Hedlund 1729. Nytt innerverk 1916 och återigen 1975. Fasaden (övre delen) bevarad.
Sala stadskyrka: Inventering av E. F. Pape och reparation för 624
dlr.
Nyköping, Allhelgona: Reparation.
Uppsala, Trefaldighetskyrkan: Reparation av 1600-talspositiv,
ombyggt 1692 av Hans Hinrich Cahman (Hps ms).

1730*

Drottningholms slottskyrka: Positiv 6 st., P 4. Klaviatur i ryggsidan.
Disposition:
Manual
G 8, P 4, Fl 4, O 2, Q 1½, O 1.
3
C–c . Korton, ”drifves med skäftbälg” (Hps ms).
Hela G 8 och Fl 4 C–H av trä, Q 1½ rekonstruerad 1995, repeterar
på c 2.
1852 tillbyggnad med pedalverk, nytt spelbord i gaveln, viss omdisponering, ny bälg. Restaurering till originalstatus 1974 av Magnussons Orgelbyggeri AB och 1994–95 av Mats Arvidsson, som
gjorde ny rekonstruktion av bälg och klaviatur (efter Romfartuna-positivet) samt Qvinta 1½.
Lufttryck 56 mm.

(F)

Norrby (Västmanland, nu Heby missionskyrka): 9 st., P 4. Besiktning av gamla orgeln 1728 av Cahman och E. F. Pape. Nytt
positiv med nio stämmor beställt i augusti 1729, levererat 1730.
Klaviatur i ryggsidan, bälg i sockeln.
Disposition troligen (enl. Edholm 2002):
Manual
Qd 8, P 4, Fl 4, Q 3, O 2, Dec, M, T 8, Vh 8.
1777 ny bälg, flyttning av spelbordet till fasaden, ny T 4 B /Vv 8 D
(Nicol. Söderström); 1847 P 8 och F 8 insatta (Pehr Gullbergson).
1886 flyttad till Västerlövsta (nu Heby) missonshus. 1952 avlägsnades innerverket. Pipmaterial ur innerverket använt för komplettering av Hedlunds-orgeln i Sandvikens baptistkyrka vid dess
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restaurering 1978–79 (Q 3: 45 pipor, O 2: 45 pipor, Qd 8: fem pipor,
T 8: 25 uppsatser). (Olsson 1983, Edholm 2002)
Sundsvall: 10 st., P 8.
Disposition enl. Hps:
Manual
Qd 16, P 8, Salz 8, Spfl 8, Q 6 B/D, O 4, Rfl 4, O 2,
		 M 5 ch, T 8 B/D.
1757 tillbyggdes sjustämmig pedal av Peter Qvarnström.
Ny orgel 1840.
Filipstad: 18 st., man. P 8, ped. P 8.
Färdig 22 augusti 1730.
Disposition enl. Hps:
Manual
Qd 16, P 8, Spfl 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Q 3, So 2, M 5 ch,
		 T 8 B/D.
Pedal 		
Sb 16, P 8, O 4, Rq 2 ch, M 4 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Uppgiften 22 st. i inventarieförteckning 1730 tyder på att orgeln
hade flera delade register. Förstörd i brand 1775.
Sunne (Värmland): 8 st., P 4.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 8, P 4, Fl 4, Q 3, So 2, Dec 4, Sch 3 ch, Sq 2 ch.
”en Bälg mitt under wärcket, som drages med en rem öfwer en
kafwel” (Hps ms 24/2 1764).
Enl. Hps ms sattes orgeln upp av Cahman. Uppgiftslämnaren
Petter Faber blev samma år förskriven från Stockholm och antagen som organist.
1819 såld och uppsatt i Norra Solberga, där ersatt med ny orgel av
Nils Ahlstrand 1836. Visst pipmaterial i Ahlstrandsorgeln i Västra
Harg (1839) kan ha kommit från Sunne-orgeln.
(*)

Vårdnäs: Positiv 6 st., P 2*.
Enl. 1829 års inventarieförteckning gammalt, för litet och ovärdigt detta stora och sköna Herrans tempel.
Ny orgel 1839. Cahmans principal använd som fasadstämma i
1839 års fasad. Gedackt 8* (av trä) ingår i nuvarande orgel. Väderlåda (ej komplett), gesims och delar av orgelhuset magasinerade.

1731*

Göteryd (nu Trolle-Ljungby): Positiv 8 st., P 4. Kontrakt 11 maj
1730. Pris 2 000 dr kmt plus resa för gesällen Olof Hedlund som
satte upp det. Spelades första gången 19 oktober 1731.

128

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

Disposition enl. kontraktet:
Manual
Qd 8, P 4, Fl 4, Q3, O 2, Dec 4, M 4 ch, T 8.
C–c 3, full oktav. Fasad ”uti 3ne Rundingar anlagdt”.
En [skäft]bälg.
1799 nya bälgar och tillbyggnad av bihangspedal.
Flyttat till Trolle-Ljungby kyrka 1867/68 och uppsatt i ombyggt
skick med ny fasad och nytt bälgverk. Nedtagen och magasinerad 1942, väderlådor och mekanik försvunna efter 1979. Cahmans
pipverk dock till betydande del bevarat: *=stämman närmast
komplett; (*)= delvis Cahmanmaterrial.
2013–14 restaurerad till 1868 års status av Åkerman & Lund.
Disposition:
Manual:
B 16(*), P 8(*), G 8*, F 8 (1799?), P 4 (*), Fl 4*, Q 3(*),
		 O 2(*).
C–c 3, bihangspedal C–g 0 (1799).
F

Härnösand: 23 st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 8. Kontrakt 16 december 1730. (Ferdinand Zellbells första förslag omfattade endast
man. och ped., hans tilläggsförslag även överv. alternativt rp.)
Orgeln kostade enl. Hps 3 295 dr smt.
Disposition enl. kontrakt och Hps
Manual
Qd 16, P 8*, Spfl 8, O 4, Rfl 4, Q 3, O 2, Sq 2 ch,
		 M 4 ch, T 8.
Ryggpositiv Qd 8, P 4*, G 4, Q 3, O 2, Sch 3 ch. (Hps uppger
		 G 8 i st.f. Qd).
Pedal 		
U 16, P 8*, O 4, M 5 ch, Bs 16, T 8, T 4. (U 16 av
		
trä, täckt).
1838 demonterad av Johan Gustaf Ek, 1846 återuppsatt av densamme i nya domkyrkan med ryggpositivet uppflyttat som öververk och viss omdisponering. Nytt orgelverk 1886, 1926 samt 1975,
då öververksfasaden återflyttades som ryggpositiv.
Fasadens originalpipor bevarade (P 8, P 4 och P 8 ped.), ljudande
i nuvarande orgelverk.
(Norrköping Hedvig: Två projekt 6 repektive 8 st., P 4. Gjorda
av Ferdinand Zellbell, kostnadsberäknade av Cahman till 1 200
respektive 2 000 dr kmt. Ej utförda.)
Uppsala domkyrka: 40 st, man. P 16, överv. P 8, ped. P 16. Kontrakt 8 juli 1725, avsyning 25 oktober 1731 (protokoll bevarat). Pris
36 000 dr kmt.
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

129

Disposition enl. kontraktversion 2 och senare besiktningar:
Huvudmanualen P 16, B 16, O 8, Flfl 8, Fltr 4, Q 6, So 4, Hfl 4,
		       Rq 2 ch (3&2), Gh 2, M 4 ch, Sch 3 ch, T 16, T 8.
Övermanualen          Qd 16, P 8, Salz 8, Spflg 8, Qd 8, O 4, Spfl 4, Sq 2 ch,
		       So 2, M 5 ch (1½), Hautbois 8, Vh 8.
Pedalverket	       P 16, U 16, O 8, Rfl 8, Q 6, So 4, Rq 2 ch (3+2),
		           Baurfl 1, M 5 ch (1½), CBs 32, Bs 16, Fagott 16, T 8,
		      Schalmeij eller T 4.
Tremulant som skall slå mycket långsamt och om möjligt ”giöra
sin effect allena wid öfwer manualwärket”.
Fransk kammarton.
C–d 3 , pedal C–e 1 . Manualklaveren med elfenben på heltonerna
och ebenholts på semitonerna.
Dragande koppel mellan manualen och öververket.
Tio bälgar, varav fyra för CBs 32 och Bs 16 som står på egen väderlåda.
Ersatt med ny orgel och orgelfasad av P. L. Åkerman 1869–70.
(Unnerbäck 2010)
1732

Jönköping, Kristina: Reparation. Kontrakt 16 december 1731.
Rengöring och vissa reparationsarbeten (bälgarna, trasiga pumpetpåsar, byte av hopsjunkna pipfötter). Kostnad 500 dr smt. Arbetet färdigt och mottaget av organisten 19 juli 1732.
Uppsala, Trefaldighetskyrkan: Reparation av kyrkans femstämmiga 1600-talspositiv. (Olsson 1998)
(Vist (Östergötland): Två projekt 6 respektive 8 st., P 4. Pris 1 200
respektive 1 500 dr. kmt. Ej utförda.)

1733 F
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Linköpings domkyrka: Anbud 1732, tre alternativ. Kontrakt 24
januari 1732. Invigd 19 augusti 1733.
28 st., man. P 8, överv. P 4, ped. P 8.
Pris 15 000 daler [kmt].
Disposition enl. kontraktversion 2. Se även bild på s. 69.
Manual
Qd 16, P 8*,VdG 8, Flfl 8, O 4, Fltr 4, Rfl 4, Rq 2 ch,
		 Gh 2, M 4 ch, Schalmoy 16, T 8.
Öververk
Spflg 8, Qd 8, P 4*, Flfl 4, Q 3, O 2, M 4 ch, Vh 8.
Pedal		
OpU 16, P 8*, Q 6, O 4, RqM 5 ch, Bs 16, T 8, T 4.
C–c 3 , full oktav, pedal C–e 1 full oktav men utan diss1 .
Manualkoppel. Tremulant. Manualklaveren fanerade med elfenben och ebenholts.
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Fem bälgar ”med ett veck”, apart spärrventil till vardera klaveret.
Fransk [kammar]ton.
1884 kontrakt om ny orgel i tornrummet. Den gamla skulle stå
kvar tills den nya var färdig. Cahmans fasad bevarad, bakåtflyttad
och något omarbetad.
Nuvarande innerverk Setterquist & Son 1929.
(Unnerbäck 2001)
F

Ljusdal (nu Bjuråker): 10 st., tre bälgar (efter 1765). Pris 5 010 dr
kmt.
Disposition enl. Hps:
Manual
Qd 16, P 8*, G 8, O 4, Rfl 4, Q 3, O 2, Sch 3 ch, T 8 B/D,
		 T 4 B, Vv 8 D.
T 4 / Vv 8 sannolikt insatta av Gren & Stråhle 1765.
Flyttad till Arbrå och ombyggd av Gren & Stråhle 1765, senare till
Bjuråker. Innerverket magasinerat 1934, senare förstört av brand.
(Wester 1954)

F

Nyköping, Nicolai: Projekt 8 december, kontrakt 9 december
1731. Invigd 29 september 1733. 26 st., man. P 8, rp. P 4, ped. P 8.
Pris 10 000 dlr kmt.
Disposition:
Manual
Qd 16, P 8*, VdG 8, Spflg 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Rq 2 ch,
		 M 4 ch, T 8.
Ryggpositiv G 8, Qd 8, P 4, Spfl 4, Q 3, O 2, Sch 3 ch, Dulcian 8
		
(i projektet Sq 2 ch i st. f. Dulcian).
Pedal		
U 16, P 8*, Q 6, O 4, M 5 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Om så önskas även Tremulant, samt spärrventil apart för vardera
[manual]klaveret.
C–c 3, pedal C–d 1. Manualkoppel.
Fem bälgar 7½ fot långa, hälften så breda.
Nytt orgelverk 1873, Cahmanfasaden (utom ryggpositivet) bevarad men nedflyttad 1925 till golvet i långhusets nordvästra hörn.

1734

Hudiksvall: Cahmans verk från 1714 tillbyggt med rp. 6 st., P 4,
och ped. 6 st., P 8, samt tre nya bälgar. Kontrakt 29 februari 1732.
Pris 4 500 dr [kmt?] plus 680 dr för transport, material etc.
Disposition enl. kontraktet och Hps ms
Manual
Qd 16, P 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, M, T 8, T 4.
Ryggpositiv G 8, P 4, Fl 4, Q 3, O 2, Sch 3 ch.
Pedal 		
U 16, P 8, O 4, Rq 2 ch, Bs 16, T 8.
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Ornament av bildhuggaren Johan Ljung i Stockholm uppsattes
1748.
Strukturen ombyggd med ”valv” genom orgeln, ryggpositivet
uppflyttat som öververk av Lars Fredrik Hammardahl och gesällen Engren (KMA: von Rosén).
Ny orgel och orgelfasad 1895.
Göteborgs domkyrka: Kontrakt 11 januari 1733, avsynad 18 december 1734.
32 st., man. P 8, överv. P 4, ped. P 16. Fem bälgar. Pris 8 500 dr
smt.
Disposition enl. kontraktet:
Öververk
Spflg 8, Qd 8, P 4, Spfl 4, Q 3, O 2, Wfl 2, Sq 2 ch,
		 Sch 3 ch, Vh 8.
Huvudverk Qd 16, P 8, Flfl 8, VdG 8, Fltr 4, O 4, Rfl 4, Rq 2 ch,
		 Gh 2, M 4 ch, Schalmeij 16, T 8.
Pedal		
P 16, U 16, O 8, Q 6, G 8, O 4, Rq 5 ch, Bs 16, T 8,
		 T 4.
Tremulant till hela verket. Tre spärrventiler. Fransk ton.
C–c 3, pedal C–d 1. Manualkoppel.
Fasad ”på lika sätt anlagd som det nya Orgelwercket uti Upsala
domb-kyrkia nu förtiden är inrättadt.”
Förstörd av brand 1802.

*

Kisa (nu Ulrika): Positiv 6 st., P 4. Beställt 1733, uppsatt av Olof
Hedlund sommaren 1734. Pris 1 200 dr. År 1755 till Sunds kyrka,
1798 till Ulrika kyrka, Östergötland.
Disposition:
Manual
G 8 (trä), P 4, Fl 4 (1757?), O 2, Q 1½, O1 (repeterar
		
på c 2).
C–c 3 . Bihangspedal troligen 1798, rekonstruerad 2002–03.
Korton.
Fl 4 sannolikt insatt 1757 av Jonas Wistenius. Han gjorde även ny
bälg (rekonstruerad 2002–03).
Tillbyggnad av pedal och omdisponering 1855. Orgelverket nedtaget och magasinerat 1926, återuppsatt med återställd disposition
1970 av Bröderna Moberg, restaurerat 2002–03 av Mats Arvidsson
(Arvidsson 2003).
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Marstrand (nu Morlanda): Reparation, viss omdisponering. Utfördes av Olof Hedlund. (Orgeln byggd 1604 och ombyggd 1715,
bevarad).
1735

Varberg: 10 st. utan pedal, troligen P 8. Korton.
Förstörd i brand 1767.

F

Fellingsbro: 27 st., man. P 8, överv. P 4, ped. P 8.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 16, P 8*, Spflg 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Rq 2 ch, Gh 2,
		 M 4 ch, T 8.
Öververk
G 8, Qd 8, P 4*, Fl 4, Q 3, O 2, Sch 3 ch, Vh 8.
Pedal		
U 16, P 8*, Q 6, O 4, Rq 2 ch, M 5 ch, Bs 16, T 8, T 4.
3
C–d , pedal C– d 1. Manualkoppel. Fyra bälgar.
1895 nytt innerverk och åter 1969, fasaden bevarad. Cahmans
principaler ljudande i nuvarande orgel.

1736

Borås: Cahmans nedsända kontraktsförslag godkänt 1 september
1735. Orgeln färdig i början av oktober 1736. 28 st., man. P 8,
överv. P 4, ped. P 8. Kostade 5 000 dr smt.
Disposition enl. Hps:
Manual
Qd 16, P 8, Spfl 8, Q 6, O 4, Rfl 4, Rq 2 ch, Dec, M 4 ch,
		 T 8.
Öververk
Spfl 8, Qd 8, P 4, Q 6 [3?], O 2, Sq 2 ch, Sch 3 ch,
		 Vh 8.
Pedal		
U 16, P 8, G 8, Q 6, O 4, RqM 5 ch, Bs 16, T 8,
		 T 4.
Förstörd i stadsbranden 1822.

F

Habo: Uppsatt 1736 av Cahman själv. 8 st., P 4. Klaviaturen sannolikt i ryggsidan. ”Claveret bakom och vändt ifrån Kyrkan”
(Hps ms). Pris 2 000 dr banco plus transport och upsättning.
Disposition enl. Hps ms:
Manual
Qd 8, P 4*, Fl 4, Q 3, O 2, Dec, M 4 ch, T 8.
Två dragbälgar (Hps ms).
Orgeln färdig 1731 men hämtad först 1734 samt 1736, då Cahman
bodde elva dagar i prästgården under orgelns uppsättning (SvK).
Nytt innerverk 1919 och åter 1962 med Cahmans P 4 inkopplad.

1737

Stockholm, Maria Magdalena: 33 st., man. P 8, överv. P 4, ped.
P 16.
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Kontrakt 12 juni 1735. Offererat pris 7 000 rdr smt att erläggas
inom fem år.
Cahman avled 18 juni 1737, orgeln färdig till cirka en tredjedel.
Slutförd på sterbhusets uppdrag av Olof Hedlund, invigd 14 maj
1738 och avsynad av Ferdinand Zellbell 15 maj 1738.
Disposition enl. kontraktet (ej återfunnet men dispositionen rekonstruerad efter avsyningsprotokollet)
Manual
Qd 16, P 8, Flfl 8, VdG 8, Q 6, Flr 4, O 4, Rfl 4, Gh 2,
		 Rq 2 ch, M 4 ch, Schalmoij 16, T 8.
Öververk
G 8, Qd 8, P 4, Spfl [4], Q 3, O 2, Wfl 2, Sq 2 ch,
		 Sch 3 ch, Vh 8.
Pedal		
P 16, U 16, O 8, G 8, Q 6, O 4, RqM 5 ch, Bs 16, T 8,
		 T 4.
Fem bälgar. Spärrventiler.
Avvikelser gjorda av Olof Hedlund i samråd med kontrollanten
Ferdinand ZellbeIl: Pedalomfånget ökat från 27 till 28 toner. Gh 2
i man. flyttat till överv., Sq i överv. flyttad till man., Wfl 2 i överv.
ersatt med en Decima. Schalmoij 16 i man. ersatt med en T 16.
Ped. ökad med en CBs 32 på särskild låda (gemensam med Bs 16),
och en Blfl 1.
Kontraktets fem bälgar ökade till åtta.
Nedtagen vid kyrkans brand 1759 ”utom något som blef bärgat
af Pipor m.m.” (Hps ms). Vid Olof Schwans nybygge var tanken
att materialet skulle begagnas, men så blev ej fallet. I stället tog
han det som dellikvid. Manualklaviaturerna kom uppenbarligen
att användas i Tyska kyrkans 1600-talsorgel när den sattes upp i
Övertorneå 1780.
u.å.*

Fagerviks brukskapell, Finland: Orgelpositiv, 5 st. Av samma utformning som Cahmanpositiven i Romfartuna, Berga och Vårdnäs. Uppsatt i Fagervik 1763 av domkyrkoorganisten Carl P. Lenningh. Tidigare placering okänd.
Disposition enl. Hps ms (uppgiftslämnare Carl P. Lenningh) och
nuvarande disposition
Manual
G 8, O 4, Q 3, P 2, Sch 3 ch.
E-c 3, ursprungligen C–c 3 kort oktav. Korton.
Dubbel mångfaltad kilbälg i sockeln.
Q 3 enl. Hps halverad.
Originaldispositionen tycks ha ändrats, kanske redan vid leve-
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ransen eller möjligen vid uppsättningen i Fagervik 1763. Pipmaterialet dock homogent av Cahmantyp. (Se Mads Kjersgaards
dokumentation 1991 och 1998, publicerad i Olsson 1998, samt
Martikainen 1997).
*
Arboga stadskyrka: Ombyggnad. Kontrakt med Hedlund 3 juni
1735 på grundval av ett projekt av Cahman men med Vox humana
i stället för Saltzinal. Avsyning i september 1736. (Olsson).
Stockholm, Hedvig Eleonora: Projekt 9 april 1736, till uppsättning av gamla orgeln från Maria Magdalena (ursprungligen från
Storkyrkan), samt tillbyggnad av åttastämmigt pedalverk i separata pedalhus, och nytt bälgverk. Projektet genomfördes av Olof
Hedlund 1737.
Disposition enl. inventarieförteckning 1756:
Manual
P 8, Qd 8, G 8, O 4, Q 3, O 2, Dec 4, Sq 5 ch, T 8,
		 Vh 8 D.
Pedal		
U 16, P 8, G 8, O 4, M 3 ch, Bs 16, T 8, T 4.
Fyra bälgar
Manualverket sålt till Medåker 1763 och uppsatt där av Jonas
Gren. Pedalverket stod kvar som pedalverk till den nya orgeln i
Hedvig Eleonora, men försvann 1888.
(Se Olsson 1998 och Fredriksson 2004).
F (*)

Torstuna: Projekt av Cahman 1731. Kontrakt med Olof Hedlund
8 augusti 1737, Cahmans projekt åberopas. 10 st., P 8.
Disposition enl. kontraktet:
Manual
Qd 16*, P 8*, Spfl 8*, Q 6*, O 4*, Rfl 4, Q 3, So 2*,
		 M 4 ch, T 8.
C–c 3, full oktav. Tremulant. Tre kilbälgar.
Om- och tillbyggd 1939 (nya väderlådor, pneumatisk traktur och
registratur m.m.).
Fasaden bevarad och en betydande del av pipverket. Bälgverk,
vällbräda, registerfronter och andrag magasinerade. 		
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2. kända gesäller

Källor
Passedlar i Nordiska museets skråarkiv, mantals- och taxeringslängder,
uppgifter i kyrkoarkiven i samband med aktuellt orgelbygge, samt uppgifter i myndighetsarkiv och tryckta källor.
Årtalet i vänstra spalten avser tidpunkten för gesällens tillträde eller då han
påträffas vid ett visst orgelbygge. Periodangivelse i högra spalten (såsom
”1½ år”) avser den period som gesällen varit i tjänst när passet utfärdades.
Långvariga gesäller tas inte upp år för år utan periodvis, t. ex. Hedlund
1721–1733.
Förkortningar: obg=orgelbyggaregesäll; sng=snickaregesäll.
1699
Johan Herman Cahman obg
1699
Ifwert Öhman, pojke
1702
N.N. (J. Herman Cahman?)
1702
orgelbyggargesäller
1706
Dietrichsson, Jöns
1706
Wagner, Johan
1708
två gesäller
1710
gesäller
1714
gesäller
1721–33 Hedlund, Olof obg
1721–28 Dahlberg, Erik sng
1722
Werner, Johan obg
1721–25 Johan Roos
1724
N. N. (Roos?) och Dahlberg
1725
Johan Petri Ros
1726
gesäller
1726
Cornelius Moths sng
1726
Johan Georg Götzke sng
1727
Jan Ernest Sörgius
1727
Joh. Georg Götzke
1727
Olof Andersson
?–1727 Daniel Stråhle obg
		
1728
gesäller och lärdrängar
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kronotaxeringslängd 1
dito
Västerås, kommunionslängd
i Fellingsbro
i Norrbärke
i Norrbärke
i Varnhem
i Karlshamn
i Hudiksvall
B. Olsson 1998
död 1728 2
pass 1722 20/8, ”16 veckor”
kronotaxeringslängd
i Leksand
i Vika 3
kronotaxeringslängd
pass 1728 25/4, ”1½ år”
pass 1728 25/4, ”1½ år”
Ämb. o. byggn.kollegiiprot.4
Ämb. o. byggn.kollegiiprot.
pass 1727 23/5 till Åbo 5
i Hedemora, då egen företagare
kronotaxeringslängd
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1729–31 Ulrich Lidman sng
1730
Aldrich, gesäll
1730
Olof Andersson dräng
1731
Johan Bruhns sng
1731
Hans Eggertz sng
1731
Casper Krüger
1731–34 Petter Sackum
1731–32 Olof Säterberg
1732
Jonas Liunggren
1733
gesäller
1733–34 tre gesäller
1735
Olof, dräng
1736
Olof Andersson
		
1736
fyra gesäller
1737
Brandius, sng
1737
Ekbom, Anders sng
1737
Östberg, Carl sng
1738
tre gesäller
		

pass 1731 30/6, ”2 år”
mantalslängd
mantalslängd
pass 1731 7/10, ”½ år”
pass 1731 5/5, ”½ år”
pass 1732 1/5, ”1 år”
pass 1734 18/10, ”2 ¾ år”
i Uppsala Bondkyrkan 6
pass 1733 30/3, ”1 år”
i Hudiksvall
i Göteborg
kronotaxeringslängd
pass 1736 25/5 till Borås via
Norrköping
kronotaxeringslängd
Cahmans bouppteckning
Cahmans bouppteckning
Cahmans bouppteckning
hos orgelbyggaränkan
C. Cahman

Noter
1 Johan Herman Cahman och pojken Öhman var skrivna hos Hans Hinrich Cahmans
änka i Stockholm 21/10 1699.
2 Erich Dahlberg. RA Lövstaarkivet Vol 86 fol 360: ”Petter Strand wijd Löten Credit
Dec: 1728: Til Orgbyggargesällen Erich Dahlberg, som blef död wijd Löten, påkåstadt
dess begrafning. …18:-” I taxeringslängden noteras att Dahlberg ”uti största fattigdom
död blifwit, dess änka äfwen med många små barn utfattig”.
3 Wester 1952.
4 1727 var gesällerna Jan Ernest Sörgius, Cornelius Moses (sannolikt = Cornelius Moths)
och Jan Georg Götschke anklagade för bråk.
5 Tillsammans med Olof Hedlund och Cahman själv, för uppsättning av domkyrko
orgeln.
6 Kyhlberg 1974.
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3. johan n. cahmans utlåtande över
christopher polhems de linea musica
(Linköpings stiftsbibliotek, handskriftsamlingen N 12.)

Jag har igenomläst Commersie Rådets Hr Christopher Polheims, för många
åhr sedan uthgifne Manuscript, de Linea Musica, hwilket höghwÿrdige Hr
Biskopen behagat mig communicera mine enfalldige tanckar deröfwer att
inhemta. Och emedan Sahl. Hr Professr Harald Wallerius uti sitt der hoos
fogade swar temmel n klart wÿsat Orimligheten af denna lijka indelning
emillan tonerne utj en Octav, så att föga mer Skiähl der wÿd behöfdes att
anföra, så har jag allenast i Kortheet här wijd welat nämna till höghwÿrdige
Hr Biskoppens nöÿe min Oförgriplige tancke.
Nembln
Hwad sielfwa Mathematiska uträckningen angår som Hr commercie
Rådet om Linea Musica behagat anföra, så har Jag fuller icke något att
påminna, som kan wara emot en jemn Aritmetisk uträckning att invända; Men här är förnämligaste frågan, om Öronen äro ock så nögde med
den Symmetrie som Ögonen på Papperet finna sin uträckning wijd. Tÿ
att således utdela de Tolf intervalla, som uti en Octav på Claveret finnas,
lijka med ett Uhrwerck som dagens 12 tÿmar utj en lijkheet uträcknar, der
till finner jag alldeles ingen skiälig Orsak eller raison, emedan harmonien
wore då lijka reen, eller rättare sagt falskt klingande utur den ena tonen
så wähl som den andra, och således lijka mycket utur hwilcken ton någon
Author Behagade sitt arbete componera, och det samma af Musicanter
spelades; Icke heller är detta något Nÿtt påfund, utan ett heel gammalt
manér, hwarpå de första Authorer sedan alla intervalla utj en Octav blifwit Opfundne, giort sin första uträckning, Men som wijd sombliga toner
harmonien föll dem för hårdt utj Öronen, kommo de på de Tanckar att
mera favorisera Tertierne, och lemna swäfningen allenast hoos Qvinterne,
hwilcket icke tycktes Öronen så hårdt anstöta, och til den ända tillade tre,
fyra, ja på sidstone siu fierdedehls toner, så att en Octav bestod af 19 toner;
hwilcka dock i sig sielf efter förmodan icke wore så rent instemmande,
som första meningen eller uträckningen påsyftade. För hwilcken Orsak
större dehlen af de ärfarnaste och störste Musicj stannat och låtit det bero
allenast wijd de först omnämde 12 intervalla utj en Octav, och sedermera
bemödat sig igenom åtskillig uträckning att dela desse toner utj ett sådant
temperament, som Öronen utj alla dehlar någorlunda tillfredsställa och
förnöja kunde. Äro altså tijd efter annan ganska många sådane så kallade
temperaturer och stemningsarter af åtskillige Ärfarne Personer upfundne,
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och till Allmän Nÿtta utkomne, dock ingen ännu så högt Authoriserad, att
någondera af Alla Ärfarne och snabba Musicis för fullkomlig är antagen
worden. Orsaken der till är förmodelig n denna, att såsom En hwar af Hr
Musicis gemenligen hafwer ett besynnerligit estime för en ton eller några
mer än för de Öfrige, så älskar den häldre det Temperament, som samma
toner framför de andra något favorisera; En annan åter igen, som utj samma toner icke finner sin smak, behagas icke den faveur som dem lemnat är,
utan will hafwa ifrån dem något tillbaka, till andra toners renare harmonie,
så att det nästan synes wara Omöjeligit att påhitta en sådan temperatur,
hwarutinnan alla kunna finna ett lijka Nöje och contentement. Ty som det
står fast, att omöjeligen alla intervalla utj en Octav kunna i sammantagne Accorder blifwa helrent klingande, utj hwilcken temperatur det också
stemmas må, så följer och deraf, att denna lilla och Subtile differencen,
hwilken skall delas och jemkas emillan dem något hwar, är af den beskaffenhet, att hwar och En af Hr Curatorerne för sina Pupiller en ganska stor
Ömhet och sorgfälligheet drager, att de måge bäst blifwa conserverade. För
min dehl att säja, tyckes det wara nog wida kommit, när alla 12 intervalla
inom Octaven, kunna så tempereras och jämkas, att alla qvinter ganska
lijtet swäfwa, då alla tertierne blifwa någorlunda hulpne, så att med temel t
nöje kan spelas utur alla toner, så wähl utj ciss fiss och giss dur, som utj c d
och f dur; då ock den tillförne utj H dur altför höga och förhateliga tertia
befinnes så drägelig, som någon af de andre. Men deraf kan ändå icke följa
än mindre säjas, att emillan alla qvinter och alla tertier är lijka dehlning,
hwilcket af en förståndig grant kan med Öronen Märckas.
Att en Temperatur också på ett Monochordium igenom strengens utdelande kan practiceras, samt halfwerande och duplerande i Octaverne
kan upföras cederar iag giärna; Men att practicera det till Orgelpijpors
utdelande, derutinnan är den rätta wägen icke träffad. Åtskillnaden bör
först giöras emillan en Linea och ett Corpus. Så mycket will iagh fuller
härutinnan eftergifwa, att med Octav Pijpors längd kan det till en dehl
någorlunda öfwerens komma, dock icke accurat, Men till sin widd, är differencen ganska stor. Ty om man skulle taga till fundament den alldraminsta Pijpan som finnes i ett Orgelwerck och per duplicationem agera
till de största och Grofwaste Pijpors Mensur, så belfwo wjd slutet och i 32
fot en sådan Mensur som wore Ofantelig, tages åter den största Pijpan till
fundament och ginge ascendendo, skulle man stanna på wägen innan man
hinde till c''' af 2 fot, Wille man och begynna saken på det sättet, att taga
den millersta tonen till fundament och på lijka sätt procedera, så blefwo de
grofwaste Pijpor för wjda, och de fjnaste alt för trånga. För hwilken Orsak
proportionerne således äre inrättade, att den understigande Octav aldrig
håller dubla widden emot den öfre Octaven, utan i sina wissa proportioner

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

139

indehlt och uträknadt [är]. Men hwad sielfwa längden angår, så kan med
alla rätt proportionerade Orgel-Pijpor såwähl förstående Octav stemmor
när de äro renstämde, bewijsas, att den nederstjgande Octaven är altjd litet
mer än dubbelt så lång, som den högre Octaven, och det alt i proportion
efter tonernes grofhet och storlek. Kan altså En hwar som sådant försökt
med skiähl finna, det denne raison alldeles förfaller, att man will jemnföra
Pijpornas acurata längd med en strängs duplering och halferande, och dem
på lijka sätt mensurera och afdela. Utom detta äre också ganska många
stemmor i ett Orgelwerk af en heel annan natur och beskaffenhet till sin
längd; som till exempel, om jag i somlige stemmor wille utdela en Octav,
och dela c' utj 5 dehlar, så behöfwer CXI sådana 5te delar till sin proportion
och längd, sombliga stemmor mer, och somliga mindre, altsom deras natur och egenskap fordrar, så att till ett wähl klingande Pjpwärks Mensur
och indehlning denna linea Musica, är alldeles Onÿttig, och der wijd icke
till bruk dugelig.
					       Förblifwer
Högwÿrdige Hr Biskoppens
					           Ödmiukaste Tienare

					         Johan N: Cahman
Stockholm den 15 April
A: o 1732
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4. kontrakt med cahman 1726 om orgeln
i leufsta bruk
(Avskrift av kopia i Härnösands landsarkiv)

Emellan undertecknade äro följande Contract om ett Nytt orgelwerck till
Leufsta Bruuks Kyrkia accorderat och slutit, bestående utj en Manual af
49 Claver ifrån C med Cs Ds Fs och Gs till c 3, och Pedal af 27 Claver, lijka
med Manualen disponerat till d 1 samt 10 stemmor utj Manualen och 10
stemmor utj Pedalen som här Specificeras Nembln
Manualen.
1 Principal

   8 fuss af fijnt Engelsk tenn

2 Quintadena

16 do

3 Rohrflöte

8 do

4 Quintadena

8 do

Alla desse stemmor giöres

5 Spitz Flöte

4 do

af fijn Metall som är blÿ

6 Octava

4 do

med Tehn beblandat, nembln

7 Quinta

3 do

till 1 lttt blÿ 4 tt tehn.

8 Sup: Octava

2 do

9 Mixtur

5 fach

10 Trompet

8 fuss

Af desse 10 stemmor warda 5 halberade, nembln Principal 8 fuss Quintadena 16 – Octava 4 fuss – Mixtur 5 fach och Trompet 8 fuss, så at c 1 blifwer
utj högra handen, de andra bestå allenast af et Register. Claveren blifwa af
Elphenbeen och Semitonerne af Ebenholz samt Claver Rahmen på lijka
sätt Fornerad
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Pedalen.
1 Principal
2 Offen untersatz
3 Quinta
4 Gedact
5 Octava
6 Rausquint
7 Mixtur
8 Bassun
9 Trompet
10 Trompet

8 fuss
16 fuss
6 fuss
8 do
4 do
2 fach
4 fach
16 fuss
8 fuss
4 fuss

af fijnt Engelsk teen
af trä hwaraf de högsta kroppas
om rummet så fodrar

dessa stemmor af Metall som
uti Manualen

af trä
af Metal

Till detta wärk så wähl uti Pedalen som Manualen göres Slejflådor efter det
nu warande Bruk, med ståckar uppå af bästa slags Ekträ; Skrufwarna igenom Stockarne uppå wäderlåhdan skohla så indehlas, at man i nödfall med
et Skrufjern beqwämligen kan komma till dem, pijpbräderna skohla med
poster på wintlådan fastgiöras, på det at pijporna kunna stå stilla, alla Principal Pijpor skohla och Bakom Med hållbräder, ock anhängde, på det de
som sig bör måge stå heel fast, Pijporna skohla intet stå för tätt tilsamman,
eij heller för nähr till Structuren, på det de intet måge snarra, fiädrarna utj
lådorna tillijka med alla angehänger skohla af Messingstrå giorde blifwa.
Till detta wärck erfordras 4 st. Blås Bäljor, hwardera 7½ fot lång och
hälften så breda. Registerna skohla ock wara när wijd Claveret, och lätta at
draga af och an.
Föregående orgelwerk obrigerar sig Orgelbyggaren Johan N Cahman
med all flijt och troheet sålunda at förfärdiga, som han det på sit samwete,
samt hwar redlig Man som slijkt arbete förstår trygeln kan förswara, hwartill han alla Materialier af hwad namn de och så wara måge, sielf anskaffar
och består, utlofwandes at samma wärck innan Medio Augusti nästkommande skall wara färdigt här ifrån Stockholm at afhämptas.
Heremot Jag Charles de Geer utfäste till bemelte orgelbyggare Johan N:
Cahman at betahla en Summa åtta tusen Fyrahundra Dahlr Kmt, nembln nu
på handen till Materialiers inkiöpande 3 000 D r, I Martj Månad nästkommande 3 000 D r och Resten 2 400 D r När wärcket är opsatt, färdigt och så
godt funnidt som det bör wara och orgelbyggaren försäkrat, då han och
så en hedersam ähreskiänck skall hafwa at åtniuta; uthom denne summa
bestås honom ingenting wijdare än frij öfwerförsel för wercket ifr. Stock-
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holm och till Leufsta, samt kost för hans geselle[r] när wärcket utj kyrckian
upsättes som och 3 Tolfter heel rena fuhrubräder till öpna untersatzen 16
fot. At såleds detta Contract å bägge sijdor oryggeln hållas skall, är här af
2ne Exemplar författade och underskrefne,
Stockholm den 20 Decemb Ao 1726.
Johan N. Cahman
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Källor och litteratur
Förkortningar:
ATA: Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm
SMB: Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm
STM: Svensk tidskrift för musikforskning

Arkiv
Riksarkivet (RA)
Inrikescivilexpeditionen: Resolutionsböcker, Kabinettsprotokoll, Rådsprotokoll
Justitiekanslersämbetet
K Maj:ts politieprotokoll
Prästerståndets riksdagsprotokoll
Riksregistraturets diarier
Överintendentsämbetets arkiv
Leufsta arkiv
Stockholms Stadsarkiv (SSA)
Mantals-längder, kronotaxeringslängder, husförhörslängder, födelse-, dop-, vigsel- och
dödböcker , in- och utflyttningslängder, husförhörslängder, bouppteckningar
Handelskollegiets arkiv
Kommerskollegiums arkiv
Stadskamrerens arkiv
Ämbets och byggningskollegiets arkiv
Stockholms rådhusrätt och magistrat
Kyrkoarkiv
Stockholms stads brndförsäkringskontor
Kartor
Landsarkiven (GLA, HLA, LlA, ULA, VaLA)
Mantalslängder etc (se ovan SSA)
Kyrkoarkiv
Domkapitlens arkiv
Länsstyrelsernas arkiv
Göteborgs landsarkiv: Rådhusrätten och magistrraten, politieprotokoll
Nordiska museet
Skråarkivet, passhandlingar
Statens musiksamlingar svenskt musikhistoriskt arkiv (KMA)
Bengt Kyhlbergs excerptsamling
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Summary
Johan Niclas Cahman, Sweden’s foremost organ builder of the 18th century, was born in about 1680 in Flensburg in Germany. His father, the organ
builder Hans Hinrich Cahman (c.1640–99) was active in Schleswig from
1677 but moved in 1685 to Sweden. Here he built a number of large and
small organs, the biggest and best known in Uppsala cathedral in 1692–98,
with 40 stops and a 32’ Principal in the pedal. Only one of his organs
survives, a completely unaltered 8-stop positive organ from 1690, now at
the Småland Museum in Växjö. The high quality of this instrument demonstrates his great skill as an organ builder, which contemporary opinion
also confirms. Hans Hinrich Cahman built his last organ in Riddarholmen
church in Stockholm. It would also be the first by his son Johan Niclas:
his father died before the organ was complete. The workshop was taken
over by Johan Niclas, who together with his uncle Johan Herman Cahman
finished the organ. At Västerås cathedral, Hans Hinrich’s project of a 32stop organ had not yet begun. The task now fell to the young Cahman and
his uncle. Thus Johan Niclas Cahman settled in Västerås, where during
a ten-year period, to 1711, he worked as an organ builder and delivered a
number of instruments. These included an organ with a Hauptwerk, Rückpositiv and Pedal in 1703–04, which survives in altered form in Kölingared
church, and a large organ in 1709–10 in Karlshamn church: this was built
to the same design as his famous surviving organ in Leufsta Bruk church
(1726–28) with a Hauptwerk, Rückpositiv and two freestanding pedal towers. While in Västerås he married Elisabeth Jernstedt, a merchant’s daughter.
In 1709 Denmark attacked Sweden during the Great Northern War.
Difficult times meant a decline in demand for new organs. This probably
lay behind Cahman seeking work as a tax collector in Stockholm, a position he held for ten years. To improve his income, in 1713 he opened a linen
shop at Slussen in the centre of town, thus becoming in the same year a
registered merchant and burgher of Stockholm. Yet he also continued organ building on a limited scale. In addition to building two one-manual
instruments in 1714, one at Hudiksvall in northern Sweden, the other at
Ovansjö (which survives in altered form in Årsunda church), he undertook organ maintenance in some of Stockholm’s churches. In 1715 his wife
died, leaving Cahman alone with six young children.
Towards the end of the 1710s Cahman began preparing to return to
his true profession. He designed organ projects for a couple of Stockholm
churches and in 1720 signed a contract for the major rebuild of the organ at
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Kristine church in Falun. On 21 March 1711 he submitted his final returns
as a tax collector. He did, though, keep the linen shop until his death,
aided by his new wife Christina Persdotter and an assistant employee. In
1723 he bought a property near Maria Magdalena church in the Södermalm district. Here the Cahman family set up their home and workshop.
After the end of the war in 1721 the economic situation improved and
the demand for organs picked up. Competition was negligible. On Cahman’s initiative, in 1724 the Swedish State introduced an examination for
prospective organ builders to prevent charlatans from setting up in business, a regulation abolished only in 1906.
During the period from 1720 until his death in 1737 Cahman built nearly 30 organs, including five in cathedrals. The largest and best known was
a new 40-stop instrument in Uppsala cathedral, inaugurated in 1731; his
father’s famous organ had been destroyed by fire as early as 1702.
In his workshop Cahman, now with the title of director, worked with
varying numbers of journeymen, among them a long-standing employee
named Olof Hedlund, who in recent years had worked in relative independence. The manufacture itself took place at the workshop in Stockholm, with the exception of the structure and casing of larger organs. After
Cahman died on 18 June 1737 Hedlund took over the workshop.
Many of Cahman’s organs were destroyed by fire relatively soon after
being built. Most of the others, despite their renowned high quality, were
pulled down to make way for more modern, larger instruments, particularly with the advent of the late Romantic organ in Sweden in around
1860. Thus in 1869–70 the famous Uppsala organ, with its magnificent Baroque façade, was replaced by a completely new organ in New Gothic
style. However, one Cahman masterpiece does survive almost completely
intact, the Leufsta Bruk church organ, a 28-stop instrument contracted
in 1726 and completed in 1728. It has been in use ever since, except for a
short time between 1912 and 1932. The bellows, windchests, action and
practically all the pipework survive with their original form and function,
bearing witness to the technical and musical mastery of the organ builder.
Visually the organ is a masterpiece too, partly in terms of its dynamic architecture, and partly in terms of its rich, sublime sculpted decoration and
extant original paintwork. In addition to this primary source of knowledge
of Cahman as an organ builder, a number of smaller organs survive, albeit
in altered condition. One of the best preserved is the small organ from 1730
in Drottningholm Palace church. Although Cahman’s output certainly included a significant number of large organs, most of his work comprised
one-manual 8´ or 4´organs, suiting the needs of the many rural churches.
He also produced a number of small positives of special type with a 2´
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Principal in the façade and a short octave. One survives almost completely
unaltered at Fagerviks Bruk church in Finland.
Cahman’s master was his father Hans Hinrich. When the large organ at
Uppsala was built in the 1690s, Cahman, in parallel with his schooling by a
private tutor, assisted with minor tasks. When Riddarholmen church organ was built he claims to have participated throughout the project. There
was obviously no time for foreign trips, for on the death of his father in
September 1699 he had to take over the workshop and its current orders.
Conversely, we know he was acquainted with the famous organ builders
of the day such as Mosengel and Silbermann, and drew inspiration from
their art. He would have been aware of Continental developments in part
via his journeymen, and in part via other organists knowledgeable in organ construction. His principal mentor was the organist of Storkyrkan in
Stockholm, Ferdinand Zellbell the Elder who, working closely with Cahman, acted as an organ expert and advisor to various parishes.
Musically Cahman was schooled in his father’s strict North German
organ style, although with some restraint in terms of stops and mixtures.
At least during his final period, from the 1720s onwards, he stands out as
a modern organ builder with a full octave in the bass and a pedal range
to d 1. He often preferred chamber pitch, the equivalent of modern-day
standard pitch, and a comment from 1732 clearly shows he favoured a tempering that allowed music to be played in most keys (bilaga 3). After the
mid-1720s he abandoned the earlier dynamic architecture of the Baroque
organ, with the various divisions in separate cases, and instead established
a principal whereby all the divisions were placed in a single case with a
crowning Oberwerk instead of a Rückpositiv.
Cahman’s workshop continued until 1748 under his former journeyman
and successor Olof Hedlund. Yet it would be another of his journeymen,
Daniel Stråhle (1700–46) who would provide the link to future generations
of Stockholm organ builders, where the tradition of quality founded by
Cahman continued unbroken throughout the 18th century, albeit adapted
stylistically to new musical and architectonic demands.
Cahman would accompany himself on the organ when, as a young boy,
he sang at funerals. He interacted easily with others and inspired confidence. Various sources describe him as strong-willed, effective and fully
aware of his own merits. By the time of his death he had become a wealthy
man with a grand, well-appointed home and a solid reputation as the foremost organ builder in Sweden.
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ORGELN

historik
och tidigare restaureringar
Axel Unnerbäck

O

rgeln är den största och bäst bevarade barockorgeln i Sverige.
Den byggdes 1726–28 av orgelbyggaren Johan Niclas Cahman i
Stockholm. Kontrakt slöts den 20 december 1726 mellan bruksägaren Charles De Geer och Cahman. Orgeln skulle omfatta 20 stämmor,
en manual och självständig pedal, och vara färdig för avhämtning i Stockholm i mitten av augusti 1727. Det är dock knappast troligt att den var
färdig när själva kyrkobyggnaden invigdes i mitten av oktober 1727. Årtalet
1728 på krönet av ena pedaltornet får väl anses avse slutpunkten, då orgeln
var färdigbyggd, stofferad och målad. I september 1728 betalades traktören
Erich Upling för två kannor brännvin till orgelbyggargesällen.
I kontraktet finns inte ryggpositivet nämnt, och vissa detaljlösningar
tyder på att detta har tilfogats först när manualverket var färdigt. Bl.a. är
kanalen från bälgverket inte dragen raka vägen under manualverket utan i
en omväg utanför manualverkets sockel. Ryggpositivets registratur är inte
samordnad med manual- och pedalregistraturen utan har sina andrag placerade direkt i positivets bakvägg. I manualverket är fyra stämmor halverade på bas/diskantregister, uppenbarligen för att möjliggöra ”manualväxling” och soloregistreringar. Troligt är att tanken på ett ryggpositiv föddes
redan vid invigningen och att det byggdes med en gång eller obetydligt
senare. Hypotetiskt kan man tänka sig att impulsen kom från Ferdinand
Zellbell d.ä. (1698–1765), organist i Stockholms Storkyrka, orgelexpert och
vän till Cahman, som kan ha sett det pågående orgelbygget på Cahmans
verkstad i Stockholm. Som expert vid Cahmans orgelbygge i Härnösand
två år senare avråder Zellbell från det av honom själv föreslagna enmanualiga projektet med delade register och föreslår att man ”strax”, dvs. med
en gång, bygger ett öververk eller ryggpositiv. Det blev ett ryggpositiv av
samma utformning som det i Leufsta bruk. En kopia av Leufsta bruks-
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Det ursprungliga kontraktet
mellan Johan N. Cahman
och bruksägaren Charles
De Geer från 1726. Handlingen finns i Härnösands
domkyrkas arkiv. Det finns
fler exempel på hur Cahman lät kopiera och sprida
sina projekt som information och reklam. Kopior på
hans kontrakt om orgel i
Åbo domkyrka finns således
både i Linköping och i Tyska
kyrkans arkiv i Stockholm.
Se s. 141–143.
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kontraktet ligger märkligt nog bland Härnösands kyrkas orgelhandlingar
i landsarkivet i Härnösand. En tänkbar förklaring vore att församlingen
inför sitt orgelbygge fått sig tillsänt kopian av Leufsta-kontraktet som en
illustration av hur en ny orgel skulle kunna gestaltas. Samarbetet mellan
Cahman och Zellbell behandlas på annan plats i denna publikation, se s.
165–171.
Den helt färdiga orgeln fick därmed totalt 28 stämmor och en yttre gestaltning av samma utseende som Cahmans praktfulla orgel i Karlshamn
1710 (riven 1880). Den högklassiga skulpturala utsmyckningen i Burchard
Prechts stil är möjligen gjord av hans medarbetare Herman Buck, som bl.a.
arbetat på sidoläktarna i Stockholms Storkyrka. År 1728 pågick tillverkningen av Prechts altaruppsats för Uppsala domkyrka i samma lokal som
Cahman disponerade för sitt pågående orgelbygge i domkyrkan.

Underhåll och reparationer
1742
Reparation utförd av Cahmans förre gesäll Daniel Stråhle, som ”ansenligen förbättrat Orgel-wärcken wid Bruket och socken-Kyrckan, så wäl med
alla Pipornas gienomstämmande och ånyo intonerande, som snarr-wärckens förbättrande, med mera som nödigt pröfwades.” Kostnaden, bokförd i
juli 1742, var 150 daler. Stråhles insats får betraktas som ett normalt underhållsarbete inklusive stämning och korrigering av intonationsfel. – År 1746
befinner sig Stråhle åter i Leufsta bruk, där han avlider. Det är oklart om
han då gjorde något åt orgeln.

1757
Orgelbyggare Peter Stråhle, Daniel Stråhles brorson, och en gesäll befinner sig i Leufsta bruk. Det har inte kunnat beläggas om de gjorde något åt
brukskyrkans orgel. – 1763 får Peter Stråhles kompanjon Jonas Gren betalt
för ”dess besvär med nåd. Herrskapets positiv”, dvs. sannolikt den husorgel
i form av ett skåp som finns på herrgården.

1773
Reparation av orgelbyggaren Olof Schwan från Stockholm. Åtgärdsförslaget är undertecknat i Leufsta bruk av organisten i Tyska kyrkan i Stockholm C. F. Seeliger den 26 juli 1773, sedan han tillsammans med Schwan
sett igenom verket.
Förslaget omfattar uttagning och rengöring av hela pipverket, polering
av principalerna (Seeliger skriver ”principalen”), ”omfogning” av alla pipjohan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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stockarna, lagning av fel i mekaniken och nytillverkning av en del pumpetpåsar. Väderkanalerna och bälgarna skall förses med nytt skinn och det
ojämna vädret avhjälpas med ”några Mechaniske Inventioner”. Bälgarna
bör dock inte göras om ”emedan de ännu lång tid kunna nyttias sedan de
blifva väl lagade”. Den 5 september kvitterade Schwan den offererade summan 1 200 riksdaler kopparmynt.4
Vid den senast utförda dokumentationen och restaureringen kunde
konstateras att Schwans förbättring av bälgverket innebar att bälgarna fick
nya snutventiler av läder och höjdes i bakkant (faltsidan).

1858
Reparation enligt anteckning med krita i bälghuset. Det finns ingen uppgift om vilka åtgärder som vidtogs och av vem; möjligen var det organisten
i Österlövsta Mathias Wesslén som detta år gjorde en ny stämma, Vox
candida 8´, till orgeln i grannförsamlingen Film.

1884 ?
Troligen delvis omintonerad (kärnstick) i samband med att Setterquist &
Son byggde nytt orgelverk i Österlövsta kyrka. Antagandet har hittills inte
kunnat bekräftas arkivaliskt.

1912

Orgeln tagen ur bruk. 1912 anskaffas ett pedalharmonium som efter en
tid placerades i ryggpositivets orgelhus. Ryggpositivets innerverk och
klaviaturerna lades upp på bälghuset.

1932–33
Restaurering utförd av orgelbyggare John Vesterlund i samarbete med
orgelexperten fil.lic. Bertil Wester, som upprättade restaureringsförslaget.1
Ryggpositivet återinsattes och fick en ny, pneumatisk registratur med dragbälgar i skåp intill orgelhusets gavlar och manubrier över klaviaturerna; de
ursprungliga andragen och registervällarna bevarades men sattes ur funktion. Ryggpositivets pipverk, som delvis var skadat och deformerat genom
olämplig lagring, restaurerades; omkring 100 pipor i Scharf 4 chor nygjordes, några av gamla pipor eller av metall från annat håll och i Vox humana
gjordes de fem största piporna nya. Ett flertal av de större öppna labialpiporna i orgeln hade före restaureringen 1962–64 stämringar av vitmetall.
Det är inte fullt klarlagt om dessa tillkom 1932–33 eller vid någon senare
reparation. Klaviaturerna återinsattes, men sju cm framdragna. För tätning
av kancellerna i ryggpositivets väderlåda sågades den mitt itu på tvären,
hoplimmades sedan igen, förstärkt med järnkrampor. Samma åtgärd utför-
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des på pedalväderlådorna. Ny pedalklaviatur insattes. År 1934 installerades
elektrisk fläkt och en stor magasinsbälg som placerades på västra sidan om
bälghuset och anslöts till samlingskanalen. De fyra originalbälgarna fick
ligga kvar orörda. Invigningen ägde rum i slutet av oktober 1933.
Restaureringen har senare kritiserats, delvis med skäl (genomsågningen
av lådorna, delvis bristfällig material- och hantverkskvalitet), men måste
ändå betraktas som insiktsfull och skonsam för sin tid.

1945
Orgeln stämd och justerad av orgelbyggare Bo Wedrup enligt brevkort
från komminister Gösta Larsson till Bröderna Moberg 14 juli 1946, samt
anteckning upptill på insidan av ryggpositivets västra gavelvägg: ”Renoverad 1945 Bo Wedrup. Erik Dalin”.

1948

Orgeln stämd av orgelbyggare Bo Wedrup som sänkte vädertrycket från 85
till 70 mm. I en dagboksanteckning 1952 skriver orgelbyggare Harry Moberg: ”Beträffande det sänkta lufttrycket som Wedrup gjorde 1948 tycker
jag för min del att [orgeln] blev i svagaste laget. Tuttit har mist sin fräschör,
den vackraste övertonsrikedomen borta, verkar lamt, säkerligen ej tillfyllest
i fullsatt kyrka.” Trycket kom senare att återställas.
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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bilden t.v.: Skadade pipor
ur ryggpositivet. foto:
John Vesterlund 1932.
bilden t.h.: Pipor ur
huvudverket. Från vänster
Rohrflöte 8´, Spitzflöte 4´,
Qvintadena 16´. foto:
Bertil Wester 1932.

1952
Stämning och – som oförutsett arbete – tillpassning av gedackthattarna (ca
300 st.) och lagning av skador på metallpipor. Register som ursprungligen
varit delade men blivit sammankopplade återställdes till delade utom Principal 8´ och Qvintadena 16´. Arbetet utfört av Bröderna Moberg som påpekar: ”Denna extrakostnad på 330 kr är en följd av försummad orgelvård.
Orgeln har endast kostats på en överstämning på 20 år.2

1956
Justering inför radioinspelning utförd av Bröderna Moberg. Samtidigt
höjdes lufttrycket enligt uppgift per telefon av Valter Moberg till Niclas
Fredriksson, Riksantikvarieämbetet, den 1 juni 2005.

Restaureringen 1962–64
Restaurering utförd av firma Marcussen & Søn i Aabenraa, Danmark, enligt förslag upprättat av S.J. Zachariassen 9 juli 1955 (kopia i ATA), delvis
reviderat av Axel Unnerbäck och orgelbyggare Bruno Christensen (se PM
1962-06-13, i ATA). Projektledare var Bruno Christensen, Riksantikvarie
ämbetets kontrollant Axel Unnerbäck och församlingens kontrollant
domkyrkoorganist Henry Weman. För intonationen svarade orgelbyggare
Anders Persson (ryggpositivet) och Adolf Wehding (övriga verk). Orgelverket utom den inre strukturen fördes till verkstaden i Aabenraa. Arbetet
påbörjades i juni 1962. I en första etapp restaurerades ryggpositivet, som
återuppsattes i februari 1963, därefter huvudverket och pedalverket. Re
staureringen hade som målsättning att i största möjliga utsträckning bevara orgeln i detalj såväl klangligt som tekniskt, att eliminera senare tiders
ingrepp, att säkerställa orgelns bestånd och att under dessa förutsättningar
göra orgeln till ett funktionellt gudstjänst- och konsertinstrument.
åtgärder

Väderlådorna reparerade och tätade, nya spund i de år 1933 genomsågade
lådorna för att säkra deras stabilitet. Trävirket kom till en del från en utmönstrad trästämma av ek från den av Marcussen tidigare restaurerade
Müller-orgeln i Harlem, Holland. I huvudverket ersattes ca hälften av
spunden på grund av att de var spruckna. I pedalens Ciss-låda gjordes
tre blindregister nya och i huvudverkets Ciss-låda tre nya, övriga gamla.
Ny slejftätning av skinn, slejferna nedhyvlade från 13 till 10 mm tjocklek.
Pipstockarna i turellerna förstärkta med sammanhållande klossar. De ursprungliga pipstockskruvarna bevarades men fick nya spetsar och en fjädrande bricka under huvudet. Pumpetpåsarna förnyades som kopior av de
gamla. Ventilerna fick ny beläggning av filt och skinn, i ryggpositivet två

160

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

lager skinn, mekaniken fick filtgarneringar och kompletterades med en del
nya abstrakter i stället för dem som var trasiga eller nygjorda 1933. Huvudverkets trakturvällar kapades ca en mm, ett tiotal nya vinklar insattes i stället för dem som var trasiga. Ett skruvställe för reglering av pedalmekaniken
insattes i den under golvet liggande abstrakturen (abstrakterna delvis avbrutna ca 1910 och hopskarvade 1933) på vardera sidan om spelbordspodiet.
Den ursprungliga pedalklaven, som återfanns i prästgården, försågs med
nya slitytor och återinsattes något förskjuten i sidled. Nya tryckpinnar i ny

Ryggposivitets väderlåda
itusågad. På undersidan evakueringsventiler för stickluft.
foto: Bertil Wester 1932.

styrlist. Nya axelstift i pedalens vällramar. I manualerna gjordes en enkel
konstruktion med s.k. flytande mekanik, dvs. lösgjord upphängning av
respektive vinkelstock för eliminering av återkommande justeringsbehov.
Klaviaturerna flyttades till ursprungligt läge. Några hårt slitna elfenbensbelag i mellanläget ersattes med belag från diskant- och bastangenter som
i sin tur fick nya. I pedalregistraturen gjordes fem dragstänger nya eller
delvis nya. Registerstängernas anhängning vid vällarmarna fick nya koniska tappar av stål. Ett originalstift behölls i registret Principal 8´ diskant.
Ryggpositivets originalregistratur återinkopplades och dragbälgarna med
tillhörande skåp togs bort. I manualverkets svängelstock ersattes järnaxeln
(glapp) med en ny av mässing.
1934 års magasinsbälg avlägsnades och ersattes av fyra fjäderbelastade
regulatorbälgar, placerade på luftkanalerna till respektive verk: en under
ryggpositivet, en under huvudverket och två under läktargolvet för pedalen. Det av orgelfirman uttalade syftet var att tillskapa en absolut jämn
lufttillförsel i hela orgeln. Lufttrycket sattes till 85 mm efter prov med
trampning av originalbälgarna. Originalbälgarna lämnades orörda.
På de öppna metallpiporna avlägsnades stämringarna. I stället förlängdes piporna och försågs med stämslits i bas- och mellanlägena. I fasadpipornas stämurtag gjordes ilödningar med stämslits. Syftet var att åstadkomma
en stabil stämning och skydda originalmaterialet i piporna mot slitage och
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Pneumatisk registratur
för ryggpositivet installe
rades 1932–33 och avlägsna
des 1962–64. foto: Axel
Unnerbäck 1962.

stämskador. Qvintadena 16´, sekundärt förändrad till Borduna genom höjning av uppskärningarna, återställdes. Detta skedde genom ilödning på
de största piporna; övriga kapades vid kärnan till lämplig labiehöjd och
fick nya kärnor. Vid den senaste restaureringen kunde konstateras att de
återställda uppskärningarna överensstämmer med uppskärningarna i huvudverkets respektive ryggpositivets Qvintadena 8´. I pedalens Qvinta 6´
förstärktes överlabierna på de sex största piporna med en pålödd metallplatta. Kärnstick avlägsnades genom skrapning av kärnans framkant.3 Ett
fåtal pipor i huvudverkets mixtur fick nya pipfötter.
I ryggpositivets Scharf hade omkring 100 pipor nytillverkats 1933 i
primitivt utförande. De ersattes nu med nya. Detsamma gällde de fem
största piporna i Vox humana 8´. I pedalens Offen Sub bass 16´, en öppen
trästämma, omarbetades förslagen och försågs med ny överkant och på
de större piporna en träribba framför labieöppningen i syfte att skapa en
snabbare tonansats. Primitivt utförda, icke ursprungliga stämlock av trä
ersattes med stämbleck av koppar. I rörverken flyttades kryckorna närmare
uppsatsen, där man satte in en propp av hård pockenholts med borrning
för kryckan. Nya tungor insattes till en del, bl.a. i Vox humana 8´. Orgeln
stämdes i liksvävig temperatur och korton (1/2 ton).
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Restaureringen 1962–64 var tekniskt välgjord men i flera avseenden
hårdhänt och alltför starkt inriktad mot teknisk perfektion. Vissa föreslagna åtgärder, såsom byte av ryggpositivets vällbräda, borttagning av spunden och pålimning av fundamentplattor ovanpå och skinn under väderlådorna, inbyggnad av pedalkoppel och nytt manualkoppel, lackering av
väderlådorna m.m. kunde avstyras från början. Ytterligare modifieringar
kunde ske under arbetets gång, dock med undantag för piprestaureringen,
där firman förefaller ha lämnat sin ansvarige intonatör fria händer utan
de krav på löpande samråd som gällde i övrigt. Återinvigningen av orgeln
ägde rum den 31 maj 1964.

Kaffepaus i Österlövsta prästgård under restaureringen
1962–64. Från vänster orgel
byggarna Adolf Wehding,
Anders Persson, Bruno Christenssen samt prosten Torsten
Lind. foto: Axel Unnerbäck.

Noter
1 Restaureringsförslag, korrespondens, avsyningsutlåtande och viss dokumentation
finns i Westers arkiv ”Kyrkorglar i Sverige” i ATA. Se även Bertil Wester ”Orgelverket
i Leufsta bruks kyrka” i Fornvännen 1933. s. 224–245. Restaureringsförslaget återges på
annan plats i denna publikation, se s. 181–185.
2 Bröderna Mobergs orgelarkiv i ATA. I en dagboksanteckning säger Bröderna Moberg
att orgeln för någon tid sedan besökts av musikkritiker Bengt Hambraeus i sällskap
med orgelbyggare Bosch från Tyskland och att Bosch vid detta tillfälle reparerade en
del hylningar e.dyl.
3 Detta trots att det i PM 1962-06-13 hade framhållits att eventuell borttagning av
kärnstick inte borde ske med filning. – Vid test inom RAÄ:s och GOArts forskningsarbete kring kärnstick 2006-11-23 visade det sig paradoxalt nog att man med denna
antikvariskt oacceptabla metod kom närmare originalklangen i en ostucken referenspipa än med andra mera skonsamma metoder. Mätresultaten kommer att publiceras
i FOU-rapporten Svensk orgelforskning för kulturmiljövårdens behov.
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Ryggpositiv
och huvud
verk i Leufsta
bruks kyrka.
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Cahman, Zellbell och ryggpositivet
Den 20 december 1726 slöts, som nämnts, kontrakt mellan Charles De Geer
och Johan N. Cahman om en orgel för den nya brukskyrkan i Leufsta. Orgeln skulle omfatta 20 stämmor, en manual och pedal. Något ryggpositiv
finns inte med i kontraktet. Förhållandena på platsen bekräftar att ryggpositivet är sekundärt tillbyggt, men frågan är när och av vem – och varför?
Orgeln i Leufsta bruk framstår för oss som ett helgjutet mästerverk, en
orgel där den nordtyska barocken fått ett av sina mest konsekventa uttryck i
Sverige. Huvudverk, ryggpositiv och fristående pedaltorn bildar tillsammans
en magnifik arkitektonisk och musikalisk ensemble. I stort sett är den uppbyggd som Cahmans orgel i Karlshamns kyrka, byggd 1710 och riven 1881.
Troligt är att hans orgel i Mariestad, byggd 1704, var av samma typ, kanske
också de stora men sedan länge förvunna orglarna i Borås och Uddevalla.

Tradition och förnyelse
Vid denna tid hade Cahman börjat gå ifrån sin gamla modell med de olika
verken i separata orgelhus. I stället var pedalen sammanbyggd med huvudverket. Ryggpositivet hade försvunnit – skulle orgeln ha en andra manual
blev det i form av ett öververk. Hela orgeln var alltså samlad inom ett och
samma orgelhus. I de fall som det byggdes ryggpositiv i stället för öververk
var det uppenbarligen på grund av otillräcklig takhöjd, som i Leufsta bruk,
Härnösand och Nyköpings västra kyrka. Den första stora manifestationen
var orgeln i Åbo samt Uppsala domkyrka, som kontrakterades år 1725 med
huvudverk, öververk och pedalverk inom ett monumentalt orgelhus, en
modell som kom att prägla det svenska orgelbyggeriet fram till den arkitektritade klassicistiska orgelfasadens genomslag på 1770-talet.
Varför byggdes då orgeln i Leufsta bruk med fristående pedaltorn i en
tid som så tydligt slog in på en annan väg? En rimlig förklaring är att kyrkan
var för låg i tak. Den sammanbyggda modellen hade krävt en högre placer
ing av manualverket. Detta var inte möjligt i Leufsta bruk. Tvärtom fick
man kapa höjden på mitturellen och dessutom ta bort undre ramstycket på
sockeln för att kunna tränga in orgeln under det låga taket. Om pedalverket utförts sammanbyggt med huvudverket hade det hamnat så lågt att labielinjerna med knapp nöd eller inte alls blivit synliga över läktarbarriären.
Troligt är att Cahman vid kontraktskrivningen var medveten om att
takhöjden var för låg för en sammanbyggd orgel och därför från början
projekterade fristående pedaltorn. Det finns i den bevarade orgeln ingen
ting som tyder på att pedal- och manualverk avsågs bli sammanbyggda –
manualverkets slutna gavlar, sockel och sidokonsoler är ursprungliga och
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Ryggpositivet i Härnösands
domkyrka.
foto: Maria Prytz.

Väderkanalen till ryggpositivet i Leufsta bruk är lagd
utanför huvudverkets sockel.

visar inga tecken på att ha blivit ombyggda på platsen. Pedalen står i separata orgelhus som både vad gäller verkuppställningen med basturellerna
utåt sidorna och den yttre arkitekturen stämmer överens med pedaltornen
i Cahmans orgel i Karlshamn.
Något ryggpositiv finns inte i kontraktet och det finns inga arkivaliska
uppgifter om dess tillkomst. Sannolikt är emellertid att det tillkom redan
i anslutning till orgelbygget. Konstruktion och detaljutförande överensstämmer i allt väsentligt med orgeln i övrigt och pipmensurerna är identiska, den arkitektoniska gestaltningen talar samma språk.
Av vissa detaljer framgår att ryggpositivet har byggts när orgeln i övrigt
redan var uppsatt. Anslutningen till bälgverket ger intryck av ad hoclösning; i stället för raka vägen från bälgverket under manualverket fram
till ryggpositivet gör väderkanalen en lång och krokig omväg förbi och
utanför orgelhusets östra gavel. Ett viktigt indicium är också de många delade registren i manualverket, avsedda att kompensera avsaknaden av en
andra manual. Ryggpositivets registratur är inte
samordnad med manual- och pedalregistraturen
utan har sina andrag placerade direkt på ryggpositivets baksida, en anordning som dock förekommer i andra orglar och därmed inte kan tillmätas
ett avgörande bevisvärde. Ryggpositivets vällbräda
med platsbesparande vällar av smidesjärn i stället
för trä har kanske tillverkats av brukets skickliga
smeder – en hypotes som dock tills vidare får stå
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öppen. I övrigt får man anta att ryggpositivet tillverkades i Cahmans
verkstad i Stockholm.

Uppsättning och invigning
I kontraktet lovas orgeln färdig för avhämtning i Stockholm i mitten av
augusti 1727. Om Cahman höll tiden är det möjligt att den kunde vara
uppsatt när kyrkan invigdes den 22 oktober. I sin tryckta högtidsskrift med
anledning av kyrkoinvigningen nämner prästen Olof Deckberg kyrkans
kostbara altare, predikstol och orgelverk, men inte på ett sätt som kan
tas till bevis för att orgeln verkligen var färdig.1 Att så bör ha varit fallet
framgår dock av ett brev från Charles De Geer till ärkebiskopen den 13
september 1727. Han meddelar att brukskyrkan är färdigbyggd ”och med
tillbörligt innanrede försedd”; nu återstår bara att den blir invigd.2 Den 19
september avgår en skrivelse till biskopen med önskan att han skall förrätta
invigningen den 20:e eller 21 söndagen efter trefaldighet, dvs. mitten av
oktober, ”dertill allt utj bemte kyrkia skall wara färdigt.”3
För uppsättningen av en orgel av denna storlek brukar Cahmans beräkna en tidsåtgång på några veckor. Cahman deltog tydligen själv i arbetet
på platsen och hade sitt kosthåll hos komminister Edvard Wallner som
betalades för detta år 1727.4 Årtalet 1728 på krönet av västra pedaltornet
indicerar emellertid att arbete pågick ännu det följande året, i varje fall
med målning och utsmyckning. En rimlig hypotes kan vara att orgeln
var uppsatt vid invigningen men att stoffering och målning pågick ännu
1728. Om ryggpositivet redan då fanns på plats, eller om det kom senare
har inte kunnat klarläggas. I september 1728 fick traktören Erich Upling
betalt för ”2 Kr Brännvijn til orgbyggargesellen” och i slutet av december
1728 avled Cahmans gesäll Erich Dahlberg vid brukets hamnplats Löten.5
Det ligger nära till hands att fråga sig om hans närvaro i bruket hade gällt
monteringen av ryggpositivet.
En säregen detalj som snarare tycks peka mot Cahmans tidigare gesäll
Daniel Stråhle är ett antal små klossformiga ventiler på väderlådans undersida, avsedda att evakuera stickluft i kancellerna. De finns enbart i ryggpositivet. Sådana använde Stråhle i sin orgel i Hedesunda 1737. Det finns
för närvarande inget som direkt talar emot att det kunnat vara Stråhle som
satte upp ryggpositivet 1728, kanske med hjälp av Dahlberg. Det skulle i
så fall kunnat vara hans sista arbete hos Cahman som han tycks ha lämnat
senast 1728.6 De typiska ventilerna kan dock lika gärna ha tillkommit när
Stråhle sommaren 1742 reparerade och förbättrade orglarna i Leufsta bruk
och Österlövsta. Kostnaden, 150 rdr, visar att det var fråga om en begränsad
insats. Som jämförelse kan nämnas att Cahman för det blott sexstämmiga
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ryggpositiv han byggde i Härnösand 1731 betingade sig 300 rdr  7 År 1746
finns Stråhle åter i Leufsta bruk, där han avlider.

Relationen mellan Zellbell och Cahman
Vissa tecken tyder på att idén att öka orgelns resurser med ett ryggpositiv
kan ha kommit från Ferdinand Zellbell, organist i Stockholms Storkyrka
och Cahmans mentor och vän. När kyrkorådet i Härnösand år 1730 skulle
anskaffa orgel lämnade Zellbell förslag på en orgel av samma typ som den
Cahman kontrakterade för Leufsta bruk några år tidigare, dvs. med en
manual och pedal men med 17 i stället för 20 stämmor. Fyra delade register
skulle kunna fås mot merkostnad. Vill man ha en tremulant
samt, som på några wärk annorstädes är giordt, at 4 stycken wordt halfwerade
så förbehåller sig orgbyggaren, at för sådant extra arbete, hafwa at wänta af
Kyrkian en Skiälig Discretion. De stämmor som nödigast äro til at halfwera,
äro desse 4 efterföljande, nembl: Principal 8 fot, Octava 4 fot, Trompeten och
Mixturen.

Men, skriver Zellbell, detta ger visserligen möjlighet att spela svagt och
starkt på samma manual vid intonation av psalmsången, men ställer synnerliga krav på organistens förmåga och kan aldrig bli lika bra som två
manualer; det vore
bättre och rådeligare at låta bygga strax ett Claver til, antingen ett Ryggpositiv,
eller om rummet och i synnerhet högden under hwalwet så tillsäjjer, ett Öfwerwärk af 6 stämmor, hwilket gifwer jemte nyttan, ett hederligit och för Kyrkian
prydeligit anseende.

Han har konfererat med Cahman som kan göra detta till ett fördelaktigt
pris, dock under förutsättning att det avtalas i ett separat kontrakt som
hålls hemligt, så att det låga priset inte blir känt och prejudicerande.
Orgeln byggdes enligt Zellbells rekommendation, men med ryggpositiv; tydligen fanns det inte höjd nog i den dåvarande medeltida kyrkan.8
Den närmast identiska likheten med ryggpositivet i Leufsta ger stöd för
antagandet att Leufsta-positivet knappast kan vara gjort av någon annan
än den cahmanska verkstaden.
Zellbells roll som idégivare i Härnösand har uppenbarligen ett samband
med vad som skedde i Leufsta bruk. Tillsamman med Zellbells förslag
och andra orgelhandlingar i Härnösands kyrkoarkiv ligger märkligt nog
ett exemplar av Cahmans kontrakt om Leufsta bruk.9 Kanske har det skaffats in som exempel och underlag för diskussionerna om ny orgel. Bland
handlingarna finns även en liten skiss av västra travén i Härnösand, där
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Cahman begär uppgift om läktarens bredd, djup och höjd till valvet vid de
punkter han markerat. Att Leufsta bruks ursprungliga orgel bildat mönster för det från början enmanualiga Härnösands-projektet verkar högst
sannolikt. Däremot är det inte möjligt att säga om det är tillbyggnaden
av ryggpositivet i Leufsta som inspirerat Zellbells tvåmanualiga alternativ i Härnösand, eller om det tvärtom är så att lösningen i Härnösand
kom först. Zellbells formulering att det vore bättre att ”strax”, dvs. med en
gång, förse Härnösands-orgeln med en andra manual ger dock intryck av
att syfta på förhållandena kring orgelbygget i Leufsta bruk.
Det är inte belagt vem som avsynade Leufsta-orgeln. Det kan ha varit
domkyrkoorganisten i Västerås Ernst Ferdinand Pape, aktiv som orgelexpert och dessutom sannolikt lärare till organisten i Leufsta Henric Bäck,
men vissa tecken talar snarare för att det var Ferdinand Zellbell. Några år
tidigare hade han avsynat Cahmans orgel i Falun och spelat på invigningen. I vilket fall som helst kan man tänka sig att idén om en tillökning med
ryggpositiv föddes i samband med avsyning och invigning. När Zellbell
som förslagsställare för en ny orgel i Härnösand två år senare påtalar vissa
olägenher med en manual och delade register och i stället rekommenderar
en andra manual får man ett intryck av att han talar mot bakgrund av egna
erfarenheter i Leufsta bruk.10
Totalkostnaden för Leufsta-orgeln skulle enlig kontraktet bli 8 400 daler kmt, varav 3 000 skulle lämnas som handpenning för materialinköp,
3 000 i maj 1727 och 2 400 när verket var uppsatt och godkänt, samt en
hedersam äreskänk. Därutöver bestås inget annat än fri överförsel av verket
från Stockholm, kost för Cahmans gesäll när det sätts upp i kyrkan samt
tre tolfter helrena furubräder till den öppna Untersatz 16´ – tydligen tillverkades den skrymmande pedalstämman på platsen. Priset kan jämföras
med kostnadsberäkningen för den något mindre orgeln i Härnösand 1730
(17 stämmor mot 20 i Leufsta), som skulle kosta 7 000 daler kmt jämte åtta
tolfter halvbottenbräder och 8 tolfter enkla, rena furubräder för strukturen och träpiporna samt transport av verket och medföjande arbetare. För
ryggpositivet med sex stämmor är tilläggspriset 1 800 daler kmt.

Sammanfattning
En sammanställning av belagda fakta och vissa indikationer gör det möjligt att teckna följande, än så länge delvis hypotetiska bild av förloppet.
Kontrakt tecknas med Cahman 1726 om en orgel till Leufsta bruk med
en manual och pedal. Manualverket får fem delade register som i viss mån
möjliggör soloregistreringar som annars kräver två manualer. Idén kom
troligen från Cahman; den återkommer i hans första förslag till orgel i
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Härnösand 1730. Pedalverket projekteras redan från början som fristående
pedaltorn, eftersom det på läktaren inte finns höjd nog för en struktur av
modernare typ med manual och pedal i gemensamt orgelhus.
Orgeln tillverkas i Stockholm i enlighet med kontraktet. Uppsättningen i kyrkan görs av en gesäll under medverkan av Cahman själv. När orgeln
skall sättas upp visar det sig att manualverket ändå är för högt. Mitturellen
sänks och sockeln kapas nedtill. För de lågt placerade pedaltornen däremot
är höjden fullt tillräcklig.
Orgeln är färdig, åtminstone till största delen, men inte stofferad och
målad när kyrkan invigs den 22 oktober 1727. Cahman deltar själv i slutskedet. Arbeten pågår ännu följande år och årtalet 1728 på västra turellen
markerar att nu är även stoffering och målning avslutad.
Avsyningen av orgelverket görs troligen av Ferdinand Zellbell 1727. Troligt är att han finner att orgeln skulle vinna på att tillökas med ett ryggpositiv, eftersom systemet med delade register är svårhanterligt. Att Zellbell
år 1730 råder församlingen i Härnösand att med en gång satsa på en andra
manual tyder på förtrogenhet med förhållandena kring Leufsta-orgeln.
Ryggpositivet tillverkas hos Cahman, möjligen görs vissa delar på plats.11
Kanaldragning och registratur löses på ett enkelt och okonventionellt sätt.
Mellan manualverket och ryggpositivet inrättas koppel med tryckpinnar.
Den nya klaviaturen tillverkas sannolikt i Stockholm i samma exklusiva
utförande som den befintliga. Uppsättningen görs möjligen av Cahmans
snickaregesäll Eric Dahlberg som befinner sig i Leufsta bruk i slutet av år
1728. Tänkbart är att Cahmans gesäll Daniel Stråhle, anlitad för reparationer vid ett par senare tillfällen, medverkade.

*
Är Leufsta bruks orgel representativ för Cahmans orgelkonst eller en särling, formad av särskilda omständigheter som bl.a. gav till följd att orgeln
fick en tillbyggnad som inte var förutsedd i det ursprungliga konceptet?
Dessa speciella omständigheter till trots är det odiskutabelt att orgeln
blev ett arkitektoniskt och musikaliskt helgjutet konstverk, som kom att
bilda en höjdpunkt i den svenska klassiska orgelkulturen. Den representerar också på ett fullödigt sätt den orgelstil och orgelteknik som Cahman
under 1700-talets första decennium utvecklade till mästerskap, manifesterad främst i den storartade orgeln i Karlshamns kyrka 1710.
Förhållandena i Leufsta bruk gjorde det omöjligt att bygga en orgel i
den modernare stilen. Cahman grep då tillbaka på sin gamla erfarenhet
och skapade med säker hand en sista orgel enligt sin speciella version av
den nordtyska högbarockens praktorgel.
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Noter
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Deckberg, Olof. Upsala. 1727.
ULA, Domkapitlets arkiv E V:88 och RA, Leufstaarkivet 178–188, Ecklesiastiska handlingar.
RA, Leufstaarkivet. Handlingar angående Leufsta Bruks kyrka. Invigningen kom att
förrättas av professor Daniel Lundius.
RA, Leufstaarkivet, vol. 182, fol. 182. ”Kosthållit orgebyggaren Hr Chaman med Målaren Hr Sturm och byggmestaren Anthon etc. under dess arbete i sockenkyrkan 28
veckor `9,– 252:-” Uppgiften bör rimligtvis tolkas som 28 ”kosthållsveckor” totalt,
inte per person. ”Sockenkyrkan” är förmodligen ett skrivfel; den hade invigts 1725 och
samma år byggde Cahman den niostämmiga orgeln (enl. Hülphers 1773, s. 255).
Leufsta bruks arkiv n:o 86: Leufsta Bruuks Book från 1723 till 1733, fol. 320 och RA,
Leufstaarkivet, Vol. 86 fol. 360. ”Petter Strand wid Löten Credit Dec: 1728: Til Org
byggargesällen Erich Dahlberg, som blef död wijd Löten, påkåstadt dess begrafning…” Erich Dahlberg 1728, snickaregesäll hos Cahman från 1721, möjligen tidigare.
I skrivelse till justitiekanslersämbetet 1728 uppger Cahman att Stråhle nyligen lämnat
sin tjänst som gesäll hos honom. RA, JK-ämbetet CIIa:1.
Enligt bokföringen hade Stråhle ”…ansenligen förbättrat Orgel=wärcken wid Bruket
och i sockenkyrckan, så wäl med alla Pipornas gienomstämmande och å nyo intonerande, som snarr=wärckens förbättrande, med mera som nödigt pröfwades”. Leufsta
bruks arkiv.
Zellbells tanke om öververk kom paradoxalt nog att förverkligas. När orgeln år 1845
sattes upp i nya domkyrkan placerades ryggpositivet som öververk. I samband med
tillkomsten av det nuvarande orgelverket återflyttades det som ryggpositivfasad.
Härnösands landsarkiv, Härnösands domkyrka, O 55.
Normalt var bara trumpetstämmorna och kanske någon ytterligare stämma delade på
skilda bas- och diskantregister. Tanken med att ställa även andra stämmor på delade
register var, att döma av Ferdinand Zellbells utlåtande i Härnösansprojektet, att det
i en enmanualig orgel skulle bli möjligt att registrera solo- och ackompanjemang på
samma manual, vilket i sin tur tycks ha att göra med praxis för koralförspel (s.k.
intonationer) och psalmsång. Principen levde kvar inom det senare orgelbyggeriet i
Stockholm men begränsad till rörverken och någon enstaka labialstämma.
I snickarverkstaden i Leufsta bruk fanns enligt en inventarieförteckning år 1754 ”2 st.
packlårar till ett orgelverk”. Troligt är att de använts för den kabinettsorgel av holländsk typ som finns på herrgården. Kost och logi för orgelbyggaren Stråhle och hans
gesäll 1757 gäller förmodligen ett arbete som Peter Stråhle tycks ha utfört på kabinettsorgeln (registerskyltar textade med Stråhles pictur tyder på detta). År 1763 betalas hans kompanjon Jonas Gren för dess ”besvär med nåd. Herrskapets positiv”. RA,
Leufstaarkivet.
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Bertil Wester och orgeln i Leufsta bruk
Orgelforskaren Bertil Wester (1902–1976) föddes i en officersfamilj. Han
studerade konsthistoria vid Uppsala universitet men hans stora intresse var
musiken. Sin första anställning hade han vid Nordiska museet, där han
särskilt intresserade sig för museets bestånd av historiska orglar och bland
mycket annat svarade för uppsättningen av 1600-talsorgeln från Medåkers
kyrka 1930.
Vid samma tid började han undersöka och dokumentera historiska
orglar i de svenska kyrkorna, bl.a. den märkliga 1600-talsorgeln i Bälinge
kyrka i Uppland, ursprungligen ryggpositiv i Stockholms Storkyrkas orgel
från 1630-talet. Detta blev tillsammans med studier av Medåkers-orgeln
och andra orglar samt arkivstudier underlag för artikeln ”Studier i svensk
orgelkonst under 1600- och 1700-talen”(Svensk tidskrift för musikforskning
1931) och ”En nordtysk orgeltyp i Uppsverige” (Bälingeorgeln, Svensk tidskrift för musikforskning 1932).

Bertil Wester i sitt hem i
Stockholm. Fotograf okänd.

De bevarade resterna av medeltida orglar i Statens historiska museum
ägnade han omfattande studier, som kom att bilda grundvalen i hans
doktorsavhandling ”Gotisk resning i svenska orglar” 1936. Eftersom musikvetenskap vid den tiden inte fanns som universitetsämne fick avhandlingen läggas fram som konsthistorisk avhandling, vilket ställde krav på
ett konsthistoriskt perspektiv. Detta ledde till delvis spekulativa men klart
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intressanta jämförelser mellan den gotiska katedralarkitekturen och orgelns klanguppbyggnad eller, som han uttrycker det, ”klangarkitektur”.
Intressanta är också hans jämförelser mellan medeltidsorgelns arkitektur
och formgivningen av de senmedeltida altarskåpen.
Redan 1930 formulerade Wester i artikeln ”Våra gamla kyrkliga orgelverk. Deras bevarande och konservering” (Fornvännen 1930, tillsammans
med Henry Weman) en grundläggande policy för hur historiska orgelverk
borde tas om hand inför krav på modernisering och utökning. Den gamla
orgeln borde inte, som hans medförfattare Henry Weman i sitt avsnitt hävdade, byggas om och moderniseras, utan i stället bevaras orörd men spelbar
som ett vittnesbörd om äldre tiders orgelkonst och orgelklang; kyrkomusikernas krav på modern teknik (pneumatik) och utökade resurser borde i
stället tillgodoses genom en nybyggnad på annan plats, t. ex. bakom den
gamla orgeln. Enligt denna princip kom ett flertal mycket värdefulla orglar att räddas från förödande om- och tillbyggnader, bl.a. Bälinge-orgeln
och Schwan-orgeln i Hökhuvuds kyrka. I sin praktiska verksamhet som
orgelsakkunnig var Wester dock inte helt främmande för kompromisser i
form av tillbyggnad av en andra manual och pedal, men krävde då oftast
att den gamla slejflådan skulle bibehållas.
När föreningen Kyrkosångens vänner år 1932 inrättade ett expertråd till
stöd åt församlingar och myndigheter i orgelfrågor, knöts Bertil Wester till
rådet, som i övrigt bestod av domkyrkoorganisten Henry Weman och organisten Waldemar Åhlén. Från den positionen hade Wester möjlighet att
agera för de historiska orglarna, även om orgelrådet såg som sin huvuduppgift att tala för tidsenliga orglar med moderna resurser och två eller flera
manualer. Sedan Wester lämnat rådet blev domkyrkoorganisten Gotthard
Arnér hans efterträdare. Under senare år riktades Westers intresse alltmer
mot senromantikens orgel, vilket resulterade i utförliga dokumentationer,
bl.a. av Engelbrektskyrkans stora orgel. Även här var han en pionjär i en
tid som närmast totalt hade brutit med romantikens orgel och orgelmusik.
År 1932 gjorde Wester, av allt att döma på eget initiativ, en dokumentation av den delvis demonterade och helt ospelbara orgeln i Leufsta bruk.
Förutom fotografier, uppmätningar och beskrivningar resulterade arbetet i
ett konkret restaureringsförslag som han tillställde församlingen. I en därpå följande överläggning på platsen med församlingens kyrkoherde Victor
Fritz, Henry Weman och orgelbyggare John Vesterlund enades man om att
restaureringen skulle genomföras.
I den nedan i utdrag återgivna texten beskriver Wester engagerat och
insiktsfullt den märkliga orgeln och formulerar ett restaureringsprogram
som präglas av en för sin tid närmast unik helhetssyn och medvetenhet
om orgelns musikaliska, arkitektoniska och antikvariska värde. Vad han
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beskriver är i själva verket en pietetsfull konservering av orgeln med re
spekt för varje detalj. Märkligt nog öppnar han i ett tilläggsförslag ändå för
en pneumatisering av registraturen och ett nytt spelbord som skulle göra
det bekvämare för organisten – kanske var det en taktisk eftergift för att få
igenom beslutet om en restaurering. Av tilläggsförslaget genomfördes dock
endast pneumatiseringen av ryggpositivets registratur, men på ett sätt som
inte krävde ingrepp i originalsubstansen. I övrigt kom restaureringen att
utgå från Westers förslag och – bortsett från vissa missgrepp – i huvudsak
följa hans krav på varsamhet, respekt för originalet och minimering av
åtgärderna.
Leufsta bruks orgel var som framgår av Vilhelm Moniés minnen
uppenbarligen mycket saknad när den togs ur bruk. Det är nog inte för
mycket sagt att Bertil Wester genom sitt initiativ blev avgörande för orgelns återuppståndelse och lade grunden till dess berömmelse som ett instrument av internationell klass.
Resan resulterade i en dokumentation samt även i ett förslag till restaurering, som här återges i lätt redigerad form. Vissa oklarheter i texten har
fått stå kvar. I vissa fall har försök till tolkning gjorts. Materialet i sin helhet
finns i Antikvariskt-Topografiska-Arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet.
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cahman-orgeln i leufsta bruk
– beskrivning och restaureringsförslag 1932
Bertil Wester
(1902–1976)

D

et stora orgelverket för Leufsta bruks kyrka byggdes av Johan
Niclas Cahman och blev enligt å orgelfasaden angivet årtal färdigt 1728. Verket omfattar 28 stämmor fördelade på två manualer
och självständig pedal omfattande huvudverk, ryggpositiv och pedalverk.
Johan Niclas Cahman var son till Hans Henric Cahman, en under 1600talet från Tyskland införskriven orgelbyggare till Sverige. Var 1600-talet i
övervägande grad betonat av tyska orgelmästares verksamhet inom Svea
Rike, så var 1700-talet så mycket mera svenskbetonat genom de då undan
för undan utbildade svenska orgelbyggarna. Den första av dessa var Johan
Niclas Cahman. Johan Niclas Cahman var det grundläggande mästarenamnet för alla orgelbyggarenamn under det kommande 1700-talet. Åren
1700 och 1736 begränsar Cahmans verksamhet, den tid inom vårt orgelbyggeris historia, som jag benämner Cahmantiden. Cahman byggde under
denna tid många av landsortsstädernas stora orgelverk, av vilka Uppsala
domkyrkas verk från 1731 var ett av de större på 40 stämmor. Dessa större Cahman-orglar är nu ytterst sällsynta orgelverk. Om deras sammansättning och utseende förtäljer Abraham Hülphers orgverksmanuskript
(i Westerås läroverksbibliotek), det av samtida brev samlade manuskriptverk under 1700-talets senare [Wester skriver förra] hälft, som utgjort materialet till Hülphers: ”Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter
särdeles om Orgwerksinrättningen i allmänhet jemte kort beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige” 1773.
Rester av dessa gamla mästareorglar av Cahman förekommer nu mest i
form av magasinerade delar på kyrkvindar och som ett flertal ståtliga orgelfasader, som emellertid inrymmer modernare orgelverk, och som ej alls har
någonting gemensamt med de gamla ljudande innerverken. Deras strykande klara principalklang byggdes upp till en bärande massiv orgelklang
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Uppmätningar av och
anteckningar om orgeln
i Leufsta bruk, gjorda
av Bertil Wester. ATA.

av oktav-, aliquot-, kvint och tersstämmor och mixtur/bland/stämmor,
avrundade av täckta stämmors dovt klingande bakgrund, kvintadenor,
gedackter och täckta flöjter. Härmed är en del av 1700-talsorgelns klang
resurser återgiven. Ur denna klangmassa kunde göras stämblandningar i
form av s.k. stämgrupper, som på ett förträffligt sätt återger tidens poly
font tecknande orgelkompositionsstil. Denna sammanställning skedde
med olika öppna, halvtäckta och täckta stämmor. Denna dispositionsstil
utmärkte framför allt den nordtyska barockorgeln, som i hög grad influerade vår svenska 1700-tals orgel.
Enligt de uppgifter som jag från olika håll före mitt studiebesök i Leuf
sta bruk inhämtat om bruksorgeln var jag intill dess av den uppfattningen,
att endast delar fanns kvar av den gamla 28-stämmiga bruksorgeln och att
det då helt naturligt ej vore möjligt annat än [att] vid en kommande re
staurering låta ett övervägande nytt orgelverk inrymmas i det ännu i behåll
varande hela ursprungliga orgelhuset.
Orgelfasaden avspeglar fullständigt de skilda klaverens stämfördelning,
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nämligen huvudverket i den högt resta mittfasaden, som formas av dess
8-fotsprincipal. Under mittfasaden hänger på läktarbröstningen ryggpositivet, vars lilla sirliga fasadparti pryds av positivverkets 4-fotsprincipal. På
var sida utåt läktarbröstningen reser sig pedalverkets båda hälfter i höga
tornlika uppbyggnader, vardera fasadhälften uppställd av pedalverkets
8-fotsprincipal. Denna orgelfasad återger i sin helhet det majestät, som
präglar musikinstrumentens drottning, kyrkorgeln. Den återger i Leufsta
ett aktstycke ur barocktidevarvets orgelkonst. Den ger samtidigt en före
ställning om den gestalt, som många av våra gamla orglar antagit, bl.a.
Stockholms Storkyrkas 1600-talsorgel av samma uppbyggnad ehuru av mer
än dubbelt så stora mått. En del av den orgeln finns fortfarande i bruk i
Bälinge kyrka i Uppland, nämligen den gamla orgelns ryggpositiv.
Den aktsamhet och noggrannhet, som man måste iaktta vid en kommande restaurering av orgeln, får man först klart för sig vid åsynen av det
material, som gömmer sig bakom de olika fasadpartierna, orgelns innerverk.
Vi börjar med pedalverkets båda hälfter. Därinne står ännu hela det
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Manualklaviaturerna före restaureringen.
foto: Bertil Wester. ATA

Manualklaviaturerna satta på plats och restaureringen
påbörjad. foto: Bertil Wester. ATA.

Vällramen under pedalklaven. foto: Bertil Wester. ATA.

Det inre av ryggpositivet under restaureringen.
foto: Bertil Wester. ATA.
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Bälgverket i särskilt bälghus. foto: Bertil Wester. ATA.

gamla verket i behåll. Ingen pipa är bucklig eller på något annat sätt fördärvad, varje stämma står ordentlig rak för sig själv i sina pipställningar på
de gamla väderlådorna, alltigenom gjorda av ek. Bland värdefulla stämmor
förekommer här en 4-korig mixtur (sammansatt av kvint, oktav, ters och
kvint) jämte en instrumentalimiterande mixtur, den tvåkoriga Rauschkvinten, sammansatt av kvint och oktav. Vid undersökning av trumpetstämmorna är samtliga alltifrån 16-fotsbasunen till 4-fotstrumpeten i gott
skick.
Vi fortsätter upp till huvudorgelns innerverk bakom den mittersta stora
fasaden. Där finns likaledes hela verket i behåll med sina samtliga 11 stämmor. Den lilla 5-koriga mixturen står med fullständiga kor alldeles orörd i
sina piphål. Denna mixtur är sammansatt av kvint, oktav, ters, kvint och
oktav.
Det enda parti av orgelverket som borttagits är ryggpositivets innerverk, i vars ställe ett nuvarande orgelharmonium står. Men ryggpositivets
samtliga delar finns i behåll enligt företagen undersökning vid min inventering på platsen. Med ryggpositivets inre delar erbjöds ett förträffligt
tillfälle att ta orgelns inre delar i kritiskt betraktande. Ett utmärkande drag
alltigenom är den påfallande noggrannhet, med vilken Cahman arbetat.
Väderlådan, som varit grundvalen för ryggpositivets pipor, är av massiv
ek. Varje yta är jämn och slät utan nämnvärda slitningar, ett förhållande
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som bevisar de gamla väderlådornas utomordentliga hållbarhet. Ventilerna, skurna i ek, sluter tätt mot en skinnklädd botten i luftkistan. Slejferna
löper mot skinn på väderlådans fundamentbräda och löper uppåt mot ekpipstockarnas hårda, jämna och släta botten. Det är endast vissa delar av
spelmekaniken som förbundit ryggpositivet med det undre klaveret, som
behöver kompletteras med abstrakter, jämte den främsta pipstocksraden
på ryggpositivets väderlåda.
Orgelverkets klaviatur är borttagen ur orgelhuset men finns i behåll
jämte orgelhusets registermekanik. Hälften av denna jämte klaven ligger
nu efter inventeringen konserverad uppe på bälghusets tak jämte ryggpositivets hela innerverk, såväl pipor som mekanik. Huvudorgelns spelmekanik är fortfarande i orört skick inne i orgelhuset, vartill ävenledes kommer
den andra hälften av huvudverkets registermekanik och ena häften av pedalverkets registermekanik.
Av pedalverkets spelmekanik ligger hälften under läktargolvets lankor,
[dvs.] abstrakterna, som förbinder pedallådornas vällar med pedalvällramens vällar, som legat under pedalklaveret. Detta jämte pedalvällramen,
utgörande andra hälften av pedalverkets spelmekanik, återfinns i konserverat skick bakom huvudorgelns orgelhus.
Slutligen vänder vi oss till pedalverkets registermekanik. Glädjande nog
kunde det konstateras, att även denna låg i fullständigt skick under läktarens plankor, delvis synlig från huvudorgelns inre nere vid golvet. Med
långa koppelstänger, förbundna med vinkelrätt under golvet liggande vällar, överförs registerandragsrörelsen på båda sidor om klaveret med dess
vällar till pedalverkslådornas slejfer, som därigenom kan öppna och sluta
vägen för spelluften till pedalverkets pipor. Av ytterligare delar som ligger
konserverade bakom huvudorgeln märks registerandragen.
Orgelverket har nu länge stått stumt men väntar på att åter få ljuda. På
vilket sätt bör nu detta ske?
Innan man ordar för de olika möjligheter som ur orgelbyggarsynpunkt
helt naturligt står till buds härvidlag, måste vi vara medvetna om det utomordentliga kulturhistoriska värde som är knutet till den gamla bruksorgeln
i sitt praktiskt taget fullständiga gamla bestånd. Detta värde bör genom en
restaurering hanteras och vårdas på det omsorgsfullaste sätt, så att så mycket
som möjligt av det gamla verket kommer till sin fulla rätt. Detta anser jag
vara grunddraget för en kommande restaurering, den åtgärd, som innebär,
att värdigt återbörda orgelverket till den uppgift, vartill den är ägnad, nämligen som liturgiskt redskap i den gudstjänstfirande församlingens tjänst.
Genom iståndsättningen av det gamla orgelverket är det ej blott ett kulturhistoriskt värdefullt och givande problem som begynnes, utan därmed
sammanfaller också en uppgift av kyrkomusikalisk art, nämligen tillfället
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att till vår evangeliska kyrka återbörda en värdig representant för den orgeltyp, som inledde vår inhemska orgelkonsts storhetstid sådan den utvecklades fr.o.m. 1700-talets början, med vilken vår moderna orgelkonst ofta
tyvärr har alltför litet [Wester skriver mycket] gemensamt.
Må den gamla Leufsta-orgeln i restaurerat skick levandegöra våra gamla
mästareklanger för den sakrala musiken och samtidigt i spelbart skick få bli
det redskap som fordras för att med en vetenskaplig bearbetning ytterligare
vidga och klargöra uppfattningen om de klangfärger av vilka de klassiska
mästarnas orgelklanger uppbyggdes.

Restaureringsförslag för Leufsta Bruks orgelverk
På grund av orgelverkets såväl kulturhistoriska som musikaliska värde ber
jag härmed få framlägga följande restaureringsförslag.

Pipverk
Det gamla pipbeståndet försätts i spelbart skick. Det rengörs från damm
och smuts, som samlats vid kärnspringorna. Kärnor, kärnspringor och
labier riktas i den mån det är nödvändigt. Härvidlag är all uppskärning
av överlabierna och kärnkantens förseende med kärnstick olämplig vilket
istället berövar de för tiden karaktäristiska stämmorna deras äkta klangfärger, exempelvis Kvintadenans dova och sträva, svagt övertonsförstärkta
klang, Spetsflöjtens försvagade milda principalklang och principalernas
strykande klara ton. Dessa klanger ligger f.n. gömda i Leufsta-orgelns pipbestånd, ett arv från den tid, då kyrkorgeln var ett långt självständigare
instrument än vår moderna kyrkorgel, som i övervägande grad så mycket
som möjligt sökt närma sig den moderna orkesterns klangeffekter. Det
är en ej ovanlig företeelse att många gamla orgelstämmor uppskurits i labierna för att ge pipan rundare klang, ett ingrepp ofta utfört i den tron,
att de gamla mästarna ej kunde intonera mjukt och känsligt, vilket snarare
visat en bristande förtrolighet med de gamla mästareklangerna och deras
orgelegna klangeffekter.
Sålunda har kvintadenor ofta förvandlats genom höga uppskärningar
och borttagande av underskägget till fylligare gedackter och gamla principaler med vackert strykande ton [gjorts] mera fylliga. Endast i de fall, då
en alltför seg tonangivning av en eller annan orsak föreligger, anser jag det
som en försvarad åtgärd att kärnstick tillförs den gamla pipan.
Det nu behandlade pipbeståndet tillhör labialverket. Därnäst kommer
turen till rörverken, trumpetstämmorna. Dessa är i många fall mycket
svårhanterliga, därför att tungorna sällan blivit omstämda med stämkryckorna. Metalltungorna har därigenom måhända fastnat vid mun-
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styckena. Bäst är att justera tungan mot munstycket så långt sig göra låter.
Visar det sig emellertid att en rörstämma har alltför svårt att ge an tonen
genom vissa uppstådda defekter är [det] bäst att låta göra en ny stämma
eller i bästa fall endast tillsätta nya rör i den respektive stämman. Den
av orgelns rörstämmor som emellertid är av utomordentlig vikt att om
möjligt helt och hållet återställa är ryggpositivets Vox humana med resonansbägare bestående av två mot varandra ställda koner, en art av regalstämmornas grupp, s.k. Dubbelkägelregal, brukad som Krumhorn och
Vox human under 1600-talets senare hälft och förra delen av 1700-talet i
Nordtyskland.
Enligt ovan framförda restaurering av Leufsta-orgelns stämmor, komma
dessa att klinga under följande namn [här återger Wester orgelns disposition med modern stavning av stämmornas namn]:
[…] tillsammans utgörande 28 stämmor, motsvarande orgelns fullständiga ursprungliga disposition. [Den blir] stämd i korton, en halv ton högre
än normalton, ett förhållande som syns mig nödvändigt i detta fall. Skulle
orgeln nedstämmas i normalton kommer detta att innebära en omflyttning av alla piporna. Varje pipa bör helst stå kvar på den kancell, efter vars
luftmängd piptonens spelluft beror.

Väderlådor
De piporna tillhöriga väderlådorna är starkt beroende av den för ursprungliga slejflådeorglar karaktäristiska tonansatsen. För att försäkra sig om väderlådornas nuvarande tillstånd tätas alla luftkanaler så att de över allt sluter tätt till. Detta sker innan orgelverket nertages för restaurering. Sedan
bälgarna upptrampats och försett samtliga väderlådor med spelluft öppnas
registerslejferna undan för undan. Härigenom avprovas eventuellt otäta
ventiler. Vid nedtryckning av blindklaven öppnas ventilen. Härigenom
avprovas stickluft under stockarna om sådan förekommer, samt eventuella
genomstick från en kancell till en annan bredvidliggande. Väderlådornas
massiva ekbestånd torde emellertid ej behöva inge några direkta farhågor
för stickluft och genomstick. I vilket fall som helst nertages alla väderlådor.
De ventiler lossas där det befinns nödvändigt, en lätt utförbar åtgärd, då de
bakåt hålls fästade med ett stift genom det bakåt utskjutande skinnet, varmed ventilerna är klädda. Ventilskinnet för respektive ventil i fråga överses,
så att ventilen kommer att sluta fullkomligt tätt mot luftlådans skinnbeklädnad. Den bakre fasthållningsfjädern och de båda tilltryckningsfjädrarna justeras till en lagom avvägd spänning. Har de med tiden förslappats
ersätts de med nya. Ledstift och pumpetpåsar riktas överallt till lodräthet
så att ventilen utan nämnvärd friktion återtar sitt horisontala läge mot
luftkistans tak.
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Slejfernas, pipstockarnas och blindregistrens läge kontrolleras noggrant
i deras förhållande till varandra. Vid behov måste de riktas; enligt min på
flera nu återkommande ställen företagna undersökning kan jag här fälla
som ett allmänt omdöme att ventilerna slöt till mycket bra och att ventilfjädrarnas spänning föreföll lagom. Slejfer, blindregister och stockar låg
tätt mot varandra. Slejfernas rörelse var lagom lätt, ej för trög, så att någon
kraftansträngning ej behövde förekomma i fråga om att dra an och sluta
registret, en rörelse, som till och med förlöpte mycket behagligt och bra
med pedallådornas slejfer utåt läktarbröstningens ändar, då pedalregistermekanikens vällar vreds inne i det stora mittersta orgelhuset på var sida
om klavens plats. Registermekaniken för pedalverket under läktargolvet
fungerade alltså bra.

Registermekanik
De registervällar och koppelstänger för huvudverket som uttagits, insätts
och tillkopplas andragsstängerna framme vid fasaden. [Övriga] registervällar, som likaledes till en del uttagits ur orgelhuset, insättes. Koppelstängerna, som nere vid golvet förbundit de stående vällarna och därifrån åt var
sida kopplats till de under golvet liggande vällarna, görs helt nya och fästes
i resterna av de gamla, som fortfarande finns kvar nere vid golvet. Pedalverkets andragsstänger anbringas i fasaden. Ryggpositivets andrag insättes
direkt i positivhusets rygg och kopplas direkt till de ännu vid ryggpositivets båda sidor kvarstående vällarna.

Spelmekanik
huvudverket

Abstrakternas anhängstrådar justeras. Där sådana blivit avbrutna ersättes
de med nya. Vällarnas stift i vällbrädets dockor talgas så att vällarna löpa
lätt i dockorna. Hävstångsmekaniken under väderlådan har efter undersökning befunnits fungera fullständigt.
Till huvudverkets abstraktmekanik (se härom vidare nedan) insättes
och kopplas klaven, vars sönderbrutna abstrakter ersättes med nya, försedda med nya anhängstrådar. Innertangenternas stift talgas väl och nya
lädermuttrar skruvas på de gängade mässingsstiften, vilka likaledes talgas
väl så att en lätt och noggrann justering av tangentfallet erhålles. Koppelmekaniken mellan första och andra manualen kompletteras med små
runda tryckarpinnar.
ryggpositivet

Den undre klaviaturen, som förbindes med ryggpositivet, förses med fullständig abstraktur, som förbindes med vinklar i vinkelklossar nederst. Vid
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den närmast ryggpositivet liggande vinkelmekaniken görs nya abstrakter
till positivlådans pumpettrådar. Av de gamla abstrakterna har en hel del
sönderbrutits.
pedalklaveret

Under pedalklaveret (se härom mera nedan) anbringas pedalvällramen.
Dess bestånd var emellertid mera bristfälligt, varför den omarbetas. De
fyrkantiga tryckarpinnarna, helt av ek, är fullt användbara. Till vällarna i
denna vällram tillkopplas pedalverkets abstrakter, som utåt var sitt håll åt
pedallådorna förbindes med deras vällar i sina respektive vällramar.

Bälgar
Dessa tätas och förses med den för den avsedda spelluften avsedda belastningen.
Min ovan gjorda framställning avser sålunda en fullständig restaurering av
hela det gamla orgelverket, en åtgärd som mycket väl är utförbar, ehuru
tidsödande och förenad med tålamod och uthållighet, omständigheter,
som restauratorn måste ikläda sig, för att på ett värdigt sätt återställa det
gamla orgelverket, på vilket den klassiska orgellitteraturens mästarkompositioner på ett mycket tacknämligt sätt skall kunna återges, dessutom på ett
för tidsstilen samtidigt instrument, en åtgärd, som borde vinna genklang
från ledande kyrkomusikaliskt håll, då för närvarande ett alltmer stegrat
intresse därifrån förmärks för klassisk orgellitteratur och intresse för gamla
orglar.

Tillägg
Till avdelningen Spelmekanik och Registermekanik tillfogar jag här i en
kommande avdelning följande förslag.
De långt utåt sidorna befintliga registerandragen är måhända ur spelteknisk synpunkt att anse som alltför otillgängliga, ehuru deras funktion
kommer att förlöpa klanderfritt. För att underlätta registreringen kan hela
den mekaniska registreringsmekaniken förvandlas till pneumatisk, så tillvida, att större bälgar drar slejferna direkt vid väderlådornas ändar både
för huvudverk, ryggpositiv och pedalverk. Nya registerandrag, förbundna
med registerpneumatik, anbringas på båda sidor om ett nytt tvåmanualigt spelbord. Denna omarbetning av orgeln kan också anses försvarad då
en ytterligare viktig del av orgeln med större lätthet kan registreras från
spelbordet, nämligen ryggpositivet, vars registerandrag i närvarande mekaniska anläggning sitta bakom ryggen för den spelande. En pneumatisk
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registrering möjliggör ett förläggande av hela verkets registrering på var
sida om de båda manualerna i ett nytt tvåmanualigt spelbord. Detta måste
komma att vara placerat på samma sätt som det gamla, dvs. med den spelande vänd mot orgeln, för att ryggpositivet i restaurerat skick skall få sin
ordentligt avmätta plats. Vid denna förändring av registreringen kommer
hela den mekaniska apparaten för registermekaniken att bli orörd med
undantag av vippklossarna med sina vippor vid väderlådornas ändar, som
måste lämna plats för den pneumatiska registreringsapparaten. I samband
med den pneumatiska registermekaniken har jag redan omnämnt ett nytt
tvåmanualigt spelbord, placerat på samma sätt som det gamla. Det nya
spelbordets manualmekaniker kopplas direkt till respektive huvuverkets
och ryggpositivets mekanik, så att den undre manualen kommer att motsvara ryggpositivet och den övre manualen huvudverket. Det nya spelbordets andragsknappar kopplas pneumatiskt till huvudverkets, ryggpositivets
och pedalverkets slejfer.
Denna modernisering bör likaledes innesluta ett nytt pedalklaver,
kopplat till den gamla mekaniken.

Specialavdelning för orgelverkets restaurering
Den utan tvivel intressantaste beståndsdelen i Leufsta-orgeln är ryggpositivet, eftersom dess mekanik och pipverk fortfarande är i behåll. Ryggpositivet är den för den klassiska orgeln så viktiga del, på vilken de kontrapunktiskt stämförda stämmorna tecknades till tydligt sammansmältande
klanger av ryggpositivets strykande och luftiga tonkaraktär av de trängre
och vidare mensurerade stämmorna. Detta bör såväl ur kulturhistorisk
som kyrkomusikalisk synpunkt bli en specialistuppgift i restaureringsarbetet, härvidlag särskilt omfattande ryggpositivets pipor, av vilka en hel del
tillbucklats. Piporna rundas på pipformar. Upprivna labiekanter justeras
genom omlödning. Den redan förut omnämnda stämman Vox humana
bibringas sin särskilda vård för möjliggörande av dess återförsättning till
ursprungligt ljudande bestånd. Skulle svårigheter härvidlag uppstå, kopieras stämman.
Undertecknad har i samband med den företagna inventeringen och
undersökningen av orgeln påbörjat en detaljerad beskrivning och uppmätning av orgeln. Sedan hela Leufsta-orgeln på detta sätt genomarbetats,
synes mig lämpligt att få framlägga resultatet inför de personer som enligt församlingens beslut kommer att ombesörja orgelverkets restaurering.
De fortsatta detaljundersökningarna på platsen, omfattande orgelverkets
vetenskapliga behandling, räknar undertecknad kunna företa längre fram
mot hösten.
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rgeln med 28 stämmor, därav 10 i vardera manualen och pedalen
samt 8 i ryggpositivet, är placerad på den breda läktaren vid södra
kortsidan av det nord–sydligt orienterade kyrkorummet.
Mitt inne på läktaren står huvudstrukturen, inrymmande manualverket i
övre delen och spelbordsinrättning med regerverk i sockelpartiet.
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Bälgverket uppfyller utrymmet därbakom mot sydmuren. Infällda i
läktarbarriären flankerar de båda pedalverkshusen det lilla ryggpositivet i
mitten. Detta befinner sig i något framskjuten position och visar tecken på
att ha tillkommit separat, säkerligen dock i anslutning till färdigställandet
av orgeln i övrigt.

Disposition
								    
h/c’

Manual:
C-c’’’
Qvintadena	             16 Fuss	    Bass/Discant
Man. + Rp.			
Principal			
8 Fuss	    Bass/Discant
				
RohrFlöte		
8 Fuss
				
Qvintadena		
8 Fuss
				Octava			4 Fuss	    Bass/Discant
				
SpitzFlöte		
4 Fuss
				Qvinta			3 Fuss
				
Sup:Octava		
2 Fuss
				
Mixtur	         5 Fach	                  Bass/Discant
				Trompet			8 Fuss	    Bass/Discant
Ryggpositiv:
C-c’’’
Gedackt			
8 fot
				
Qvintadena		
8 fot
				Principal			4 fot
				Fleut			4 fot
				Qvinta		
3 fot
				
Octava			    2 fot
				
Mixtur		
4 chor.
				
Voxhumana		    8 fot
Pedal:
C-d’
Offen. Subbass 		   16 Fuss
Sperventil			
Principal			    8 Fuss
				
Gedact			    8 Fuss
				
Qvinta			    6 Fuss
				
Octava			    4 Fuss
				
Rausqvint
2 Fach
				
Mixtur		
4 Fach
				Bassun			   
16 Fuss
				
Trompet			    8 Fuss
				
Trompet			    4 Fuss

Beskrivning
Fasader och orgelhus
Orgelverkets invändiga uppbyggnad visar sig klart i dess yttre gestaltning,
där även icke ljudande fasadpartier kan sägas fylla en klanglig inte blott
arkitektonisk funktion i helhetskonceptet. Sålunda speglar manualverkets
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fasad, med hela Principal 8’ ljudande i en stor och två mindre tureller samt
ett par bascentrerade diskantfält däremellan, pipuppställningen inne på
de bakomliggande båda väderlådorna. Fasadens yttre pipfält är liksom de
ävenledes diatoniskt uppställda övre mellanfälten stumma, men de tomma
utrymmena i orgelhuset därinnanför har en betydande inverkan på verkets
klangutveckling.
Med sitt ringa djup, sin stora bredd med generöst utrymme vid kortsidorna och en måttligt avjämnad takkontur, utan låga partier och trånga
torn, torde denna struktur kunna betecknas som orgelakustiskt optimal
(jämför det tyska begreppet Gehäusepolarität). De tomma sidoutrymmena
innanför fasadens ytterfält är sannolikt ett medvetet sätt att eliminera
klanglig obalans i form av den ej önskvärda tenorförstärkning, som i verk
med snarlik uppställning brukar bli följden av att piporna står nära intill
sidoväggarna.
Lika självklart som denna balansering av tenorläget kommer till uttryck
i manualverkets arkitektur, lika medvetet tycks det lilla ryggpositivet vara
gestaltat i syfte att ge bästa möjliga gravitet åt klangen. Här står de största
piporna mycket nära sidoväggarna med en tydlig basförstärkning som resultat. I fasaden visar hela Principal 4’ hur pipverket är grupperat, kompakt
uppställt på en väderlåda i nivå med fasadpipstockarna: Ytterst ett par bastureller, därinnanför manualfasadens båda bascentrerade diskantfält i liten
version samt i mitten ett plant tenorfält, vilket i motsats till turellerna och
alla övriga fält är diskantcentrerat. De små övre diatoniska mellanfälten är
liksom i manualfasaden stumma; de spelar med sin horisontella labielinje i
korrespondens med läktarbarriärens krön en viktig och raffinerad roll i den
utsökt gestaltade arkitektoniska helhetsensemblen.
Samspelet mellan arkitektur och klanggestaltning ter sig inte minst sofistikerat i pedalverkets båda strukturer. Dessa är till skillnad från manualverket och ryggpositivet inte försedda med tak; en rik vertikal artikulering
med bl.a. särskilda turellinsidor mot kyrkorummets mitt, resulterande i
vardera ett högt och smalt men uppåt öppet tornutrymme för de största
baspiporna, torde här gynna en koncis och samtidigt voluminös klang
utveckling, framför allt i tonomfångets djupare lägen.
Även i pedalverket är pipuppställningen på väderlådorna direkt avläsbar i fasadernas Principal 8’, men då de breda pedallådorna (lågt upplagda
under fasadstocksnivå) med 14+13=27 toners omfång kräver en fasad med
19+19=38 pipor, erfordras här 11 stumma utfyllnadspipor placerade som ytterpipor i alla de fyra fälten och två turellerna. De praktiskt motiverade orsakerna till att just de yttre piporna i exempelvis turellerna är stumma kan
belysas av följande: Det visar sig genom verktygsavtryck att åtminstone de
större piporna i fasaden på grund av sin placering har måst intoneras stå-
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ende på plats, ett arbete som knappast skulle ha varit möjligt att utföra på
de skymda och oåtkomliga ytterpiporna i turellerna. Problemet i fråga har
man uppenbarligen kringgått redan på projekteringsstadiet genom att helt
enkelt besätta dessa svåra positioner med stumma pipor.

Fasadutsmyckning
Orgelfasadernas utomordentligt rika och konstnärligt högklassiga skulpturala utsmyckning har av Axel Unnerbäck med största sannolikhet tillskrivits bildhuggaren Herman Buck. De i övrigt ofta förekommande uppgifterna om Olof Gerdman som snideriernas upphovsman kan knappast vara
relevanta vad beträffar manual- och pedalverksutsmyckningen. Det framgår emellertid redan vid en ytlig granskning av ryggpositivets bildhuggerier att dessa är utförda av en annan hand än de övriga. De är till sin karaktär något stelare, mera småskuret krispiga än övriga oerhört schvungfullt
utarbetade sniderier och kan utan tvivel anses vara något senare tillkomna.
Kan Olof Gerdman vara deras upphovsman? Detta skulle kunna förklara
varför hans namn senare har kommit att kopplas till hela utsmyckningen.
På ytterligare en punkt råder viss oklarhet beträffande fasadernas bildhuggeriarbeten. Det gäller den stora mittre turellens övre utsmyckning, ett
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Östra pedaltornet har liksom
orgeln i övrigt en artikulerad
arkitektur och en konstnärlig
utsmyckning av högsta klass.

kvalitativt relativt enkelt akantusverk med lambrekängartat mittparti samt
en kartusch applicerad framför krönlisten och en enkel krona därovanför
mot kyrkorummets plafond. Dessa sinsemellan olikartade dekorelement
verkar sakna direkta motsvarigheter i övrigt på orgeln. Möjligen kan ett
sam
band ses mellan det framför pip
mynningarna hängande akantuslambrekängverket och vissa av ryggpositivets dekorationer, men den stelt
senbarocka kartuschen synes helt ensam i sammanhanget.
Dessa avvikelser utgör ett av tecknen på, dels att orgelhuset vid leveransen till kyrkan 1727 eventuellt kan ha visat sig vara något för högt, så
att mittelturellen måste sänkas, dels att den färdiga orgeln på ett tidigt
stadium möjligen har kommit i kläm mellan kyrkorummets på grund av
ett allt för tungt tegeltak sviktande plafondvalv och det stabila läktarbjälklaget. Sistnämnda alarmerande tillstånd torde ha hävts år 1736, då takteglet
ersattes med spån, varefter orgeln förmodligen måste genomgå någon form
av iståndsättning.
En marginell avvikelse i fråga om fasaddekoren skall slutligen noteras här. Det gäller pipfotssniderierna i pedalverkets Ciss-turell (den östra),
vilka inte såsom de övriga står ovanpå pipstocken utan är fästade utanpå
denna, stående nere på fundamentlisten. Orsaken är uppenbarligen platsbrist på stocken framför pipfötterna, men problemet hade normalt kunnat lösas enkelt och diskret med påsalning av snideristyckenas bakre kant
mot fasadståndarna. Hur länge nuvarande förhållande varit rådande har
ej kunnat utrönas.

Ytskikt, polykromi och förgyllning
Fasadramverkens marmorering i blågrönt och vitt med vissa förgyllda profilelement är liksom den snidade utsmyckningens förgyllning och polykromi i huvudsak bevarad i ursprungligt skick. Särskilt på huvudstrukturens sockelfront, vars ockragult kantade luckramar ytterligare berikar en
för svenska förhållanden ovanligt färgstark orgelmiljö, kan dock en del
sekundärt utförda bättringar skönjas. Nuvarande vita färg på orgelhusens
sidor och ryggar liksom på bälghuset härrör från 1962. De som fortsättning
på fasadpolykromin grönmålade friserna mellan struktursidornas listprofiler är likaledes ommålade, men arrangemanget som sådant är synligt på
äldre bilder och kan möjligen vara ursprungligt. En grågrön färg på vissa av
ryggpositivets bakre ramstycken kan vara en rest från 1933 års renovering.
Av speciellt intresse är skillnaderna i färgnyans mellan orgelfasadens
olika delar. Ryggpositivets blågröna marmorering har således en betydligt
djupare mättnad och koncentration jämfört med de tre andra fasaderna;
dess vitmarmorerade lister ter sig ljusare än på manual- och pedalstrukturerna. Visserligen är anslutande parti av läktarbarriären också målat
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med avvikande färg, vilket indikerar att den redan färdiga läktarfronten
har måst genombrytas och anslutas till det nya ryggpositivet, men frågan
kvarstår ändå, om inte färgskillnaderna mellan verken är avsiktlig. Direkta
parallellfall finns exempelvis bland orglar i Nederländerna.
På en enda punkt har orgelläktararkitekturen allvarligt förvanskats
genom sentida ingrepp: Det bärande toskanska kolonnparet fick år 1962
sina ursprungligen rödbruna kolonnskaft övermarmorerade med gråvit
färg. Denna förändring borde snarast kunna återställas (vilket senare också
gjorts).

Fasadpipor
Fasadpiporna är förfärdigade i ”fijnt Engelskt tenn” av kraftig och uppåt
tunnare plåt med ytterst välformade ritsade rundbågelabier genom hela
omfånget. Den utåt synliga delen av varje pipa har efter rundning och
sammanlödning finsicklats, vilket resulterat i en karakteristisk skimrande
yta av utsökt verkan. Fynd av sicklingsspån i fotspetsarna på manual
fasadens små blindpipor tyder på att arbetet har utförts på plats i samband
med uppmonteringen.
I manualfasaden står Principal 8’ enligt följande: Mittelturellen med C
i mitten samt Ciss-F åt öster och D-Fiss åt väster. Sidoturellerna med G-g
i öster och Giss-gs i väster. De bascentrerat tersgrupperade diskantfälten
med a-h” i öster och b-c’’’ i väster. Ytterfältens blindpipor är mensurerade
och märkta H-a i öster och c-b i väster. Blindpiporna i de övre mellanfälten
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Västra pedaltornets anslutning till läktarbarriären.
Nedre delen på turell i
ryggpositivet.

nästa sida:
Dörren in till stämgången
med blyertsklotter.
Trampgången bakom
huvudverket.

representerar samma toner som ljuder i de undre fälten (a-h” respektive
b-c’’’) fastän i diatonisk gruppering.
I ryggpositivet står Principal 4’ med C-c i den västra och Ciss-ciss i den
östra turellen. Det 9-pipiga diskantcentrerade mittfältet med piporna d-b
har, i överensstämmelse med uppdelningen på C- och Ciss-sida i ”omvänd” ordning, d i väster och ds i öster. I diskanten sker så en växling
till ”normal” sidofördelning; de tersgrupperade diskantfälten innehåller
därför i väster h-h” och i öster c’-c’’’. Liksom i manualfasaden står motsvarande icke ljudande pipor diatoniskt grupperade i de övre mellanfälten.
Blindpiporna saknar generellt kärna men är vad beträffar mensurer och
utförande i övrigt helt lika de ljudande fasadpiporna Förutom de ovan
nämnda stumma pipfälten i manualens och ryggpositivets fasader är följande pipor blindpipor: I manualens nedre mellanfält ytterst åt tenorturellerna vardera en pipa (ciss’’’ och d’’’). I pedalens västra fasad de två minsta
turellpiporna (B och c), stora fältets största pipa (Giss) och lilla fältets
största och minsta pipa (fiss och e’). I pedalens östra fasad likaledes de båda
minsta turellpiporna (H och ciss), stora fältets största pipa (A) samt lilla
fältets största (g) och två minsta pipor (diss’ och f ’).
Återstår så pedalverkets Principal 8’: I vardera turellen ljuder 5 av de 7
piporna, C-Giss i väster och Ciss-A i öster. De större pipfälten innehåller
vardera en blindpipa samt B-fiss i väster och H-g i öster. Av de små 6-pipiga mellanfälten innehåller det västra 4 och det östra 3 ljudande pipor,
nämligen giss-d’ respektive a-ciss’.

Orgelhus
Manual- och pedalstrukturerna överensstämmer i princip med varandra
i fråga om detaljutförandet, medan ryggpositivets orgelhus uppvisar listoch kantprofiler av annan typ. Krönlisterna på pedalverkshusens turellpartier och större fältsektioner är helt lika. Manualverkshusets krönlist, snarlik de förstnämnda men något enklare utarbetad, upprepas högst upp på
mittelturellen, där det översta karnisformade profilelementet på grund av
utrymmesbrist nära kyrkorummets tak dock ej löper ända ut till rygglivet.
På ryggpositivet är turellpartiernas och mittsektionens sinsemellan snarlika
krönlister formade enligt en något senare profilgrammatik.
Manualens fundamentlist löper runt hörn och ut till rygg, medan pedalens såväl som ryggpositivets fundamentlister till sin karaktär är applicerade endast frontalt på ramverken, vars yttre ståndare löper lodrätt ända
nedifrån läktarfundamentet och upp till krönlisterna. Även manualens och
ryggpositivets profilerade skiljekrön samt de karnissvängda krönlisterna
över pedalens småfält är frontalt applicerade liksom krönet över ryggpositivets mittsektion.
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Alla de fyra strukturdelarna är stagade bakåt med kraftiga
stänger av smidesjärn: För manualverkshuset löper ett par kvadratiska stag från gördelfrisens bakre sidoslut till valvanfanget samt
ett par stag med högrektangulärt snitt från motsvarande läge i
krönfrisen till valvet. Dessa stag med utsmidda fästsulor är spikade mot fundament- respektive krönramarnas sidor och valvstommen. De två pedalverkshusen är förankrade med var sitt mycket
långt kvadratiskt stag från tornkrönets rygg till valvet, även detta
sulat och spikat. Ryggpositivets stagning är av annan typ; ett par
järnstänger med runt tvärsnitt är fastskruvade vid tornkrönens
överkanter och uppsvängda mot manualfasadens gördelfris, där
de kluvet utsmidda ändarna är förankrade med vardera ett par
skruvar med rundad skalle. Inget tyder på annat än att stagningarna kan vara ursprungliga, det vill säga samtida med respektive
strukturdel.
Manualverkshuset är utom i mitteltornet försett med tak av
grova utvändigt ohyvlade spåntade bräder. Under överdelens utskjutande ytterpartier hänger mellan sockelsidorna och gördelramen ett par konsollådor med kvartsrunt avhyvlade sidor av bräder
spikade på ändstyckena i front- respektive rygglivet. Bälghus
sidorna, vilka sträcker sig från tramputrymmet direkt bakom manualsockeln till muren i söder, är på sentida och närmast provi
soriskt sätt anslutna med skruvade plattjärn till huvudstrukturen.
Täckningen över bälgutrymmet av kraftiga spåntade plank
kragar närmast orgelhuset ut något åt sidorna för att fungera som
stämgång. Detta utkragade parti, som av plankornas avrundning
att döma ursprungligen varit smalare, har på ett tidigt stadium
utökats bakåt till nuvarande bredd och ett enkelt räcke av profilsågade bräder i balusterform har uppsatts utmed hela den västra
sidan av bälghusplattformen.
Ryggpositivets tak är mellan sidotornen plant och följer således inte fasadkonturen. Det har i viss mån berörts av ingrepp i
samband med borttagandet och återinsättandet av innerverket,
men främst bär strukturryggen spår av denna verksamhet i form
av vissa förnyade ramstycken etc. I sidorna och läktarbröstningens
anslutande delar syns spår av 1933 års registerpneumatik.
I pedalverkshusens ryggsidor har ett par ramstycken sågats av,
av allt att döma i samband med att man vid något renoveringsarbete behövt lyfta ut större pipor. Möjligen skedde även detta 1933.
Orgelhusen är endast upptill i ryggarna försedda med släta och
invändigt narade luckor; i övrigt är luckorna tillverkade med profi-
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Baksidan på västra pedaltornet.

lerade ramar och släta fyllningar. Manualens och pedalens
alla fyllningsluckor är av en och samma typ med innerprofil i form av flack karnis med tunn vulst och ytterprofil i
form av enkel kvartsstav. Endast de båda registraturluckorna på ömse sidor om spelbordet har bredare ramar än
de andra. De släta luckorna har samma ytterprofil som
fyllningsluckorna. Ryggpositivets fyllningsluckor är enklare med såväl inner- som ytterprofil i form av en något
utplanad enkel kvartsstav. De släta luckornas enkla kvartsstavsprofil är ännu något flackare.
Huvudstrukturen har i fasadsockeln fyra fyllningsluckor, två på respektive sida om spelbordet, varav de
nämnda övre registerluckorna har breda ramar. Orgelhusets sidor är i sockeln såväl som upptill försedda med
var sin stor fyllningslucka. I sockelryggen mot bälgverket
finns fem ursprungliga fyllningsluckor; den mittre öppningen innanför manualklavarna är tom. Det övre partiet
av sockelryggen i nivå med sidokonsolerna har två fasta
luckor med liggande avlånga fyllningar. I det övre stora
ryggpartiet finns tre öppningsbara fyllningsluckor, en
smalare i mitten och två breda där utanför. Längst ut åt
sidorna finns ytterligare två smala och upptill snedskurna
fyllningsluckor och högst upp i tornryggen sitter en nästan kvadratisk slät
lucka.
Pedalstrukturerna har i ryggen vardera två öppningsbara fyllningsluckor
med ett fast ramstycke emellan; indelningen följer alltså ej fasadindelningen. Ovanför ett genomgående horisontellt ramstycke sitter två släta luckor,
en i tornryggen och en snedskuren i vad man skulle kunna kalla fältryggen.
Sidorna, såväl de höga utåtvända som de lägre inåtvända, är försedda med
vardera två fyllningsluckor med mellanliggande horisontellt ramstycke.
Den inåtvända sidan av vardera tornet har en stor fyllningslucka.
Ryggpositivet har på var sida en hög och smal fyllningslucka som delvis
är skymd av läktarbarriären. I ryggen hänger två klaffluckor av fyllningskonstruktion; de är ledade på mitten med gångjärn så att den nedre delen
kan fällas upp och hakas fast vid stämning av Voxhumanan. Nedanför
och i anslutning till nämnda luckor sitter framför ventilkistan ett par löstagbara bräden tillkomna i sen tid. Ryggens originalindelning har hittills
inte kunnat klarläggas fullt ut. Upptill i vardera tornryggen sitter en liten
kvadratisk slät lucka och tornpartiernas inåtvända sidor har släta utanpåliggande fyllningar med enkelt avrundade kanter.
På bälghussidorna finns stora släta dubbelluckor med fasade kanter och
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Krönlister på pedaltorn.
Uppmätning av Carl-Gustaf
Lewenhaupt, 1997. ATA.

profilerade mittre anslagslister. Dörrarna in mot trampgången vid huvudsockelns rygg utgöres av gångjärnshängda och öppningsbara delar av slätfyllningar med likartat fasade kanter. Den västra av dessa dörrar är nytillverkad med ojämnt skrubbhyvlad yta.
De öppningsbara luckornas ursprungliga smidda gångjärn och lås är i
huvudsak bevarade.

Spelbordsinrättning
Med undantag av notnischen och fotbrädan ovan pedalklaven överensstämmer den i fasadsockeln inrättade spelbordsdelen i sitt nuvarande skick
med det ursprungliga tillståndet. Det faktum att man i samband med den
senaste renoveringen (1962–64) har förskjutit pedalklaven åt höger ca 1 1/2”
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Spelbordet och registerandragen. 
foto: Axel Unnerbäck.
Registerandrag för Trumpet 8´ med
registerbeteckningen handskriven på
en pappersetikett.
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bör dock noteras. Dessutom skall de sentida installationerna i form av not- och pedalbelysning (den
sistnämnda av helt olämplig lysrörstyp) samt en
strömställare under manualklavarna omnämnas.
Registraturen är uppdelad på tre vertikala
andragsrader i vardera fyllningsluckan på ömse sidor om manualklavarna och en likaledes vertikal rad
på vardera sidan om klaffluckornas övre del i ryggpositivets baksida. Av de frontala andragen tillhör
ytterraderna pedalverket och de båda innerraderna
manualverket med undantag av nedersta andraget
i mellanraden till vänster som tillhör spärrventilen
(vilken i sin tur endast påverkar pedalverket!).
Registerandragen med svar
vade knoppar av
svartfärgat lövträ på stänger av furu är av två typer:
Huvudstrukturens 3 1/2” långa andragsknoppar av
barockmodell har ett mellanparti som är skaftartat
uträtat kring mittvulsten. Ryggpositivets knoppar är
kortare, ca 2 3/4”, av samma modell men med hoptryckt mellanparti, vars mittvulst omges av mjukt
insvängda partier. De kraftiga ändknopparna är i
huvudstrukturen knappt 2” i diameter och andragsstängerna är 22–23 mm i fyrkant; motsvarande dimensioner i ryggpositivet är blott någon millimeter
klenare. Genomföringshålen har vid den senaste renoveringen 1962–64 generellt fodrats med röd kashmirfilt.
Registernamnen är för manual- och pedalstäm
morna angivna med uttrycksfullt handskrivna
pappers
etiketter, klistrade ovanför respektive andrag, innan fasaden färdigmålats. Vissa särdrag i
handstilen, påminnande om skrivstilen i brukets
räkenskaper för tiden, skulle kunna tyda på att etiketterna utskrivits på brukskontoret i samband med
orgelns uppmontering. En av huvudstrukturens etiketter, spärrventilens, har tillkommit senare. Den
sitter klistrad ovanpå en originaletikett, vars text
skulle kunna ge svaret på vissa ännu olösta frågor;
det kan noteras att det ursprungliga kontraktet av
den 20 november 1726 ej nämner någon spärrventil
(se vidare nedan).
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Ryggpositivet har registerskyltar av 1800-talstyp bestående av furuplattor med påklistrade handskrivna pappersetiketter. De är nu slarvigt uppspikade vid sidan om respektive andrag och svårt skadade efter ingreppen i
samband med innerverkets demontering samt oförsiktigt målningsarbete;
en skylt saknas helt (Qvintadena 8’).
Av originaletiketterna för manual- och pedalverken är endast ett fåtal
svårt blekta eller slitna, men samtliga har nedanför texten till höger i sen
tid försetts med slarvig numrering, först med blyerts och därefter ifylld
med tusch. Dessutom finns ytterligare en del fula märkningar av varierande ålder och slag, men i stort sett befinner sig dessa etiketter till skillnad
från ryggpositivets i förhållandevis gott skick.
Manualklaviaturerna med elfenbensbelag på undertangenterna och
ebenholzbelagt svärtat lövträ på övertangenterna vilar i en fanérad inramning med rikt intarsiaarbete i geometriska mönster av elfenben och ädelträ, bl.a. ebenholz. De enligt äldre uppgifter förut pappersklistrade undertangentfronterna är sedan renoveringen 1962–64 belädrade; skinnet är
nu delvis sönderslitet. I de undre klaviaturbackarnas fronter sitter ett par i
elfenben svarvade koppelandrag på järnstänger. Dessa är i inre änden fästa
vid en list med små tryckpinnar av järn, vilka i andraget läge mellan klossar på övermanualens undersida och klackar på undermanualens översida
betjänar det tryckande unisonkopplet. Manualklavarna återfördes 1962–64
i ursprungligt läge efter att tidigare under en period ha legat ca 7 cm utdragna; renoveringen inbegrep byten av några belag och vissa stift, nya Cahmans pedalklav med
filtgarneringar etc., men var relativt varsam
ekbelagda taster. Återinsatt
Pedalklaviaturen är av furu med ekbelagda undertaster och övertaster vid restaureringen 1962–64.
i form av snabeltaster, likaledes snidade i ek. De flesta undertastbelagen
samt övertasterna gs, b & cs’ är i princip helt bevarade, medan
de andra övertasterna vid senaste renoveringen delvis har fått sina
övre partier rekonstruerade. Nytillverkade partier ansluter väl till
originalutformningen, även i fråga om de eleganta kantfasningarna, men skiljer sig dock på en punkt: övertasterna har av all bevarad originalsubstans att döma varit av en mörkare gråtonad färg
än undertasternas belag; de nya ilagningarna är av samma slags
obehandlade ekvirke som de sistnämnda. Pedalklaven ersattes 1933
med en ny men återinsattes 1964, varvid den förutom ovannämnda
ingrepp försågs med nya bakre lageraxlar av mässing, nya fjädrar
av fosforbrons (dock av den ursprungliga enkla typen) samt nya
garneringar och packningar av röd filt.
Som nämnts har pedalklaviaturen även förskjutits i sidled 3–4
cm i syfte att normalisera pedalläget. Detta har kunnat utföras
relativt enkelt i samband med att pedalabstrakturen försågs med
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reglerställen, varvid den annars ogenomförbara flyttningen av primärväll
ramen kunde göras. På vänster sida i anslutningen mellan pedalfronten
och orgelhuset vittnar bara en pålimmad kloss på det stående strukturramstycket om flyttningen, men på höger sida har man tyvärr valt att kapa
pedalfrontens anliggningsfalsade och med en kvartsstavsprofil avslutade
yttersta stycke, varefter man nödtorftigt format ett nytt sådant för anslutningen mot det oförändrade strukturramverket.
Den nuvarande fotbrädan, liggande ovanpå pedalfronten, är nytillkommen 1964. Originalbrädan har sannolikt varit av kraftigare dimension, bredare och alltså mer utkragande över klaven samt med rundade hörn och
avfasad kant. Fotnischen därovan är emellertid med undantag av erforderlig
ilagning nedtill efter anslutning till 1933 års pedalklav välbevarad i så gott
som ursprungligt skick med fin originalmarmorering och en bred dubbel
profilerad anslags- och skugglist, vilken på karakteristiskt sätt råder över
ramens insida.
Nuvarande notställsnisch, laserad i mörkt blågrönt, är tillverkad i samband med 1962–64 års renovering; originalnischens öde är för närvarande
okänt. Ett löst notställ som kan hängas utanpå nischen härrör sannolikt
från 1933 eller något senare.
Omedelbart ovanför strukturöppningen för manualklaviaturerna och
notnischen finns en fast slät fyllning av lågrektangulär form med smal karnisprofil utmed kanterna.
Organistbänken, enkel och omålad, i sen tid överklädd med en nu trasig
dyna, kan vara ursprunglig. Den har av allt att döma blivit sänkt något
genom kapning nedtill och sekundärt försetts med en tvärgående lågt placerad tumstjock stödribba framåt.

Regerverk
Orgelns ursprungliga trakturmekanik är välbevarad, förhållandevis försiktigt renoverad 1962–64 men på gängse sätt genomgående filtgarnerad i
slammerdämpande syfte. Dessutom har mekaniken gjorts självreglerande,
genom att det sista fast fixerade ledet i förbindelsen mellan spelbordet och
respektive verk hängts upp rörligt i lagrade och balanserade järnarmar.
Manualverkets klaviatur (den övre) har enarmiga furutangenter med en
effektiv längd av ca 67 cm = 28” Hbg (Hamburgertum), varav ca 20 cm på
spelsidan, alltså en utväxling på ungefär 10/7. Förutom befintliga anhängningsstift finns 48 mm längre in på tangenterna en omgång avsågade stift
samt, 20 mm framför nuvarande stift (på spelsidan), en omgång förborrade och till synes ursprungliga hål. 142 mm innanför nuvarande stift finns
ännu en omgång troligen avsågade stift, vilka alltså befinner sig mitt på de
totalt 69 cm = 28” (verktum) långa tangenterna. Allt detta fordrar ytterliga-
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re studium och analys; här ska endast konstateras att anhängningspunkten
nu befinner sig naturligt i förhållande till vällbrädet.
Ryggpositivets klaviatur (den undre) har vipptangenter av furu med en
effektiv längd av ca 72 cm, varav hälften på spelsidan om balanspunkten.
Vid tangenternas innerände finns två omgångar anhängningshål, 10 re
spektive 24 mm från änden, varav de sistnämnda nu är i bruk.
Manualtrakturen består från anhängningsstiftet på tangenten av vertikala abstrakter (14 × 2,6) upp till vällmekaniken på det stora inåtvända
vällbrädet, fäst direkt på insidan av fasadsockeln, med vällarmar av ek på
furuvällar, lagrade med genomgående axlar i dockor av ek. Abstraktur vidare upp till de under väderlådorna befintliga dubbelvipporna av furu,
13 mm i fyrkant men spetsade mot abstraktanhängningen till 4 mm bredd.
Primärvippan har vid den inre avrundade änden på undersidan ett gängat
stift, vilket grenslas av sekundärvippans slitsade och likaledes avrundade
främre ände, som trycks upp mot primärvippan av en lädermutter.
Sekundärvippan tjänar som blindklav och är med en lädermutter på
kraftig genomlöpande gängad mässingstråd med ögla upptill kopplad till
pumpettråden. Av vipplisterna är primärvippornas (under kancellbottnarna) ännu fast fixerade, medan sekundärvippornas (under ventilkistbottnarna) är löst upphängda, försedda med stålskena och mothållsfjädrar
1962–64. Av äldre fotografier framgår att blindklavsvipporna dessförinnan
var försedda med kraftiga stopplister under de framskjutande ändarna i
form av stående brädor med separat nedsågade fack för vipporna. Dessa
stopplister är nu försvunna.
Ryggpositivtrakturen består från anhängningshålet i tangentänden av
vertikala abstrakter (13 × 2,5) ned till ett mindre inåtvänt vällbräde som är
lodrätt fäst på ett par reglar, intappade i golvet och snedställda upp mot
klavbackarna där de numera är fastskruvade. Vällarna är av smidesjärn,
1/4” runda, lagrade i dockor av läder och försedda med fint utsmidda järn
armar, vilka torde vara hårdlödda i spår ca 1/2” från ändarnas lagringar.
Vällarmarna är 1962–64 överbelädrade och läderdockorna har ersatts med
nya i samband med filtgarnering av lagringarna; de ursprungliga dockorna
är magasinerade. Abstraktur vidare ned till en omgång inåtvända ekvinklar
(c/c 89,5 mm = 3 3/4” Hbg) i ursprunglig lagerbjälke; dessa vinklar är visserligen försedda med inborrade lagertrissor av palisander eller liknande
träslag men har märkvärdigt nog inte fått anhängningshålen för abstrakttrådarna filtgarnerade.
Från vinklarna under vällbrädet inne i huvudstrukturen löper den horisontella abstrakturen, här helt förnyad och allt för klent dimensionerad
(9 × 1,2), utmed golvet under pedalvällramen till en likaledes förnyad och i
lagrade järnarmar upphängd vinkelbjälke med nya framåtvända ekvinklar.
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Dessa är reglerbart anhängda nedtill men i övrigt lika originalvinklarna, vilka har magasinerats. Här har såväl skruvanhängning som anhängningshål
filtats generöst. Vertikalabstrakterna upp till de överbelädrade pumpet
öglorna är i likhet med horisontalabstrakterna av modern typ.
Pedalmekaniken består under tasternas framändar innanför fasadlivet
av tryckpinnar i ek som grenslar de främre horisontella järnarmarna i den
under pedalklaven liggande primärvällramen. De 1962–64 förnyade tryckpinnarna står i en helt ny genomföringslist av ek med stålförstärkning.
Vällramen med furuvällar i två etage vilar på nya stödklossar efter förflyttning åt höger (se ovan). De bakre stående vällarmarna drar långa horison
talabstrakter ut till sekundärvällramar under pedalväderlådorna. Dessa
abstrakter är i betydande utsträckning nytillverkade 1962–64 i samband
med att ett reglerställe upprättades halvvägs ut åt sidorna, men de är här av
rätt dimension (16 × 2,8). Medan originalabstrakterna har en hyvlad blank
yta, kännetecknas de nya av att ytan är cirkelsågad. De båda sekundär
vällramarna på golvet under pedalverkets väderlådor har vällarmar av ek
på furuvällar; deras vertikalabstrakter är direkt anhängda i pumpetöglorna;
blindklav saknas för pedalen.

Sentida ingrepp i traktursystemet
I manualtrakturen är klaviaturen nyfodrad och försedd med nya filtpackningar samt nya led- och anhängningsstift. Vällmekaniken har nya axlar av
stål samt är filtgarnerad i såväl lager- som anhängningshål. Primärvippornas anhängningshål är filtade; vippornas lagerhål har ej kunnat granskas
men är sannolikt nybussade. Den bakre vipplisten (sekundärvipplisten) är
upphängd med lager nära ytterkanten av ventilkistbotten och försedd med
mothållsfjädrar.
I ryggpositivtrakturen är klaviaturen nyfodrad och försedd med nya filtpackningar samt nya ledstift. Abstraktanhängningen under klaven är överbelädrad. Vällmekaniken har nya dockor av läder med filtgarnerade lagerhål; armarna är kring anhängningshålen överbelädrade. Primärvinklarna är
endast nybussade (anhängningshålen original), medan sekundärvinklarna
är nya med tjocka filtbrickor i skruvanhängningen och filtade anhäng
ningshål. Den horisontella såväl som den pumpetanhängda vertikala abstrakturen är helt förnyad i allt för klena dimensioner; pumpetöglorna är
överbelädrade. Sekundärvinkelbjälken är upphängd med lagerkonsoler på
golvet mellan pedalvällramen och positivets ryggliv.
I pedaltrakturen är klaviaturen nyfodrad och försedd med nya filtpackningar samt nya lageraxlar och fjädrar. De nya tryckpinnarna i ny genomföringslist är generöst anslagsfiltade upptill. Primärvällarna har nya axlar i
filtgarnerade lagerhål; armarna är kring anhängningshålen överbelädrade.
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Horisontalabstrakturen har halvvägs ut åt sidorna försetts med reglerställe.
Sekundärvällarna har nya axlar i filtgarnerade lagerhål; armarnas anhängningshål är filtade. Sekundärvällramen är upphängd i bakkant (under ventilkistans ytterkant) med lager på väderlådsupplagens undersidor.

Nuvarande utväxlingsförhållanden

Manualens tangentvandring 11–12 mm;
Ryggpositivets tangentvandring 9 mm; 		
Pedalens tastvandring ca 17 mm; 		

pumpetvandring 5–6 mm.
pumpetvandring 9 mm(!).
pumpetvandring ca 12 mm.

Vid en preliminär utvärdering av dessa mått, synes inget tyda på att
tangentvandringen skulle ha ändrats i vare sig manualen eller ryggpositivet;
även pedalens tastvandring verkar relevant.
Uppseendeväckande är däremot pumpetvandringen i ryggpositivet.
Manualens 5–6 mm ter sig normala i sammanhanget, vilket skulle kunna
tyda på att man vid renoveringen 1962–64 genom att modifiera utväxlingsförhållandena har ökat pumpetvandringen för att ”trygga” luftinflödet i
kancellerna. Hur detta i så fall har skett är oklart.

Översiktlig beskrivning av registratursystemet
Registermekaniken är med undantag av samtliga axelstift, flertalet koppelstift och åtskilliga koppelstänger bevarad i ursprungsskick. De nya stiften
är av stål; koppelstiften är koniska till skillnad från originalstiften, vilka
upptill är rätvinkligt vikta och utsmidda.
Ett antal ursprungliga koppelstänger, utmönstrade 1962–64, förvaras på
kyrkvinden. Registervällarna av furu är ca 2” grova och har åttkantig form,
armarna av järn är avsmalnande och utsmidda mot änden, koppelstängerna är av furu. Spärrventilens något klenare dimensionerade vällmekanik
har armar av lönn.
Pedalverkets vertikala registervällar står på vardera sidan i en rad utanför
andragsstängerna, lagrade i en regel på golvet och en regel i underkant av
ramstycket över spelbordsnivån. Vällarnas primärarmar är alltså riktade
inåt strukturmitten. Sekundärarmarna nedtill, på östra sidan bakåtriktade
mot spelbordet och på västra sidan framåtriktade mot bälgverket, är inslitsade i kraftiga horisontella koppelstänger. Dessa för ut rörelsen till en
på vardera sidan under golvet mellan manual- och pedalstrukturen liggande vällram, vars kraftiga vällar under pedalabstrakturen sträcker sig
från huvudstrukturens ryggliv till läktarbarriären. Såväl primär- som sekundärarmar är här uppåtriktade, de sistnämnda medelst koppelstänger
anslutna till registersvärd av järn vid pedalväderlådornas innerkanter. Andragsvandring ca 50 mm.
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Manualverkets registervällar står i två rader på vardera sidan om manualklavarna innanför sina respektive registerstänger. De är lagrade i separata
reglar något över klavbackarnas nivå och i underkant av gördelramen/väderlådsupplagen. Vällarnas primärarmar är således riktade utåt sidorna;
sekundärarmarna upptill är riktade framåt i ytterraderna och bakåt i innerraderna. Dessa för medelst horisontella koppelstänger rörelsen sidledes
ut till registersvärd av järn vid väderlådornas ytterkanter. För ett enstaka
register, Principal 8’ Bas, vars slejf ligger närmast fasaden, är dock en mellanväll inställd i den västra sidokonsolen för undvikande av kollision med
vällbrädet och därtill anslutande trakturmekanik; rörelsen föres alltså här
med koppelstången från primärvällen ut till mellanvällen och sedan med
en kortare stång åter inåt till registersvärdet. Andragsvandring ca 45 mm.
Ryggpositivets registervällar (1 3/4’’) står i själva orgelhuset på var sin rad
tätt invid de båda sidoväggarna. De är ned- och upptill lagrade i reglar,
vilka vilar i fästkonsoler på ryggens och fasadens insida. Andragsstängerna
löper innanför vällarna och primärarmarna är därför inåtriktade. Sekundärarmarna är på östra sidan riktade bakåt mot ryggen och på västra sidan
framåt mot fasaden. De överför rörelsen till respektive slejf medelst en i
denna nedsänkt svagt konad axel, som klacklikt synes vara hårdlödd på
armens undersida. Andragsvandring ca 25 mm.

Väderlådor
De fem väderlådorna vilar på vardera två upplagsbjälkar av furu, vilka är
ingradade direkt i respektive strukturdels fundamentram. Dessa upplagsbjälkar ligger inte enligt senare praxis vid väderlådornas ytterkanter, utan
är inskjutna ett stycke (3/4–1 1/2’) i kancelldelningen. Tydliga spår i huvudstrukturens gördelram visar att manuallådornas upplagsbjälkar har fått
sina ursprungligen förberedda positioner ändrade, ett ingrepp som med all
sannolikhet har gjorts under eller i nära anslutning till orgelns uppmontering. Om den direkta orsaken står att söka i ett misstag eller någon form
av ändrad konstruktion kan ej omedelbart avgöras; spåren har emellertid
dokumenterats på ett sätt som möjliggör vidare analys.
Alla väderlådorna har kancellramar av ek med sinkade hörn samt genomtappade och kilade mellanstycken. Kancellväggarna är i manualen och
ryggpositivet av ek men i pedallådorna av furu. De 1962–64 i viss utsträckning förnyade spunden är av ek, liksom de sannolikt ursprungliga och
för alla tungstämmor inpassade tunna kancellskiljena med underkant ca
6 mm över ventilbottenlivet. Slejferna och dammarna av ek har efter av
riktning 1962–64 en tjocklek på 10 respektive 11 mm, vilket i manualen och
pedalen är 3 mm mindre än ursprungligen men i ryggpositivet ligger nära
originalstatus.
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Stockskruvarna har 1962–64 försetts med fjädrar
och brickor i uppborrade försänkta skruvsäten, vilket
nu förorsakar problem. Ett stort antal skruvar har, säkerligen på grund av det starka fjädertrycket, slitit ut
sina fästen i kancellramverket av ek och är inte längre
i dragande funktion. Då pipstockarna är av särdeles
hög virkeskvalitet och tydligen inte påverkas märkbart
av klimatfluktuationerna i kyrkorummet, vållar detta
inga akuta problem av allvarligt slag. Situationen kan
emellertid med tanke på orgelns framtida bestånd inte
betraktas som godtagbar utan måste i samband med en
kommande restaurering återställas till fungerande och
varaktig status.
Slejferna och pipstockarnas undersidor har efter avriktning 1962–64 av allt att döma bestrukits med grafit
i flytande form. Originalbelädringen i slejfbanorna har
generellt ersatts med nytt skinn. Detta är i ryggpositivet av relevant typ, vitgarvat och fast men med mjuk
ytstruktur. I manual- och pedallådorna är däremot den
nya slejfbanebelädringen utförd på ett mindre lämpligt
sätt med ljusbrunt något tunnare skinn. Detta är relativt hårt i ytan och uppvisar på flera ställen slitageskador av så allvarligt slag att ett utbyte mot nytt skinn av samma typ som i
ryggpositivet ter sig angeläget.
Manualverkets C-låda bär i såväl kancellram som slejfbotten och dammar spår av problem med stickluft i diskantsektionen. Kancellramens
frontstycke (bakom fasaden) är således ca 30 mm nedanför överkanten genomborrat med en rad utsläppshål av ungefär 4 mm diameter från alla 14
kancellerna (b–c’’’) och i bakstycket synes flera igenproppade hål, som tyder på att det inte bara rört sig om mellanstick i slejfbanorna, utan att man
här även har måst åtgärda genomstick. I dammen mellan Octava 4’D och
Qvinta 3’ mynnar en rad mycket små utsläppshål från samma 14 kanceller och dammen framför Principal 8’D har försetts med urstämningar för
evakuering av mellansticksluft. Slutligen har för att avhjälpa akut stickluft
i detta läge inlagts kartongmellanlägg i slejfbanan av Mats Arvidsson i samband med dokumentationsarbetet hösten 1995.
I manualverkets Ciss-låda finns endast ett fåtal ilagningar, medan där
emot ryggpositivets väderlåda uppvisar åtskilliga spår av håltagning i kancellramens bakstycke. Mest anmärkningsvärt är dock det faktum att hela
denna låda år 1933 i likhet med pedalväderlådorna sågades av tvärs över
kancellerna för att därefter åter sättas samman med hjälp av järnkrampor.
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Pipor i östra pedaltornet,
Trumpet 4´, Trumpet 8´.

Vid 1962–64 års renovering skedde hopfogningen medelst insättande av
nya spund tillverkade av gammalt ekvirke   1; sågsnitten i ram och kancellväggar mellanlimmades med läder.
Ryggpositivets diskantkanceller, c’–c’’’ är på undersidan försedda med
ett slags säkerhetsventiler av följande beskaffenhet: Ett litet borrhål i bottenspundet förbinder kan
cellen med en utvändigt fastlimmad separat
tryckkammare, rektangulär i plan och avsmalnande uppåt samt nedtill öppen och membranartat belädrad. Då ventilerna är omöjliga att nå, har
varken närstudium eller uppmätning kunnat utföras. På den magasinerade
väderlådan i Hedesunda, tillhörande en orgel byggd 1737 av Daniel Stråhle,
finns emellertid en uppsättning snarlika säkerhetsventiler bevarade. Att
döma av dessa, har varje kammare i ena sidostycket ett litet hål med en
invändigt hängande och nedtill blybelastad ventil av läder. På grund av
kammarens uppåt avsmalnande form, hänger denna ventil fritt och något öppen när kancellen inte står under speltryck, men så fort spelluften
strömmar in tillslutes ventilen, varvid kancellen blir tät. Således är den ämnad att eliminera risken för hylningar i de särskilt känsliga diskantpiporna,
men kanske påverkas även tonbildningen i viss mån genom ventilens inverkan på insvängnings- och avslutningsförloppet i den trånga kancellen.
I samband med renoveringen 1962–64 har de ursprungliga ventilkamrarna överflyttats till kancellernas förnyade bottenspund, varigenom den
sällsynta och intressanta, uppenbarligen Stråhleska inrättningen med säkerhetsventiler lyckligtvis blivit bevarad. Detta kan vara den direkta orsaken till att ryggpositivets väderlåda lämnats obelädrad på undersidan. Manual- och pedallådornas kancellbottnar är däremot helbelädrade utvändigt
med ljusbrunt skinn. I ventilkistorna är samtliga lådor belädrade med vitt
skinn i relativt god överensstämmelse med originalstatus.
Samtliga väderlådor har genomgående undre sidostycken av ek och
fundamentbjälkar av furu. Ryggpositivlådan har även utmed framkanten
en understödsbjälke av ek. Ventilkistornas skiljestycken och spontluckor
är av ek, de sistnämnda med ursprungliga repöglor och förnyade kantpackningar av vitt skinn. Ventilkistbottnarna är vid renoveringen 1962–64
förnyade, dock av allt att döma i nära överensstämmelse med originalbottnarna; materialet är furu, ryggpositivets botten är kantad med ek under
spontluckorna. Spontförslutningarna består i manualen och pedalen av ursprungliga men ytrenoverade järnslåar samt i ryggpositivet av små likaledes

1 Från den 1735–38 byggda Müllerorgeln i Haarlem, Nederl., renoverad 1959–61 av Marcussen & Søn. Uppgiften lämnad av orgelbyggaren Bruno Christensen till Axel Unnerbäck.
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ursprungliga vred av oxel el.dyl., vilka är fästa med spik på skiljestyckena
mellan luckorna.
Spelventilerna av ek, som ursprungligen varit svansade och inlimmade,
har vid ännu okänd tidpunkt (kanske 1858?), försetts med öglor och hängts
på stift. Stiftanhängningen är bevarad i manual- och pedallådorna, medan
svansanhängningen rekonstruerats 1962–64 i ryggpositivlådan. Här har
originalventilerna befriats från anhängningsöglorna och ombelädrats med
dubbelt skinn, tyvärr av allt för mjuk kvalitet. De övriga lådornas ventiler,
även dessa alltså original men med sekundära anhängningsöglor, är sedan
1963 belagda med tjock röd filt och skinn enligt modern praxis. Ventilerna
löper överallt mellan parställda styrstift, vilka i likhet med anhängningsstiften är nya. De tredubbla ventilfjädrarna av mässing är däremot av allt
att döma original. Dessa står i likaledes ursprungliga fjäderlister av ek: En
för de parställda båda främre fjädrarna och en för den bakre fjädern under
vardera ventilen.
Pumpetinrättningen i ventilkistbottnarna från renoveringen 1962–64
torde i huvudsak överensstämma med ursprungsstatus. Pumpettråden av
mässing löper genom en pumpetpåse av skinn, limmad över en uppåt skålformig och nedåt trattformig genomföring i ventilkistbotten. Över och
under skinnet sitter på tråden ett par lädermuttrar. Pumpettråden har nedtill en ögla för trakturanhängningen och är upptill omvikt till en hake att
häktas i ventilens ögla. Ventilöglorna är original.

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

205

Pedalverkets C-väderlåda.
Sektion. Uppmätning
Carl-Gustaf Lewenhaupt, 1997. ATA.

Måttuppgifter

Alla väderlådorna har ca 47 mm kancellhöjd (= 2”Hbg) samt efter avriktning 1963–64 ca 70 mm ventilkisthöjd (71,6 = 3”Hbg).
Kancellbredder:
Manualverket 		
C 24; c 18; c’ 15; c” 13; c”’ 11.
			Pedalverket 		C 28; c 22; c’ 17.
			Ryggpositivet
C 15; c 12; c’ 9; c” 8; c”’ 7.
Ventilbredder:		Manualverket 		C 34; c 28; c’ 25; c” 20; c’” 18.
			Pedalverket 		C 40; c 33; c’ 29.
			Ryggpositivet 		C 22; c 20; c’ 17; c” 15; c”’ 15.
Kancellängd: 		
Manualverket 		
815 mm.
			Pedalverket 		784 mm.
			Ryggpositivet 		483 mm.
Ventilslitslängd:
Manualverket 		
197 mm.
			Pedalverket 		216 mm.
			Ryggpositivet 		174 mm.
Ventilkistedjup:
Manualverket 		
259 mm.
			Pedalverket 		282 mm.
			Ryggpositivet
229 mm.
Huvudmått:		
Manualverket		
C-lådan 1 458 × 883 mm;
							Ciss-lådan 1 327 × 883 mm.
				Pedalverket		C 1 802 × 852 mm;
							Ciss-lådan 1 745 × 852 mm.
				
Ryggpositivet		
1 849 × 547 mm.
Slejfvandring: 			

Manual och ryggpositiv ca 22 mm, pedal ca 25 mm.

Luftsystem
Det ursprungliga bälgverket, inneslutet i ovannämnda utrymme bakom
huvudstrukturen och bestående av fyra enkelfaltade kilbälgar, är i princip
väl bevarat. En renovering utförd av Olof Schwan år 1773 torde enbart ha
inneburit att bälgarnas fång- och snutventiler utbyttes mot nya av något
annorlunda konstruktion än originalventilerna. Kanalsystemet, som också
i huvudsak är bevarat, kan likaledes ha förändrats på ett par punkter vid
detta tillfälle.
Vid 1933 års renovering installerades elektrisk fläkt, vilken anslöts till en
ny stor magasinsbälg vid västra sidan av bälghuset. Renoveringen 1962–64
innebar att denna magasinsbälg borttogs; i stället insattes i nära anslutning
till väderlådorna fyra mindre regulatorbälgar, vilka försörjes med luft från
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fläkten via det gamla kanalsystemet. Den nya fläkten är placerad i en iso- Bälgverket från öster.
lerad trälåda mitt under de båda nedre originalbälgarna och ansluten till Uppmätning Carl-Gustaf
den gamla kanalstammen omedelbart under/efter grenrören från bälgarna. Lewenhaupt, 1997. ATA.
De fyra kilbälgarna, enligt kontraktet ”hwardera 7 1/2 fot lång och
hälften så bred”, är tillverkade helt i furu. De är försedda med två naror
på under- respektive överbordet. Det sistnämnda är direktsvansat, dvs.
bälgsvansen utgör en direkt fortsättning av bordet. Vardera bälgen har huvudmåtten 2 145 × 1 045 mm; längden överensstämmer med den kontrak
terade, förutsatt att man använder Hamburgerfot. Bälgarna ligger parvis
upplagda i två plan; mellanrummet är ca 55 mm på vardera planet, vilket
innebär att måttet från ytterkant till ytterkant i ett bälgpar överensstämmer med bälglängden.
Bälgborden är 35–40 mm tjocka, narorna 50 mm breda och 85 mm höga.
Vid överbordets öppningsände finns på var bälg ett med tegelstenar fyllt
viktfack bestående av en tresidig sinkad fururam med enkelt karnissvängda
sidostycken. Falterna har en största bredd av 360 mm och är vid ledänden
62–63 mm breda, tjockleken är på motsvarande ställen 18–19 respektive
12–13 mm. De är invändigt förstärkningslimmade med pergamentremsor
och breda band av linneväv.
Nuvarande fångventiler från 1773 är av dubbelt skinn på utvändigt fastskruvad furuplatta med borrade hål. Spår av de ursprungliga betydligt
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Bälgverket från norr.
Uppmätning Carl-Gustaf
Lewenhaupt, 1997. ATA.

mindre ventilerna visar att dessa sannolikt utgjorts av ett par belädrade
ekklaffar ovanpå var sin rektangulär och utvändigt kantfasad öppning i
underbordet; endast rester av de fasade öppningskanterna finns kvar sedan
en stor öppning sågats upp för nuvarande ventil. Även snutventilerna har
av Olof Schwan ersatts med nya av läder, men de ursprungliga utfallskanalerna är bevarade. En arbetsritning på en lagerpost för spärrventilsmekaniken i huvudstrukturens sockel kan med stor sannolikhet förmodas visa
tvärsnitt och ange längd (”6 ½ tum lång”) för en snutventilklaff av ek i
originalutförande före finjustering av vikten.
Bälgtramporna av furu är ca 2,75 m långa, 8 cm breda och som mest
12 cm höga vid lageraxeln. Den sistnämnda är med kvadratiskt tvärsnitt infälld i trampans undersida och med sina runda ändar lagrad i kraftiga järnklykor i den grova lagerbjälken. Utväxlingen är 3/4. Lyftstängerna är åttkantiga,
ca 2” grova och instuckna i strutbeslag av järn, vilka med en led fäster vid en
ovanpå trampan respektive under bälgsvansen fastnaglad järnplatta.
Bälgstolen med fyra upplagsbjälkar intappade i stående breda ramstycken mellan ett botten- och ett överstycke på vardera sidan utgör även
bälghusets ramverk. De bakre upplagsbjälkarna (under öppningsänden)
har sekundärt dubblerats genom att en ny bjälke lagts ovanpå originalbjäl-
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ken, vilket gett bälgarna en flackare lutningsvinkel. När detta har skett är
oklart; ursprungsbjälkarna har för vardera bälgen ett par borrade hål, svarande mot snarlika hål i de undre narorna. Hålen i de främre upplagsbjälkarna och narorna är försedda med kraftiga fästpinnar av trä för bälgarnas
positionering, medan de bakre positionshålen är tomma och visar tecken
på att aldrig ha haft några pinnar islagna. Detta skulle kunna tyda på att
arrangemanget är en mycket tidig ändring; annars kan man förmoda att
den genomförts 1773 av Olof Schwan. (Se vidare i Restaureringsnotiser 1.)
Mot trampgången finns under nedre bälgparet en delvis borttagen
brädvägg för bälgtrampornas uppstyrning. Ett stödräcke för bälgtramparen finns i form av en enkel stång tvärs över bälghuset innanför kanalstammen och med en fästkonsol på denna.

Översiktlig beskrivning av kanalsystemet
Bälgstammen har formen av två T:n, det övre stående mitt på det undre,
där tvärstyckena förenar det övre respektive undre bälgparets snutventiler.
Framför vardera snutventilen finns en spontlucka av ek inom en ram av ek
med ett övre och ett nedre vred för fasthållandet. Luckan är märkligt nog
krysslimmad i två skikt och försedd med en repögla, vilken dock på de två
undre luckorna har avskurits. Invändiga mått: 150 × 96 mm (ca 6 × 4”  ).
Manualväderröret utgår från det övre tvärstycket, något förskjuter åt
öster, löper först uppåt ett kort stycke och sedan under bälghustaket in i
huvudstrukturen. Här har det mynnat i ett halvmeterlångt liggande tvärstycke, varifrån de båda korta väderrörshalsarna löper rakt upp i respektive
ventilkista nära basänden. Det har dock kapats innanför strukturryggen
och mynnar nu i den mot det liggande tvärstyckets undersida anbringade
fjäderbelastade regulatorbälgen från 1962–64. Väderrörshalsar invändigt:
117 × 58 mm.
Bälgstammen står på ett framåtriktat utefter golvet löpande kanalstycke. I detta är spärrventilen inrättad och kanalstycket ansluter därefter
till nedan beskrivna pedalväderrör, vilket på en meterlång sträcka närmast
anslutningen är en virkestjocklek grövre än i sitt fortsatta lopp sidledes.
Den troligen till en del ursprungliga men sekundärt omarbetade spärrventilen, som alltså enbart avstänger pedalen från bälgverket, består av en
nedtill blybelastad ca 210 mm bred furuklaff med ett infällt ekstycke med
sannolikt ursprunglig ögla av mässing på ovansidan och en belagsdyna av
vävd filt med dubbel belädring på undersidan. Klaffen vilar i en utvändigt
manschetterad urtagning i kanalen. En kraftig huv av furu, väl sammanfogad medelst sinkning, skyddar spärrventilens vällmekanik i trampgången.
Spärrventilkanal invändigt: 168 × 90 mm.
Pedalväderröret löper nära golvet utefter huvudstrukturens rygg åt
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sidorna förbi pedalregistraturens sekundärvällramar, där en framåt riktad väderrörsarm på vardera sidan via en kort uppåtriktad väderrörshals
har fört luften direkt in i respektive ventilkista nära dess inre ände. De
omedelbart utanför respektive pedalverkshus placerade fjäderbelastade
regulatorbälgarna från 1962–64 bryter emellertid kanalförloppet strax före
väderrörshalsarna; de sistnämnda är dock intakta. Väderrörshalsar invändigt: 106 × 46 mm.
Ryggpositivets väderrör utgår från det undre tvärstyckets undersida nära
dess östra ände och löper rakt nedåt mellan de två östra bälgtramporna
till ett konsolburet framåtriktat kanalstycke ca 5” över golvnivån. Detta
ansluter till ett ovanpå pedalväderröret åt öster löpande stycke, vilket vid
huvudstrukturens sockelhörn vänder framåt och ned under podienivån för
att i jämnhöjd med ryggpositivets bakkant vända snett åt väster och in
under väderlådan, där väderrörshalsen löpt upp i ventilkistans östra ände.
Här har emellertid väderrörshalsen borttagits i samband med inplacerandet av den fjäderbelastade regulatorbälgen 1962–64 och blivit ersatt med en
skinnstos mellan bälgen och den nya ventilkistbotten. Den ursprungliga
väderrörshalsen magasinerades och är bevarad. Stosen mäter 117×117 mm.
Ursprunglig väderrörshals invändigt: 117 × 45 mm.

Förmodad tidigare ändring av kanalsystemet
Ovan har starka argument framförts för teorin om ryggpositivets något
senare tillblivelse än orgeln i övrigt. Ingenting talar emot att ryggpositivkanalen skulle kunna ha kommit till efter bälgstammens och pedalkanalernas
färdigställande. Tvärtom torde även exempelvis kanaldragningen snarast
tala för hypotesens relevans.
Den nuvarande manualkanalen är med all sannolikhet sekundärt tillkommen, kanske vid Olof Schwans renovering 1773. Att så torde vara
fallet framgår inte minst av dess anslutning ovanpå bälgstammens övre
tvärstycke, där håltagningen skett medelst två sågsnitt trots att det nya
väderröret är betydligt smalare än den gamla kanalstammen. Det halvmeterlånga liggande tvärstycket inne under manuallådorna samt väderrörshalsarna torde däremot vara original och mycket tyder på en ursprunglig
kanaldragning nedifrån nuvarande pedalväderröret vid golvet och upp till
det liggande tvärstycket:
Som nämnts ovan är pedalväderröret på en meterlång sträcka i anslutning till spärrventilkanalen från bälgstammen av grövre mått än därutanför och detta stycke visar tecken på sekundär förnyelse. I originalkonceptet
kan manualkanalen ha utgått härifrån för att först löpa inåt i huvudstrukturen och sedan uppåt till det korta tvärstycket under väderlådorna. Med
nuvarande spärrventilsplacering skulle en sådan lösning göra att även ma-
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nualen kunde avstängas från bälgverket. Än en gång skall nämnas att kontraktet dock ej nämner någon spärrventil.
Olof Schwans ambitioner att 1773 åstadkomma ett jämnare luftflöde
kan mycket väl ha tagit sig utryck i ovan beskrivna förändring. Den där
igenom väsentligt förkortade kanalsträckan från bälgverk till manualväderlådor torde, inte minst enligt senaste vetenskapliga rön, verkligen ha
inneburit en klar förbättring.

Situationen efter regulatorbälgarnas tillkomst
Klangligt har övergången från ett gemensamt system med viktbelastat
bälgmagasin (1933) till fyra separata system med fjäderbelastade regulatorer
medfört en genomgripande förändring, betydligt större än steget från de
ursprungliga kilbälgarna till den sekundärt insatta magasinsbälgen. Efter
att tidigare ha fört luften från de stora bälgarna till respektive väderlåda
och därvid även fyllt en viktig funktion i orgelns resonanssystem, tjänstgör
originalkanalerna nu som renodlade transportörer för fläktluft fram till de
i nära anslutning till väderlådorna placerade små regulatorbälgarna.
Den stora ursprungliga luftvolymen, vilken tidigare har försörjt orgeln
med erforderlig spelluft och reagerat olika allt efter registrering, spelsätt,
musikalisk struktur etc., har ersatts med fyra små separata fjäderbelastade
lådor, vilka levererar komprimerad luft i tillräcklig mängd för att alltid
räcka till. Bristen på volym kompenseras av en påtaglig effektivitet, vilken
emellertid har närmast förödande inverkan på klangen genom att framför
allt påverka tonansatser och -avslutningar, de klangliga konturerna.
Särskilt påtaglig är den klangliga påverkan i ryggpositivet. Där har, som
nämnts, den ursprungliga väderrörshalsen (kanalstycket närmast ventilkistan) i motsats till de båda övriga verken ersatts med en flexibel s.k. stos av
läder, vars area är dubbelt så stor som originalhalsen. Här är alltså regulatorbälgens direktinflytande på tonbildningen större än i manual och pedal.
Antikvariskt framstår nuvarande situation, de stora klangliga nackdelarna till trots, som överraskande positiv. Hela luftsystemet är nämligen
bevarat med undantag av de små kanalstycken som avtagits vid inmonteringen av regulatorbälgarna. Således är även de i sammanhanget mycket
viktiga väderrörshalsarna bevarade, t.o.m. ryggpositivets om än i demonterat skick. En framtida restaurering är alltså i högsta grad genomförbar
och en sådan kommer att kunna genomföras utan egentliga rekonstruktionsbehov.
Av dokumentationen från renoveringen 1962–64 framgår att lufttrycket
då lades vid ca 87 mm Vp. Nuvarande lufttryck, uppmätt i början av november 1997 på stockborrningar tillhörande det register som står längst bak
på respektive väderlåda, skiljer sig åt för vart och ett av de tre verken:
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Pipor i ryggpositivet, längst
fram Vox Humana 8´.

Pedalen:		
Manualen:		
Ryggpositivet:

ca 87 mm Vp.
ca 83 mm Vp.
ca 88 mm Vp.

Pipverk
Följande redogörelse kan betecknas som en första mycket sammanfattande
överblick. En mer detaljerad och inträngande beskrivning bör utarbetas
efter analys av det nu inhämtade dokumentationsmaterialet och en sammanvägning med Westers och Unnerbäcks tämligen rikhaltiga uppgifter
från 1932 respektive 1962.

Labialpiporna
Labialpiporna är inne på lådorna (fasadpiporna har beskrivits separat) tillverkade av lågprocentigt gods, ca 17% tenn och 83% bly. Pipmakeriarbetet
är åtminstone i manual och pedal genomgående av synnerligen hög klass;
ryggpositivets invändiga pipverk är något blandat till sin kvalitet och så
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torde ha varit fallet redan från början. Endast en labialstämma, pedalens
Offen.Subbass 16’, är förfärdigad av trä.
Metallpiporna är tillverkade i relativt kraftigt gods med mot myn
ningen avtagande tjocklek. Labierna är på de cylindriska piporna i basen
upp till ca 17–20 mm labiebredd ritsade och av rundbågig form, därovan
lansettformigt utplanade.
Den enda koniska stämman, SpitzFlöte 4’, har genomgående ritsade
spetsbågiga överlabier och rundbågiga underlabier. Kärnorna ligger relativt
djupt, har kilformigt tvärsnitt och tämligen låg fasvinkel, omkring 45º;
kärnspalterna är över lag trånga. Allt detta gäller pipornas originalstatus.
Situationen är inte entydig; bäst bevarat är pedalens pipverk, därnäst
kommer manualen. Ryggpositivet uppvisar relativt omfattande förändringar både av gammalt och sentida ursprung. År 1962–64 har de öppna
piporna i stor utsträckning fått sina sönderstämda mynningar kapade. De
nya påskarvningarna är upp till ungefär 1 fots längd slitsade, där ovan är
piporna skurna på tonhöjd. Bortsett från det beklagliga faktum, att så gott
som alla möjligheter att nå full kännedom om ursprunglig tonhöjd och
temperering genom detta ingrepp har gått förlorade, utgör påskarvningarna i sig det kanske allvarligaste hotet mot orgelns framtida bestånd. De är
nämligen utförda av relativt högprocentig metall, vilket vid stämning med
stämhorn av de i övrigt av lågprocentigt gods tillverkade piporna mycket
lätt kan resultera i allvarliga utmattningsskador i uppskärningskanterna
med åtföljande ödesdigra konsekvenser för intonationen.
Alla täckta och halvtäckta pipor har 1962–64 fått sina gamla hattpackningar utbytta mot nya av ljusgrå filt. Dessa är inte på samma sätt som de
ursprungliga proportionellt dimensionerade, varken i fråga om bredden
eller tjockleken; det sistnämnda har i enstaka pipor resulterat i sammanpressade mynningar.
Ett betydande antal pipor har 1962–64 erhållit nya fotspetsar av tämligen
högprocentig legering. Utförandet varierar från en tydlig ambition att efterlikna originalet till de mest flagranta avvikelser i fråga om form etc. De
pipor som är helt nytillverkade, bl.a. drygt halva mixturen i ryggpositivet,
är i regel av relevant mensur men helt olika originalutförandet vad beträffar plåtlegering och labieform; detta gäller även en del helt förnyade fötter
i exempelvis RohrFlöte 8’.
På ett mindre antal pipor finns tvärgående lödfogar av synnerligen grovt
utförande. Dessa torde vara tillkomna 1933 vid reparation av pipkroppar
som brustit och fötter som måste riktas inifrån.
Beträffande labieregionen med sekundärt utförda kärnstick, fasningar
eller skrapningar av kärn- och överlabiekanter samt förändrade uppskärningar kan följande nämnas. Flera kategorier av kärnstick förekommer,
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dels sådana som kan förmodas härröra åtminstone från Olof Schwans renovering eller ännu tidigare, dels grövre stick av mer sentida typ. I ett stort
antal pipor synes kärnfasen ha skrapats av; en del av dessa skrapningar
ter sig gåtfulla och torde vara mycket gamla, kanske t.o.m. ursprungliga.
Andra är av uppenbart sent datum, säkerligen gjorda 1962–64. Även vad
beträffar fasade överlabiekanter kan man tydligt särskilja flera olika kategorier, varav en mycket väl skulle kunna vara ursprunglig.
I fråga om uppskärningsförändringarna skall här bara nämnas att
Qvintadena 16’ som tidigare hade fått sina uppskärningar höjda, vid renoveringen 1962–64 ”återställdes” genom att piporna från d’ kapades vid kärnan, avkortades något och försågs med nya kärnor. Dessa är genomgående
för låga och från d’ alltför brant fasade.

Tungstämmorna
Tungstämmorna har uppsatser av lågprocentig metall, sannolikt av samma
legering som i labialverket, utom Bassun 16’ vars tuber är av furu. Uppsatserna i Voxhumana 8’ är korta, dubbelkoniska på cylindriskt skaft och i basen försedda med mynningsrör. Denna stämma står från hº i block av furu,
övriga lingualpipor har separata diller, likaledes av furu. I Voxhumana 8’ är
dillerna C-bº försedda med ett hål i var sida och utvändigt överbelädrade,
så att en membranverkan uppstår; arrangemanget är med all sannolikhet
ursprungligt. Kopferna är genomgående av lönn utom fem nya kopfer i
Voxhumana 8’, vilka är av bok. Kryckorna av mässing är i huvudsak de ursprungliga (enstaka nya av fosforbrons), men de löper överallt genom hål i
nya proppar av hårt tropiskt träslag. Originalhålens ytterkant kan skönjas
vid propparnas ytterkant; den ursprungliga positionen för kryckans lopp i kopfen har medvetet ändrats 1962–64.
Munstyckena är av mässing, i basen
med gjutna belag av orgelmetall och från
fsº i 8-fotsstämmorna (Fs i 4’) öppna med
ingjuten metallpropp i änden. Basmunstyckena har genomgående omarbetats
1962–64, då den gamla belädringen slipades av och ersattes med ny belädring av
tunt ljusbrunt skinn, hårdare i strukturen än originalskinnet. Upptill är i stället för belädring en platta av mässing,
i Voxhumana 8’ av koppar, limmad på
det avslipade originalbelaget. Denna är,
utom i Voxhumana 8’, ej utskuren efter
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övre delen av munstyckets slits. Voxhumanamunstyckena cº- fº är efter
1962–64 helt obelädrade; tungan ligger an direkt mot den avslipade metallytan. Samtliga tungor har förnyats 1962–64. De är i basen av mässing
men från eº i 8-fotsstämmorna (F i 4’) av fosforbrons. Ett stort antal munstycken har av intonatören 1962–64 försetts med tjock invändigt belädring
upptill i syfte att utan direkt synliga åtgärder reglera och egalisera klangen.
De öppna munstyckena i Trumpeterna och samtliga munstycken i Voxhumana 8’ vilar i manschettrör, vilka är fastlödda vid uppsatserna. I basen
står trumpetuppsatserna nedstuckna i branta kopfborrningar. Basuntuberna står på skinnsula över fasta kopfrör av orgelmetall.
Av ovanstående översikt framgår klart att de mest radikala och oåterkalleliga ingreppen vid renoveringen 1962–64 kom att drabba tungstämmorna: Förutom 5 helt nya pipor i Voxhumana 8’ (i ett utförande som
föga överensstämmer med originalpiporna) har alla belagda munstycken
omarbetats. Vidare har kopferna generellt försetts med nya krycklopp och
slutligen har samtliga tungor förnyats. Originaltungornas vidare öde efter
utbytet är för närvarande okänt.

Pipverksöversikt
I den här följande pipverksöversikten lämnas en kortfattad redovisning av
stämmornas status i ordning enligt registerplaceringen på väderlådorna.
Därav framgår bland annat ett tidigare ej uppmärksammat faktum av stor
betydelse för vår kännedom om äldre uppförandepraxis: Ryggpositivets
4-choriga Mixtur repeterar första gången på fs’, inte på fsº vilket hittills
hävdats. Detta tyder på koralspel med cantus firmus i tenorläge enligt kontinental praxis.
Manualverket

Principal 8 Fuss		
Hela stämman i fasad. Välbevarad.
Qvintadena 16 Fuss		
Uppvikta lådskägg. Omarbetad 1964.
RohrFlöte 8 Fuss		
Rör fr. cº. Relativt välbevarad bas; 		
				fr. c’ hårt renoverad 1964.
Qvintadena 8 Fuss		
Uppvikta lådskägg. Renoverad 1964; dock 	
				bättre bevarad än Qd 16’.
SpitzFlöte 4 Fuss		
Öppen konisk; skägglös. Välbevarad.
Octava 4 Fuss			
Kärnstick av äldre typ; kärnspalter i stor ut				sträckning skrapade 1964.
Qvinta 3 Fuss			
Välbevarad.
Sup: Octava 2 Fuss		
Relativt välbevarad.
Mixtur 5 Fach			
Sammansättning nedan* Välbevarad.
Trompet 8 Fuss			
Omarbetad nedtill 1964.

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

215

Pedalverket

Principal 8 Fuss		
Hela stämman i fasad. Välbevarad.
Offen. Subbass 16 Fuss
Trä, relativt trång. Något omarbetad; nya 	
				
övre förslagsdelar samt förskäggsribbor på
				flertalet pipor.
Qvinta 6 Fuss			Principalmensur. Relativt välbevarad.
Gedact 8 Fuss			
Välbevarad.
Octava 4 Fuss			
Relativt välbevarad.
Rausqvint 2 Fach		
3’+2’ Mycket välbevarad.
Mixtur 4 Fach			
Sammansättning nedan** Illa bearbetad.
Bassun 16 Fuss			Trätuber. Omarbetad nedtill 1964.
Trompet 8 Fuss			
Omarbetad nedtill 1964.
Trompet 4 Fuss			
Omarbetad nedtill 1964.
Ryggpositivet

Principal 4 fot			
Hela stämman i fasad. Illa bearbetad; väl				
bevarade pipor finns dock inom hela omfånget.
Gedackt 8 fot			
Ej helt homogen. Illa bearbetad.
Qvintadena 8 fot		
Uppvikta lådskägg. Bearbetad; två nya pipor
				av annan typ 1963.
Fleut 4 fot			Heterogen. Bearbetad.
Qvinta 3 fot			
Något bearbetad.
Octava 2 fot			
Något bearbetad.
Mixtur 4 chor		
Sammansättning nedan***
				Drygt hälften av piporna nya 1962–64.
Voxhumana 8 fot		
Renoverad/omarbetad nedtill samt fem helt 	
				nya pipor 1962–64.
Mixtursammansättning

Mixtur 5 Fach 		
C:
(Manualverk)		
c’:
			cs”:

1 1/3’ + 1’ + 4/5’ + 2/3’ + 1/2’
2 2/3’ + 2’ + 1 3/5’ + 1 1/3’ + 1’
5 1/3’ + 4’ + 3 1/5’ + 2 2/3’ + 2’

** Mixtur 4 Fach
C:
1 1/3’ + 1’+ 4/5’ + 2/3’
(Pedalverk)				
*** Mixtur 4 chor.
C:
1 1/3’ + 1’ + 4/5’ + 2/3’
(Ryggpositiv)		
fs’:
2 2/3’ + 2’ + 1 3/5’ + 1 1/3’
			fs”
5 1/3’ + 4’ + 3 1/5’ + 2 2/3’
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Restaureringsprogram 1998
Åren 1995–98 utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län en fullständig dokumentation av Cahmanorgeln i Leufsta bruks kyrka. Resultatet
har sammanfattats i en rapport publicerad som nr 1998:8 i Länsstyrelsens
meddelandeserie och återges i sin helhet i denna publikation. Dokumentationsmaterialet i form av uppmätningsritningar, mensurtabeller, fotografier etc. finns i Österlövsta kyrkoarkiv samt i Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet. Ansvarig för dokumentationsarbetet
var Carl-Gustaf Lewenhaupt.
Syftet med projektet var dels att göra en fullständig dokumentation av
orgeln, dels att ge underlag för ett restaureringsprogram. Restaureringsprogrammet utarbetades på Länsstyrelsens uppdrag av Lewenhaupt tillsammans med Axel Unnerbäck, Riksantikvarieämbetet.

Bakgrund
Orgeln i Leufsta bruks kyrka är landets värdefullaste historiska orgel och
räknas även internationellt som ett av de märkligaste orgelverken från
senbarocken. Den byggdes 1727–28 av orgelbyggaren Johan N. Cahman i
Stockholm och är i stort sett bevarad i ursprungligt skick. Efter en iståndsättning 1933, varvid orgeln efter en tids förfall åter gjordes spelbar, följde
åren 1962–64 en genomgripande renovering genom den danska firman
Marcussen & Søn. Därefter har inga nämnvärda förändringar skett.
Under det senaste decenniet har behovet av en restaurering aktualiserats. Efter 35 år är orgeln av naturliga skäl i behov av en grundlig teknisk
översyn. Vidare har det kunnat konstateras att vissa av de åtgärder som
vidtogs 1962–64 var mindre lämpliga, delvis direkt skadliga för orgelns fortsatta bestånd och dessutom negativa för orgelns klang. Renoveringen kom
heller aldrig att omfatta orgelns ursprungliga bälgverk. I stället insattes
separata regulatorbälgar av modern typ.
En restaurering bör syfta till att åter sätta orgeln i tekniskt fullgott skick,
att eliminera sådana ingrepp som utgör en risk för orgelns fortsatta bestånd
och att i möjligaste mån återställa orgelns klangliga ursprungskaraktär.

Åtgärdsprogram
Programmet redovisar i koncentrerad form förslag till åtgärder med kortfattad motivering. För utförligare information hänvisas till dokumentationsrapporten.
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Luftsystemet

1962–64 ersattes den år 1933 insatta magasinsbälgen med fjäderbelastade
regulatorbälgar, en för varje låda, som monterades på respektive väderrör. Det ursprungliga bälgverket och kanalsystemet lämnades utan åtgärd.
Förändringen, som bl.a. innebar att hela det gamla kanalsystemet sattes ur
funktion, hade en starkt negativ effekt på orgelns klang.
• Regulatorbälgarna från 1962-64 avlägsnas, borttagna kanalstycken återinsätts respektive rekonstrueras.
• Det ursprungliga bälgverket med fyra kilbälgar samt kanalsystemet restaureras och återinkopplas. 1773 års förändringar med nya fång- och
snutventiler samt nytt väderrör till manualverket bibehålles.
• Nuvarande fläktinstallation ersätts. Fläkten placeras utanför bälghuset
på läktarens västra del. Den ansluts medelst separata ridåventiler till de
båda undre bälgarna via de år 1773 förstorade fångventilöppningarna.
• Ursprungligt lufttryck efterforskas och återställs.

Labialpiporna

De öppna labialpiporna är i stor utsträckning påskarvade 1962–64. Härvid
har använts alltför hård, högprocentig metall, vilket medför stor risk för
allvarliga skador i labieregionen i samband med stämning.
• Samtliga påskarvningar ersätts med nya av blyplåt. Alla pipor i innerverket skall vara skurna på tonhöjd.
• Nya ilödningar i fasadpipornas stämurtag ersätts.
• De täckta pipornas sekundära hattpackningar av ljusgrå filt ersätts med
nya av relevant material och dimension.
• Nya fotspetsar av irrelevant utförande ersätts med nya av korrekt leger
ing och form.
• Nytillverkade pipor i felaktigt utförande och legering ersätts med rekonstruktioner
• Behandling av sentida intonationsförändringar skall ske restriktivt och
efter noggrann prövning från fall till fall. Främst gäller det RohrFlöte
8´ i diskantläget men även i viss utsträckning ryggpositivets Principal 4´
och Gedackt 8´ samt pedalens Offen:Subbass 16´.

Rörstämmorna

1962–64 omarbetades alla belagda munstycken, byttes alla tungor och ändrades kryckornas läge i kopferna. Fem pipor i Voxhumana 8´ nytillverkades.
• Kryckornas förändrade läge bibehålls.
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• De belagda munstyckena restaureras genom borttagning av nuvarande
belädring och pålagda metallplattor samt ombelädras i överensstämmelse med ursprungligt skick.
• Nuvarande tungor ersätts med nya i enlighet med Cahman-traditionens
praxis.
• De fem sekundära piporna i Voxhumana 8´ ersätts med rekonstruktioner.

Tonhöjd och temperatur
Ursprunglig tonhöjd kan på grund av sekundära ingrepp i piporna knappast fastställas. I princip torde orgeln kunna stämmas i korton = en halvton
över normaltonhöjd.
• Frågan om lämplig temperering diskuteras under arbetets gång.

Väderlådorna
Väderlådorna är i huvudsak i gott skick. Vissa problem med stockskruvar
och slejfbanor måste dock åtgärdas.
• På grund av de 1962–64 inlagda fjädrarna och brickorna tenderar
stockskruvarna att slita ut sina fästen i kancellramverket av ek. Skruvarna, nygjorda 1962–64 med bibehållna gamla skallar, förnyas i något
grövre dimension med bibehållande av skallarna. Fjädrar och brickor
ersätts med bussningar av tvärträ.
• I manual- och pedallådorna avlägsnas den nuvarande slejfbanebelädringen av alltför tunt och hårt skinn och ersätts med nytt skinn av relevant typ (vitgarvat, fast, men med mjuk ytstruktur). I ryggpositivlådan
behålls nuvarande slejfbanebelädring.
• Den nuvarande beläggningen på spelventilerna består av filt och skinn.
Byte mot enbart skinn bör övervägas. I samband härmed bör vidare
övervägas att återställa ursprungligt system med svansanhängning i manualen och pedalen.

Traktur

Renoveringen 1962–64 innebar vissa förändringar och kompletteringar av
trakturen samt filtgarnering. Trakturen fungerar i huvudsak bra men behöver en allmän översyn. Nya delar som är helt främmande och påverkar
speltouchen negativt bör dock ersättas med rekonstruktioner. I pedalen
har pumpetpåsarna skadats när ventilabstrakter vid stämning av rörverken
dragits alltför långt ned, vilket motiverar att lådorna kompletteras med en
blindklav.
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• Anordningar för självreglerande mekanik från 1962–64 bibehålls.
• Filtgarneringar bibehålls i princip, men borttagning kan övervägas på
vissa punkter, exempelvis ryggpositivets vällagringar och sekundärvinklar.
• Ryggpositivets nuvarande, alltför klena horisontalabstrakter och pumpetabstrakter ersätts med rekonstruktioner i rätt dimension.
• Blindklav med stopplist anbringas under pedalens ventilkistor för att
hindra att pumpetpåsarna skadas när abstrakten dras ned för långt vid
stämning av rörverken.
• Stoppbräda under manualens väderlådor med urtag för vippändarna,
borttagen 1962–64 då trakturen gjordes självreglerande och vipplisten
sänktes, rekonstrueras med de modifikationer som behövs med hänsyn
till vipplistens sänkta läge.

Spelbord

• Pedalklaven, förskjuten ca 4 cm åt höger 1962–64, placeras i rätt läge
med därav följande återställningsåtgärder i mekaniken.
• Pedalklavens sekundära, alltför smala och tunna fotbräda ersätts med
en rekonstruerad bräda.
• Nuvarande notnisch ersättes med en ny som närmare ansluter till Cahman-traditionens praxis.
• Orgelpallen restaureras och förses eventuellt med ny läderklädsel.
• Elinstallationer och belysning förnyas.

Orgelhusen

Ryggsidorna och gavlarna övermålade med syntetisk färg 1962–64.
• Färgen avlägsnas med största försiktighet så att underliggande ursprungliga färglager med inskriptioner och ”klotter” tillkommet genom
århundradena inte skadas. Särskilt program bör upprättas av konservator. I samband därmed är det angeläget att den ursprungliga, rödbruna
marmoreringen på kolonnerna under ryggpositivet, övermålad med
gråvit marmorering 1962–64, framtages.
Golvet på läktaren delvis förnyat i sen tid och försett med uppbyggda podier m.m. som bl.a. gör det svårt att öppna orgelhusets gavelluckor.
• Golvet återställs genom borttagning av sekundära podier och byte av
moderna smala bräder mot bräder av samma dimension som 1700-talsbräderna. Golvet lämnas även fortsättningsvis obehandlat.
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restaureringen 2005 – 06
Karl Johan Eklund & Axel Unnerbäck

R

edan från början förekom viss kritik mot restaureringen 1962–64.
Framför allt gällde det orgelklangen, som förlorat mycket av sin
omedelbara charm och levande karaktär. Orsaken bedömdes främst
ligga i de nya fjäderbälgarnas absolut perfekta men livlösa lufttillförsel som
gav klangen en stelhet som inte fanns tidigare, då en traditionellt stenbelastad bälg var ansluten till det ursprungliga kanalsystemet. Både i Sverige
och på kontinenten hade man uppmärksammat luftförsörjningens centrala betydelse för klang och tonansats och i kvalitetsorgelbyggeriet började
man alltmer att återgå till traditionella bälgverk.
I Leufsta bruk fanns såväl de fyra originalbälgarna som hela det ursprungliga kanalsystemet kvar, fastän bortkopplat. En restaurering av denna viktiga del av orgeln var alltså möjlig och ur klanglig synpunkt direkt
önskvärd. En annan viktig fråga var orgelns temperering, som åtminstone
sedan 1930-talet varit liksvävig men som från början bör ha följt något
av då förkommande temperatursystem, också detta av stor betydelse för
orgelklangen. Till detta kom att man vid pålödningarna av metallpiporna
1962–64 använt för tjock och styv plåt, vilket innebar en allvarlig risk för
skador på de gamla, veka piporna vid stämning. Därutöver fanns diverse
bristfälligheter, fel och skador samt ett slitage som måste åtgärdas.

Målsättning och restaureringsprogram
Program för restaurering upprättades 1998-11-29 av Riksantikvarieämbetets
dåvarande orgelexpert Axel Unnerbäck och orgelkonsulten Carl-Gustaf
Lewenhaupt. Utgångspukt var de iakttagelser som Lewenhaupt gjort vid
sin dokumentation av orgeln 1995–98. 1 En projektbeskrivning upprättades
av antikvarie Niclas Fredriksson.
Den övergripande målsättningen var att åter sätta orgeln i tekniskt fullgott skick, att eliminera sådana ingrepp som utgör en risk för orgelns fortsatta
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bestånd och att i möjligaste mån återställa orgelns klangliga ursprungskaraktär.
Arbetet uppdrogs åt två orgelfirmor. Mats Arvidssson svarade för re
staureringen av metallpiporna och bälgverket, Åkerman & Lund svarade
för väderlådor, mekanik och träpipor samt intonation och stämning genom intonatörerna Helmuth Gripentrog och Kalevi Mäkinen. Församlingens projektledare var Niclas Fredriksson, kontrollant var kyrkomusiker
Mats Åberg, Falun. För den kulturhistoriska kontrollen svarade länsanti
kvarie Karl Johan Eklund och antikvarie Axel Unnerbäck.

Väderlådor och mekanik
Även om Marcussen & Søn i sitt arbete syftade till att säkra orgelns funktion för mycket lång tid, hade orgeln efter drygt 40 års intensiv användning blivit sliten och drabbats av skavanker som måste åtgärdas. Det är nog
inte en överdrift att säga att den under sin långa livstid aldrig har använts
så intensivt som under de senaste fyra decennierna; talrika orgelkonserter,
omfattande grammofoninspelningar, radioutsändningar och sommarakademier har frestat på orgeln och satt sina spår.
En viktig del av arbetet har varit att gå igenom mekanik och väderlådor,
laga skador och ersätta felaktigt utförda eller slitna delar från tidigare re
staureringar. Som grundprincip gällde att inte onödigtvis förnya eller byta
ut det som var välgjort och fortfarande fungerade bra från Marcussens re
staurering. Därför blev det t.ex. inte som tänkt någon ny skinnbeläggning
i slejfbanorna, eftersom Marcussens skinn visade sig vara i perfekt skick.
Följande åtgärder genomfördes vid restaureringen:
• Pipstockskruvarna, som Marcussen förnyat i spetsen, har restaurerats
och de under skruvarna inlagda fjädrarna avlägsnats, eftersom de gjort
att skruvarna kommit att äta sönder träet i kancellramverket.
• Ventilernas beläggning av filt och skinn från 1962–64 har ersatts med
två lager skinn. Pedalventilerna har fått svansupphängning, medan de
i huvudverket har behållit sin stiftupphängning. I ryggpositivet fanns
redan svansupphängning.
• Trakturen har i stor utsträckning fått behålla filtgarneringarna från
1962–64 sedan det konstaterats att de är välgjorda och inte nämnvärt
försämrar mekanikens funktion. Pedalens vällramar har dock fått nya
bussningar av läder och nya axelstift.
• Marcussens anordning för ”självreglering” av mekaniken bibehölls,
då den visat sig fungera bra och minska behovet av ständig manuell
justering.
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• Ryggpositivets alltför klena, ej ursprungliga horisontal- och pumpet
abstrakter från 1962–64 har ersatts med rekonstruktioner, likaså alla
vinklar under ryggpositivets väderlåda och några defekta under klaviaturen.
• Pedallådorna, som saknar blindklav, har försetts med fritt inställda
stopplister under ventilerna för att hindra att man drar ned dem för
långt och skadar pumpetpåsarna, vilket ibland inträffat vid stämning
av rörverken. Samtliga pumpetpåsar i pedalen förnyades. I övriga verk
har ett mindre antal förnyats.
• Pedalklaven, förskjuten ca 4 cm åt höger 1962–64, har återförts till ursprungligt läge och fått en rekonstruerad fotbräda. Den horisontella
pedalabstrakturen med de 1962–64 insatta skruvställena har modifierats för att passa till klavens nya läge.
• Registraturens genomföringar i registerpanelerna har omfodrats, alla
axelstift nya från 1962–64 har ersatts.
• Orgelpallens sekundära vaxduksklädsel har ersatts med skinn.
• Smärre fanerskador på manualklavarna har lagats. Tangentfronternas
skinnbeklädnad från 1962–64 har förnyats.
• Notställsnischen från 1962–64 kompletterad med nytt notställ som
kan hängas upp över nischen.
• Ståltapparna från 1962–64 i registraturen har ersatts med kopior av
originaltapparna.
• Ramstyckena i pedalskåpen, kapade troligen 1932–33, har fixerats vid
orgelhusens sidoväggar med plattstål.

Pipverket
En viktig målsättning var att rätta till en del brister som hotade att på sikt
skada det värdefulla pipverket. Mest akut var att avlägsna Marcussens alltför styva pålödningar.
Pålödningarna från 1962–64 har ersatts med nya av tunt gods (17% legering på de större piporna, från enfots längd bly), som lätt och utan våld låter
sig formas vid stämning med stämhorn. Piporna är nu skurna på tonhöjd.
I de täckta stämmorna har hattpackningar av grå filt ersatts med skinn
utom i de större piporna, där filten behållits.
I fasadpiporna, där Marcussen hade lött in en plåt med stämslits i stäm
urtagen, gjordes bedömningen att det var mera skonsamt att behålla ilödningen än att rekonstruera den ursprungliga konstruktionen. Slitsen löddes igen och ersattes med en enkel stämflik.
I ryggpositivet saknades redan 1932–33 omkring 100 pipor, som kompletterades med nya av mycket primitiv kvalitet. De byttes av Marcussen
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mot nya pipor av god kvalitet men i ett standardutförande som skilde sig
från Cahmans. Dessa har nu i sin tur ersatts med pipor tillverkade av Mats
Arvidsson som noggranna rekonstruktioner av Cahmans pipor.
Fem pipor i Vox humana rekonstruerades 1962–64 och har behållits,
dock med nygjorda, mera originaltrogna uppsatser och mässingstungor.
I rörverken visade det sig att originaltungorna i betydande utsträckning
var bevarade, bl.a. alla tungorna i Basun 16´. Diskantlägena hade däremot
fått nya tungor av fosforbrons, som nu ersattes med rekonstruerade tungor
av mässing. I synnerhet för Vox humana 8´ betydde detta en klanglig meta
morfos.
Belädringen från 1962–64 på rörverkens munstycken har behållits, likaså den av Marcussen inlagda mässingsplattan på munstyckenas översta
del intill kopfen.
Vid arbetet med labialpiporna upptäcktes det att ett antal pipfötter,
främst i huvudverket, hade skadats av korrosion, ett tyvärr inte ovanligt
fenomen i pipor med hög blyhalt. Några pipfötter och fotspetsar hade
bytts ut redan 1962–64. Nu behövde ytterligare några bytas eller repareras.
Tecken på begynnande angrepp noterades här och var men lämnades tills
vidare utan åtgärd.2

Bälgverket
En för orgelklangen synnerligen betydelsefull åtgärd var restaureringen av
orgelns väderförsörjning.
De för klangen mycket oförmånliga regulatorbälgarna från 1962–64 har
avlägsnats och håltagningen i kanalerna reparerats. Den helt borttagna
korta kanalstycket under ryggpositivet rekonstruerades; originalet har sedermera återfunnits och magasinerats i bälghuset.
Cahmans fyra originalbälgar, oanvända sedan omkring 1910, då orgeln
togs ur bruk, har reparerats med all den försiktighet som gäller i dagens
restaureringspolicy. Betydande delar av belädringen visade sig vara original, och kunde behållas med viss komplettering.
1773 års fång- och snutventiler har bibehållits utan förändring.
Vid dokumentationen noterade C.-G. Lewenhaupt att bälgarna ursprungligen legat mera lutande, men senare blivit höjda omkring 12 cm
i faltkant genom en balk som lagts ovanpå de ursprungliga bärande tvärbalkarna. Mats Arvidsson kunde nu konstatera att bälgstolen uppenbarligen från början varit felbyggd med upplagsbalkar som råkat hamna en
balktjocklek för lågt. Med bälgarnas alltför stora lutning blev passningen
mellan snutkanal och samlingskanal dålig. Glappet som uppstod hade
tydligen redan vid monteringen 1727–28 eliminerats med små träkilar vid
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anslutningen. När bälgarna, sannolikt av Schwan, höjdes till rätt läge blev
kilarna kvar, vilket gav ännu sämre passning. När kilarna nu avlägsnades,
blev passningen perfekt och i enlighet med den ursprungligen avsedda. En
annan konsekvens av den felaktiga lutningen var att snutventilerna, som
skall hänga frisvävande i kanalerna, kom att ligga an och därmed försvåra
luftpassagen. Detta var sannolikt orsaken till att Schwan höjde bälgarna
och ersatte Cahmans troligen ganska tunga ventiler av trä med nya av läder, som tätar mot ett raster med borrade hål.
För att skona bälgarna från slitage kompletterades bälgverket med en
separat, tyngdbelastad parallellbälg för fläktdrift, placerad under Cahmans
bälgar. När originalbälgarna skall trampas, kopplas den nya bälgen bort
med en spärrventil.

Lufttryck
Lufttrycket är 85 mm vp vid fläktdrift via den nya bälgen, 79 mm vid
trampning med nya bälgen urkopplad. Bälgarna har kvar sin ursprungliga
belastning med tegelstenar av gult tegel (samma som i kyrkans golv), lagda
i träfack på respektive bälg. Stenarna är något avkortade för att passa i
facken. En extra tillagd, ej avkortad sten av samma tillverkning tyder på
att trycket höjts, antingen från början, kanske vid ryggpositivets tillkomst,
eller vid något senare tillfälle, i så fall troligen vid Schwans arbete med
bälgarna 1773. Lufttrycket i bälgarna visade sig vara 85 mm med den extra
stenen, ca 78 mm om den togs bort. Efter upprepade prov beslöts att den
extra stenen skulle tas bort, eftersom klangen vid trampning bedömdes bli
onaturligt burdus och pressad med det högre trycket.
Lufttryck och intonation behandlas utförligt i ett separat avsnitt i denna publikation, se s. 230–239.

Intonation
I Leufsta bruk, liksom i så många andra orglar från klassisk tid, har intonationen bearbetats under senare delen av 1800-talet, men också vid re
staureringen 1962–64.
Vid 1962 års genomgång av orgeln inför restaureringen noterades
kärnstick i ungefär en tredjedel av pipmaterialet, medan övriga pipor,
bl.a. mixturerna i huvudverket och pedalen, var orörda. Kärnsticken är av
en typ som enligt Niclas Fredrikssons forskning var vanlig under senare
delen av 1800-talet, vilket tyder på att de kan ha tillkommit i samband
med Setterquist & Sons nybyggnad av orgel i sockenkyrkan Österlövsta 1884. Vissa kärnstick liksom även vissa fasningar av överlabier har av
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Lewenhaupt förmodats kunna vara äldre. Vid Marcussens restaurering avlägsnades kärnsticken till stor del på ett hårdhänt sätt genom pressning av kärnan underifrån och skrapning av dess framkant. Vid ett studiebesök vid den av Marcussen några år tidigare restaurerade 1700-talsorgeln
i Bavo kerk i Haarlem kunde Fredriksson, Gripentrog och Mäkinen konstatera att samma tillvägagångssätt hade tillämpats där.
Intonationsarbetet har utgått från målsättningen att utan ytterligare ingrepp så långt möjligt återställa tydligt påvisbara förändringar av klangkaraktär och tonansatser 1962–64. Härvid kunde även inspelningar från tiden
före 1962 bidra till att ge en uppfattning om den tidigare klangen.
Qvintadena 16´, som, troligen 1884, omarbetats till en Borduna 16´,
återställdes 1962–64 till Qvintadena genom sänkning av uppskärningarna
i basen och inlödning av nya kärnor från d 0. Stämman har bevarats utan
förändring.
I Rohr-Flöte 8´ i huvudverket, närmast pedantiskt egaliserad och utjämnad 1962–64, har labierna återställts till rätt läge, vilket givit stämman
tillbaka dess karaktäristiska ansatser, korta i diskanten, ganska långa i basen.
I orgelns enda trästämma, den öppna Offen Sub bass 16´ i pedalen, hade
Marcussen radikalt omarbetat de invändigt urskålade förslagens övre del
med en nygjord, rak avslutning. Denna har bytts och den för luftströmmens riktning viktiga skålningen återställts, vilket har återgivit stämman
åtminstone en del av dess tidigare mycket långa, karaktäristiska tonansatser. Arbetet gjordes av Leif Eriksson, Åkerman & Lund.
Däremot har det inte bedömts möjligt att återställa de skador som
drabbat metallpipornas kärnor i samband med skrapningen av kärnstick
1962–64. Åtskilliga stämmor har dock undgått 1800-talets romantisering
och därmed i huvudsak fått vara i fred på 1960-talet – dit hör de mycket
väl bevarade mixturerna i huvudverket och pedalen, Qvinta 3´ och Super
Octava 2´ samt Spitzflöte 4´ i huvudverket och en stor del av labialpiporna
i pedalen utom Principal 8´, som är skrapad.
I rörverken har bytet av en del icke ursprungliga tungor av fosforbrons
mot sådana av mässing som glödgats betytt en rehabilitering av stämmornas klang och intonation. Detta utfördes av Mats Arvidsson.
Intonationsåtgärderna och iakttagelser i samband med intonationen
har på ett föredömligt sätt journalförts pipa för pipa.
C.-G.

Tonhöjd
Orgeln är nu liksom ursprungligen stämd i korton: a = ca 469 vid 85 mm
tryck och 16,8 grader C i kyrkorummet.
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Temperatur
Temperaturen har varit föremål för livlig diskussion, bl.a. i ett av GOArt
arrangerat expertseminarium 2005. Det har sedan länge stått klart att den
liksväviga temperatur som orgeln haft åtminstone sedan den sattes i stånd
1932–33, troligen ännu längre tillbaka, var främmande för Cahman-orgelns
klangvärld och dåtidens praxis. Olika temperaturer har föreslagits både
tidigare och i den nu aktuella diskussionen, somliga ålderdomliga, andra
mera moderata.
Eftersom flertalet öppna pipor utom vissa diskantpipor har förändrats
upptill 1932–33 och 1962–64, ger orgeln själv ingen säker upplysning om
hur den ursprungligen varit tempererad. En viktig utgångspunkt finns där
emot i Cahmans skriftliga uttalande i en diskussion inför orgelbygget i
Linköpings domkyrka.3 I ett brev den 15 april 1732 kommenterar han en
av Christopher Polhem författad teori om en lika delning mellan tonerna
i en oktav. Han påpekar att det finns en rad olika sätt att temperera, att
det tidigare också förekommit lösningar med dubblerade halvtoner och att
olika musiker har olika preferenser när det gäller temperaturen, beroende
på vilka tonarter som de favoriserar i sin musik. Eftersom det står fast, att
alla intervall i en oktav omöjligen kan klinga helt rent i sammantagna ackord vilken temperatur det vara må, så blir följden att fördelningen mellan
intervallen påverkas av vars och ens preferenser.
För min dehl att säja, tyckes det wara nog wida kommit, när alla 12 intervalla
inom Octaven, kunna så tempereras och jämkas, att alla qvinter ganska lijtet
swäfwa, då alla tertierne blifwa någorlunda hulpne, så att med temel[ig]t nöje
kan spelas utur alla toner [tonarter], så wäl utj ciss fiss och giss dur, som utj c d
och f dur; då ock den tillförne utj H dur alt för höga och förhatelige tertia befinnes så drägelig, som någon af de andre. Men deraf kan ändå icke följa än mindre
säjas, att emillan alla qvinter och alla tertier är lijka dehlning.

Vad Cahman beskriver är en vältempererad stämning som tycks ligga ganska nära liksvävighet. Hans uttalande får anses avspegla både hans egen
syn på tempereringsfrågorna och tendenser i tiden. I Tyskland hade vid
denna tid publicerats flera temperaturer, bl.a. Johann Georg Neidhardts,
som visar att man på samma sätt som Cahman är beredd att gå långt ifråga
om vältempererad stämning. Vi vet inte om Cahman kände till Neidhardts
temperaturer, men hans yttrande visar att han rörde sig i samma banor och
hade sin uppfattning om hur man skulle kunna åstadkomma en temperatur
som tillgodosåg behovet av att kunna spela något så när rent i alla tonarter.
Resultatet blev att man för Leufsta bruk valde Neidhardts temperatur
Für ein Dorff 1724, identisk med Für eine kleine Stadt i 1732 års publikation,
såsom den samtida temperatur som kommer närmast Cahmans intentio-
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ner. En viktig aspekt har också varit att varje temperatur som skulle kräva
förändringar och ingrepp i pipornas originalsubstans är utesluten.

Orgelhus och läktarmiljö
Den berömda orgelfasaden har till stor del kvar sin originalfärg och förgyllning, som nu har rengjorts. Arbetet har utförts av Cay Fredriksson
vid Kurt Fredrikssons Måleri AB enligt åtgärdsprogram och färganalys utförda av 1:e konservator Hans Peter Hedlund, Riksantikvarieämbetet (se
Åtgärdsprogram, rapport och avsyningsutlåtande i ATA). Orgelhusens gavlar och ryggsidor har delvis befriats från en övermålning med syntetisk
färg, gjord vid kyrkans restaurering 1963. På läktarens östra del har sentida
bänkar och podier tagits bort och golven reparerats och kompletterats. De
bärande kolonnerna under läktaren, som av obegriplig anledning övermålades i vit marmorfärg 1963, har återfått sin ursprungliga färgsättning
och marmorering i djupt rödbrunt. Detta fick ske genom rekonstruktiv
övermålning, eftersom den vita färgen inte kunde avlägsnas utan risk för
skador på originalskiktet.

Ett ovärderligt dokument och konstverk
Marcussens restaurering 1962–64 var ambitiös och tekniskt gedigen, men
på vissa punkter hårdhänt. Tekniskt har orgeln fungerat närmast oklanderligt, trots att den sedan dess har utsatts för hårt slitage och spelats i en
omfattning som aldrig förr.
Musikaliskt blev Marcussens restaurering redan från början något av
en besvikelse. Perfektionskravet, så typiskt för firmans högklassiga nyproduktion vid den tiden, kom att tillämpas på ett sätt som gjorde att orgelklangen förlorade en del av sin personlighet och patina.
Orgeln har nu fått tillbaka sin riktiga väderförsörjning, med ett bälgverk som andas lugnt och ger liv och gravitet åt klangen. Utbytet av mindre
lyckade pipor från 1962–64 har betytt mycket för ryggpositivets plenumklang, och i rörverken har bytet av diskanternas stela tungor av fosforbrons
mot nya av mässing återframkallat den gamla täta och samtidigt intensivt
sjungande klangen. Den nya temperaturen bidrar med sina renare intervall
till att lyfta fram skönheten och tydligheten både i enskilda stämmor och
i helhetsklangen. Intonatörerna har med ett inkännande arbete, minimerat till att omfatta endast försiktig justering av påtagliga intonationsingrepp som intryckta underlabier m.m., kunnat återframkalla mycket av
den gamla klangkaraktären. I pipor som varit utsatta för kärnstick och
ovarsam borttagning av kärnstick har det dock inte varit möjligt att åter-
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ställa ingreppen – det hade krävt alltför radikala åtgärder som t.ex. insättning av nya kärnor. Att exakt fastställa hur just dessa pipor klingade på
Cahmans tid är i dag inte möjligt, men i de stämmor som undgått senare
tiders ingrepp lever Cahmans barockintonation, kanske mildrad av 280 års
patina men ändå ungdomlig och fräsch. Som helhet vågar man säga att
Leufsta bruks orgel ger en övertygande bild av Cahmans orgelkonst och
den svenska barockens orgelklang.

*
Den 11 juni 2006 återinvigdes Cahman-orgeln i Leufsta bruks kyrka efter
avslutad restaurering. Restaureringen utfördes, som nämnts, av orgelfirmorna Mats Arvidsson, Stallarholmen, (metallpiporna och bälgverket) och
Åkerman & Lund, Knivsta (väderlådor, mekanik och spelbord). Intonation och stämning utfördes på Åkerman & Lunds uppdrag av Helmuth
Gripentrog och Kalevi Mäkinen. Församlingens restaureringskommitté
utgjordes av Lars-Erik Söderblom, Allan Lundvall, Per-Inge Karlsson,
Hans Evan Lundin, kyrkoherde, och Greta Pettersson, sammankallande,
samt kantor Birgitta Olsson, adjungerad, kamrer Lennart Jansson, sekreterare, och kyrkvaktmästare Lars-Gösta Hellberg.
Arbetet påbörjades 2005. Restaureringen utfördes enligt ett program,
upprättat 1998-11-29 av orgelkonsult Carl-Gustaf Lewenhaupt och antikvarie Axel Unnerbäck. Till grund för programmet låg den dokumentation
som på länsstyrelsens uppdrag hade utförts av Lewenhaupt, biträdd av
organist Niclas Fredriksson. Kontrollanter för restaureringen var länsanti
kvarie Karl Johan Eklund, Riksantikvarieämbetets orgelexpert Niclas Fred
riksson, antikvarie Axel Unnerbäck och organisten Mats Åberg.

Noter
1 Dokumentationsmaterialet finns i sin helhet i Österlövsta kyrkoarkiv samt i Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet.
2 Allvarliga korrosionsskador på blyhaltiga metallpipor i förening med väderlådor av ek
har under senare år observerats i ett flertal historiska orglar i Europa. Se Corrosion of
Lead and Lead-Tin Alloys of Organ Pipes in Europe. Samarbetsprojekt med GOArt, S:t
Jacobi församling i Lübeck, Chalmers Tekniska Högskola och Universitetet i Bologna
inom EU:s forskningsprogram Energy. Environment and Sustcinable Develoment. –Vid
genomgången av orgeln 1962 iakttogs knivsnitt i ett antal pipfötter, som då tolkades
som provisoriska ingrepp gjorda för att avhjälpa akut hylning, men som sannolikt var
orsakade av korrosion.
3 Linköpings stiftsbibliotek, Handskriftsavdelningen N12. Dokumentet återges i sin
helhet som bilaga, se s. 138–140.
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lufttryck och intonation
Axel Unnerbäck

B

älg- och kanalsystemet i en orgel är av fundamental betydelse inte
bara för orgelns funktion utan också för klangkaraktären. Med de
regulatorbälgar som installerades i Cahmanorgeln 1962–64 ändrades luftförsörningens kararaktär i grunden, och därmed orgelns klangliga
egenskaper. Luften kom nu inte längre från en traditionellt tyngdbelastad
bälg utan direkt från den elektriska fläkten via små, fjäderbelastade bälgar
med enda funktion att som spjäll reglera tryck och tillförsel. Av hög prioritet i 2005–06 års restaurering var därför att restaurera och återinkoppla det
ursprungliga bälgverket. Därmed ställdes man inför frågan vilket som var
det rätta lufttrycket i orgeln.
Klangen i en orgel är – liksom i alla blåsinstrument – i hög grad beroende av det s.k. vädertrycket, dvs. lufttrycket i bälgarna. Ett högt lufttryck
ger en stark, intensiv och t.o.m. hård ton, ett lågt tryck å andra sidan en
mildare, kanske glanslös och svag ton. Tidigare har man ansett att 1600och 1700-talets orglar i regel hade ett ganska lågt tryck och att de högre
trycken kom med romantikens orglar under 1800-talet. Numera är man
mindre säker när det gäller de tidiga orglarna och man är också medveten
om att praxis kan skilja sig mellan olika orgelbyggare och från fall till fall.
Senare tiders reparationer har ofta inneburit förändringar; om det t.ex. har
uppstått otätheter och luftläckage i en orgel har man ofta kompenserat
detta med att höja lufttrycket. I andra fall har man genom sänkning av
trycket velat mildra en orgelklang som upplevts alltför stark. Lufttrycket
regleras i bälgarna, vars övre rörliga bälgbord i regel är belastat med tyngder, oftast tegelstenar.
I Leufsta bruk finns originalbälgarna kvar och mycket talar för att belastningen i form av tegelstenar lagda i fack är ursprunglig. Frågan om
orgelns originaltryck skulle därmed kunna anses besvarad. Under decennierna närmast efter 1930-talets iståndsättning har trycket emellertid ändrats flera gånger, vilket var lätt gjort sedan originalbälgarna år 1934 hade
kopplats bort och ersatts med en lättåtkomlig magasinsbälg. Som högst

230

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

har trycket varit 98 mm, som lägst ca 70 mm. Inför fastställandet av orgelns
tryck behövdes därför en genomgång och sammanställning av dokumenterade förändringar, orsaker och verkningar. Som framgår av följande sammanställning handlade det uppenbarligen mest om skilda förväntningar
på orgelns klang och klangstyrka, i viss mån också om att kompensera
tekniska brister som läckage.
I sammanställningen refereras och citeras också den dialog som vid
1932–33 års iståndsättning fördes mellan orgelexperten fil.lic. Bertil Wester
och orgelbyggaren John Vesterlund, främst om intonations- och reparationsåtgärder på pipverket. Det enda som framkommer om lufttillförseln
är en oro hos orgelbyggaren att den skulle bli otillräcklig och att det skulle
bli nödvändigt att installera elektrisk fläkt. Så skedde 1934; den kopplades
till en stor ny magasinsbälg. Originalbälgarna kopplades bort och kom
därmed att lämnas orörda.
Restaureringen 2005–06 innebar en försiktig reparation och återinkoppling av de ursprungliga bälgarna. Orgeln har därmed återfått sin ursprungliga luftförsörjning med de karaktäristika som bälgarnas konstruktion tillsammans med kanalsystemet ger åt klangbilden. För fläktdrift installerades
en separat, tyngdbelastad faltbälg, detta för att undvika ingrepp i de gamla
bälgarna och skona dem från slitage, när orgeln används i vardagslag.

Kronologisk sammanställning
Johan N. Cahman 1726–28
Cahmans fyra originalbälgar har vardera ett fack. Facken är fyllda med
tegelstenar av samma sort som det ursprungliga tegelgolvet i kyrkan, gula–
rödgula, men något avkortade för att passa i facken. På en av bälgarna låg
vid en besiktning i maj 2005 två extra stenar av samma gula sort men ej
avhuggna utan några cm längre. De kan inte ha legat i facken. Ytterligare
stenar finns inte.
Trycket i ett par av bälgarna uppmättes vid den senaste restaureringen
till ca 85 mm vp. Det överensstämmer med den mätning som gjordes av
Marcussen & Søn 1962–64. Det var då enligt min här ordagrant återgivna
nedteckning av deras muntliga uppgift:
”Nuvarande [tryck] i en gml bälg 84” (mm)
”Nuvarande tryck i 2 el. 3 bälgar 87” (mm)
Jag har vid samma tillfälle antecknat:
”på några bälgar ligger 1 el. 2 extra stenar”, och
”87 (mm) är trol. rätt urspr. tryck.”
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Daniel Stråhle 1742 (?)

Stråhle får 150 daler i betalning
för ansenligen förbättrat Orgel-Wärcken wid Bruket och i sockenkyrckan, så
wäl med alla Pipornas gienomstämmande och å nyo intonerande, som snarrwärckens förbättrande, med mera som nödigt pröfwades.

Inget nämnt om bälgverk och lufttryck. Det utesluter naturligtvis inte att
Stråhle kan ha gjort förändringar av lufttrycket i samband med stämning
och intonering. – Vad begreppet ”å nyo intonerande” innebär är oklart.
Någon generell omintonering av orgeln var det sannolikt inte, snarast justering av felaktigheter i enstaka pipor.

Olof Schwan 1773
Olof Schwan gör en begränsad reparation. Utgångspunkten var ett förslag
upprättat den 26 juli 1773 av organisten i Tyska kyrkan C. F. Seeliger. Det
antogs av Schwan samma dag, och skulle kosta 1 200 Rdr kmt. Båda dokumenten är daterade i Leufsta bruk. Den 5 september kvitterar Schwan ut
den begärda summan.
Reparationen innebar att hela pipverket skulle tas ut och rensas, ”de
felaktige å nyo intoneras och renstämmas, äfvenledes Principalen poleras”.
Tigande pipor i rörverken skulle repareras. Pipstockarna skulle tas av och
omfogas, regeringen ses över och en del pumpetpåsar göras nya. Väderkanalerna och blåsbälgarna skulle förses med nytt skinn; vidare bör det
ojämna vädret avhjälpas med ”några Mechaniske Inventioner”. Bälgarna
bör dock inte göras om, då de ”ännu lång tid kunna nÿttjas sedan de blifva
väl lagade”.
Vid Carl-Gustaf Lewenhaupts dokumentation och vid demonteringen
av bälgarna i maj 2005 kunde konstateras att bälgarna ursprungligen legat
mera lutande men höjts ca 12 cm i framkant (faltkant) genom en pålagd
balk på de bärande tvärbalkarna. Vidare konstaterades att fångventilerna
blivit omarbetade och försedda med nuvarande rasterborrade plattor, troligen också nya ventilklaffar.
I samband med den i juni 2005 påbörjade restaureringen av bälgverket
framgick att bälgstolen tycks ha varit felbyggd från början med en alltför låg
placering av upplagsbalken (en balktjocklek för lågt). Den lutande placeringen gjorde att snutkanalens anslutning inte passade till samlingskanalen.
Glappet som uppstod hade, tydligen redan vid monteringen 1727–28, eliminerats med hjälp av en smal träkil på vardera sidan av halsen på respektive
snutkanal. När bälgarna sedan höjdes till rätt läge, blev kilarna kvar, vilket
återigen ledde till dålig passning, som hade eliminerats med en tjock skinntätning. Sedan kilarna nu avlägsnats är passningen mellan snutkanal och

232

johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk

samlingskanal exakt och i enlighet med den ursprungligen avsedda. – En
annan konsekvens av den felaktiga placeringen av bälgarna torde ha varit
att snutventilerna, som skall hänga frisvävande, förmodligen kom att ligga
an och därmed försvåra luftpassagen. Detta var sannolikt orsaken till att
Schwan ersatte Cahmans troligen ganska tunga snutventiler av trä med nya
i form av en lapp av tjockt skinn som tätar mot ett raster med borrade hål.
Mycket talar för att det var vid detta tillfälle som belastningen på bälgarna ökades med en sten för varje. Originalstenarna är alla avhuggna för
att passa i facket mellan nararna. De fyra extra stenarna är av samma gulröda typ men inte avhuggna, vilket visar att de aldrig legat i facken. Utan
de extra stenarna är trycket ca 80 mm, med extrastenen ca 85 mm.

Reparation 1858
En osäker uppgift som utgår från en anteckning med krita på övre bälgupplaget vid stämgången.
Organisten i Österlövsta vid den tiden Mathias Wesslén tycks också ha
sysslat med orgelbyggeri; år 1858 satte han in en Vox Candida 8´ i orgeln
i Films kyrka nära Österbybruk. Kan han ha anbragt kärnstick i Leufsta
orgeln?
Omintonationen av Qvintadena 16´ till en Borduna 16´ kan möjligen
ha skett nu, men troligare är att den gjordes 1884.

Renovering 1884 (?), Setterquist & Son (?)

År 1884 byggde Setterquist & Son ett nytt orgelverk i Österlövsta. Gjorde
firman möjligen samtidigt en översyn av Leufsta-orgeln, inklusive omintonation med kärnstick och ändring av Qvintadenan?

Ryggpositivets innerverk avlägsnas

År 1912 anskaffades ett pedalharmonium som först stod vid sidan av orgeln.
Något senare rev man ut ryggpositivets innerverk och placerade harmoniet
i orgelhuset. Cahman-orgelns klaviaturer avlägsnades.
Ryggpositivets pipstockar användes som uppallningsvirke för pedalharmoniet (enligt anteckning av Bröderna Moberg ”från Oskars uppgift 20/10
1950”. Oskar avser sannolikt orgelbyggaren Oskar Sundström).

Restaurering 1932–33, John Vesterlund
Ryggpositivet återinsattes, men kompletterat med pneumatisk registratur.
Dragbälgar byggdes in på ömse sidor om ryggpositivets orgelhus, manu
brier i rad över övre klaviaturen. Halva mixturen i ryggpositivet nygjordes, eftersom originalpiporna saknades. En stor magasinsbälg och elektrisk
fläkt insattes 1934. Bälgen uppställdes väster om orgeln och var ansluten till
johan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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ryggpositivets kanal, strax under nedre samlingskanalen, vilket framgår av
foto av författaren 1963 och av en igensatt öppning på kanalen.
Lufttrycket bör ha varit 85 mm, jämför nedan om Bo Wedrups sänkning
av lufttrycket 1948.
En intressant bevarad brevväxling mellan orgelbyggare Vesterlund och
Bertil Wester i Bertil Westers arkiv, ATA, ger vissa inblickar i arbetet med
bl.a. intonationen vid restaureringen 1932–33.
1.2. 1933, Vesterlund till Wester.
Nu har jag tagit ned fasadpiporna även i mitt-turellen samt rengjort dem. I
morgon sätter jag upp dem på nytt. Vidare ha vi belagt samtliga ventiler i huvudverket med skinn, spännt fjädrar m.m. Jag har låtit frakta hem [Vesterlund
bodde i Leufsta bruk] lådorna med pipor och roat mig med att undersöka vad
de innehöllo. 5 Vox humana pipor äro och förbliva tydligen borta. Har identifierat och uppmätt en del av Gedackt 8´. Bifogar diagram över mätningen. d=
saknas varför jag gjort en ny sådan pipa [...] Underliga avvikelser labierna göra
på f# och h. Månne de äro avsiktligt gjorda av Cahman eller har kanske någon
sednare orgelbyggare misshandlat dem.

3.2. 1933, Wester till Vesterlund:
Vad nu fasadprincipalen angår för de pipfötter som vore sönderfrätta, så gör
jämförelse med närmast i ton motsvarande vidstående ej söndriga pipas pipfotshål för att få den närmast ursprungliga avsedda avmätta lufttillförseln till pipan.
Om du skulle vara nödsakad göra några kärnstick i principal 8´ kan du gärna
underrätta mig. De äro ju farliga för pipans ursprungliga karaktär på tonen.

13.2. 1933, Vesterlund till Wester.
Jag har nu principalen i fasaden [huvudverket] färdig. Dvs. jag får nog gå tillbaka och putsa utav stämningen då och då. Kan Du förklara att en orgel, som
varit ostämd i många år, är så svår att få stabil i stämningen? Kan verkligen en
död metallmassa vänja sig vid vissa olater?
Nu håller jag på med Kvintadena 16´. Den tycks vara mycket hårdarbetad i
intonationen. Har hållit på med c# halva dagen. Endera blir överblåsning resultatet eller slår den över till vaggning om man vill ha samma styrka på den som
kamraterna. Jag har nu måst lämna den tills vidare – något svagare än de övriga.
Något kärnstick har jag ej behövt göra annat än på D i Kvintadena 16´. Det
dröjde omkring 8 sekunder innan den gav full ton så att det var nödvändigt.

15.2. 1933, Wester till Vesterlund:
Men i Leufsta gamla orgel lever ännu det gamla pipbeståndet. Vi behandlar
det ännu klokast med iakttagande av de gamla mästarnas mensurkonst, blott
genom att justera labier och skägg till ursprungligt läge. Jag ser att detta sysselsätter Dig. Tack för upplysningen om Kvintadenan 16´. Den förefaller vara svår.
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Bra att Du lämnar den något svagare och att Du är försiktig med kärnsticken.
Se på lufthålen i foten. Kvintadena bör ha rätt mycket luft för att fritt kunna ge
duodeciman till grundtonen. Försök med en liten upprymning av pipfotshålen,
kanske dessa blivit något hotryckta under tidernas lopp. Du har kanske redan
försökt därmed. Hur ligga kärnorna? Och även skäggens läge? Jag vet, att överblåsningen är mycket svår med kvintadenorna. Har Du prövat med att ställa
såväl labier, kärna som skägg i så ursprungligt, räta och vinkelräta linjer med
varandra som möjligt. Det skall bli intressant att höra Dina resultat.

22.3. 1933, Vesterlund till Wester:
Beräknar få huvudverket färdigt denna vecka. Sysslar f.n. med trumpeten. Mixturen var mycket svår att stämma emedan den var så hopträngd. Kom inte ned
mellan piporna med mitt minsta stämhorn och dock är det endast 25 mm i
diameter. Kancellernas ringa djup gör att man ej gärna kan hava mera än fyra
register andragna åt gången. En del sprickor i kancellerna har jag ej kunnat lokalisera utan har måst ”perforera” i botten på lådorna. [...] Piporna i mixturen
voro omblandade lite hur som helst, troligen av någon orgelstämmare, som ej
visste intervallföljden. Det var därför en hel dags arbete att sortera in piporna
i respektive kor. [...] Utom för trånga kanceller tror jag att lufttrummorna äro
i klenaste laget. Torde nog bli nödvändigt med elektrisk fläkt. Svankningar äro
synnerligen märkbara på trumpeten – besynnerligt nog. Har måst förlänga ett
par kroppar till trumpeten. De voro avskurna av någon senare orgelbyggare.
Det händer att de göra så när en tunga vill ”låsa” sig.

4.5. 1933, Vesterlund till Wester:
Jag har erinrat mig att jag glömde göra Dig uppmärksam på stövlarnas underliga
konstruktion i Vox humana. Troligen har Du själv lagt märke till det men i händelse Du ej gjort det bör Du få veta det innan Du skrivit Din uppsats. Alla fyra
väggarna i stövlarna äro genomborrade med ett ganska stort hål. De största äro
ungefär som en tvåöring. Detta gäller nu de lägre piporna. Hela stöveln är sedan
omsluten av ett tunt vitt skinn. Meningen med detta har säkert varit att ansättningen av tonen skulle bliva mjukare genom att göra stövelns väggar elastiska.
Således har Cahman ej ansett den elasticitet som alltid förefinnes i cancellen i
en slejflåda tillräcklig. Där ha vi ju dock en jämförelsevis stor luftmängd som
låter så att säga luften ”fjädra” sig innan den tränger upp i pipan. Förhållandet
blir ju ett helt annat vid en kägellåda, där ringa luftvolym finnes mellan pipan
och ventilen. [...] Första (lägsta) oktaven av Basun 16´ har jag redan inne. Mjuk
som sammet. Verkar mera genomslående än påslående tungstämma. Elektrisk
luft torde dock bli av nöden ty den är ytterst känslig för svankning.

10.5. 1933, Utlåtande från Wester:
Orgelns huvudverk och pedalverk äro nu fullbordade.

Wester är mycket positiv till Vesterlunds
noggranna, pietetsfulla och för föreliggande orgelproblems lösning kunniga och
mogna arbetssätt. Inför de uppgifter, som ännu fordra sin bearbetning och sitt
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studium i gammalsvensk orgelkonst har han med vetenskaplig läggning visat
prov på kritisk bedömning av de åtgärder, som under arbetets gång måste ansetts varit de mest lämpliga vid behandlingen av Leufsta-orgeln.

25. 8. 1933, Vesterlund till Wester:
Kvintadena 8´ i ryggpositivet var den svåraste stämman i hela orgeln. Det var
ju också mindre att undra på alldenstund kvintadena över huvud taget är en av
de mest svårhanterliga labialstämmor som finns. Är den då ytterligare, såsom
här, använd som promenadplats så att piporna äro trampade platta, är det ej
att undra på om den blir lite motsträvig. Vox humana har jag gjort de fem nya
pipor som saknades till. Vox humana blir underbar som solostämma. Mina
medhjälpare ha respektlöst döpt den till brännvinsbas, men det är säkert endast
smeknamn, ty de äro själva lite stolta över den.

1933 utan datum, Vesterlund, summarisk restaureringsrapport:
Det gamla pipbeståndet har rengjorts, tillbucklade pipor hava rundats på pipformar och kärnor och labier hava riktats. Inga kärnstick hava anbringats. 117
nya pipor har måst göras enär dessa saknades. Dessa kompletteringar hava huvudsakligen måst göras i ryggpositivets mixtur. I Vox humana har 5 nya piporgjorts. [...] Orgeln är stämd i den ursprungliga kortonen.

Justering och stämning 1945 och 1948, Bo Wedrup och Eric Dalin
Orgeln stämd och justerad enligt brevkort från komminister Gösta Larsson, Leufsta bruk, till Bröderna Moberg 14 juli 1946, samt anteckning av
orgelbyggarna på insidan av ryggpositivets orgelhus.

Sänkning av lufttrycket 1948, Bo Wedrup

Lufttrycket sänkt från 85 till 70 mm enligt Bröderna Moberg (”Protokoll
och diverse uppgifter” i ATA).
Harry Moberg besöker kyrkan 28.12. 1948 och noterar. ”Orgeln i exakt
samma skick som efter restaureringen 1933–34. O-bygg Bo Wedrup hade
stämt orgeln strax före radioutsändningen av Alf Linders konsert 1948”
(”Protokoll och diverse uppgifter”).

Radioinspelning 16.2. 1950, Alf Linder
Enligt Bröderna Moberg görs en bandupptagning (”Protokoll och diverse
uppgifter”). Inspelningen finns ej med i Sveriges Radios katalogkort och är
troligen ej arkiverad.

Reparation och stämning 1952, Bröderna Moberg

Inför konsert av Henry Weman den 7 juni reste Valter Moberg upp från
Bäckebo i Småland.
Den 25.5. 52. Harry till Lövsta Bruk. – Orgeln i mycket dåligt skick, vi beslu-
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tade att gå in för det större arbetet på 425:- kr. Prosten [Torsten Lind] framhöll
särskilt så bra orgeln blev sedan Wedrup sänkte lufttrycket.
Iakttagelser vid stämningen 52. Absolut ingen skillnad i kvalitet på Wedrups
arbete 1945 – 48 och den som misslyckad ansedda restaureringen 1933. Således
packade Wedrup knappast någon stämhatt 1948. Alla hattar måste passas, de
satt och slängde helt enkelt. Betr. det sänkta lufttrycket som Wedrup gjorde
1948 tycker jag för min del att [orgeln] blev i svagaste laget. Tuttit har mist sin
fräschör, den vackraste övertonsrikedomen borta, verkar lamt, säkerligen ej tillfyllest i fullsatt kyrka. Vid packningen av hattarna måste jag förintonera ute på
arbetsbordet, innan det var någon idé återuppsätta piporna!!! (De hade stått så
ointonerade innan jag tog ut dem.)

Arbetet utfördes 25 maj–5 juni 1952.
Orgeln mycket smutsig, millimetertjockt dammlager. Sannolikt ingen riktig
rengöring sedan orgeln restaurerades 1933. Gedackternas stämhattar glappa med
mycket stora ostämdheter till följd. – Gedackternas stämhattar, ca 300 st. ha
passats om så gedackterna blivit stämbara. Intonation och stämning, vissa lödningsarbeten ha utförts på de mest defekta piporna (Rapport ATA).

Upprustning inför radioinspelning 1956, höjning av lufttrycket,
Bröderna Moberg
Bröderna Moberg, som då arbetade i Karlskrona, blixtinkallades av Bengt
Kyhlberg, Sveriges Radio. Trycket höjdes enligt muntlig uppgift per telefon av Valter Moberg till Niclas Fredriksson, Riksantikvarieämbetet, den
1 juni 2005. – Radioinspelningen ägde rum den 13 oktober 1956 med Alf
Linder som organist.
Vid dokumentation av orgeln 1963 uppmättes lufttrycket av författaren:
I kanalen från 1934 års magasinsbälg:
I pedalen
I ryggpositivet
I huvudverket

98 mm vp
98 mm
93 mm (fasad a 1)
88 mm (Octava 2´ Ciss)

Restaurering 1962–64, Marcussen & Søn
Magasinsbälgen avlägsnades, fjäderbelastade regulatorbälgar insattes på
kanalerna, en för vardera huvudverket och ryggpositivet, två för pedalen.
Syftet var att ge orgeln en absolut stabil lufttillförsel. Lufttrycket sattes,
efter mätning i originalbälgarna (se punkt 1 ovan), till 85 mm vp. I Sybrand
Zachariassens anbud 1955 föreslogs en ny magasinsbälg, men inga regulatorer. Det ursprungliga bälgverket lämnades utan åtgärd.
Qvintadena 16´, tidigare uppskuren till en Borduna, omarbetades med
sänkning av uppskärningarna (ilödning av överlabierna på de större piporna, i övrigt kapning vid kärnan, delvis nya kärnor). Offen Sub bass 16´
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omarbetad: förslagen omarbetade invändigt och upptill, intonationsribba
tvärs över uppskärningen, en åtgärd som förnekades av Jørgen Zachariassen i ett brev till författaren, som anmärkt på åtgärden. Kärnstick togs bort
med stång som stacks in genom foten enligt muntlig uppgift av intonatör
Adolf Wehding.
Eliminering av långa ansatser, främst i Rohrflöte 8´ och pedalens Gedact, troligen genom minskning av kärnspalten. Sybrand Zachariassen
skriver i anbudet 1955:
Orglets intonation udføres således, at dets skønne og ægte klang under alle
omstændigheter bevares. Kvintadena 16´ er engang før i tiden lavet om til en
Gedackt 16´. Dette er sket ved at forhøje pibernes opsnit ved labiet. Denne
stemme må dog have sin oprindelige klang tilbage, og piberne vil derfor blive
skåret af ved kernen og opsnittet på den måde gjort lavere. Kvint 2 2/3´ er omintoneret, dels ved at give piberne mindre luft, dels ved kernstik. Også denne
stemmes klang må føres tilbage til den oprindelige. Ved andre stemmer og piber
er kernespalterne gjort smallere og intonationen derved ændret i nogen grad.
Også her må intonationen rettes så piberne kan få deres rigtige og naturlige
klang igen.

Det verkar som Zachariassen tog fel på Qvinta 2 2/3´ och Octava 4´; Qvintan var enligt författarens dokumentation 1963 väl bevarad, Octava 4´ där
emot bearbetad med kärnstick etc.
Pålödning av större delen av de öppna piporna för anbringande av
stämslits, borttagning av sekundära stämringar av vitplåt på de större piporna, möjligen tillkomna under 1940-talet. Nya kryckor och tungor i
rörverken, kryckorna flyttade närmare uppsatsen i ny borrning i inborrad propp av pockenholtz. Vid jämförelse med uppmätningar, gjorda av
Bröderna Moberg 1952, framgår att de nya tungorna gjordes tunnare. Mobergs uppmätning gör det möjligt att rekonstruera de tidigare, sannolikt
ursprungliga tungorna. Det visade sig vid restaureringen 2005–06 att de
gamla tungorna i betydande utsträckning var kvar.

Lufttrycket, sammanställning
1728:

80 mm
Att döma av originalbälgarna med sannolikt ursprunglig belastning.

1773:

mm
Att döma av de sekundärt – troligen i samband med Schwans förbättring av luftförsörjningen 1773 – pålagda extra tegelstenarna.

1933:

85
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Ingen dokumenterad uppgift. Eftersom det gamla bälgverket
tycks ha använts fram till installationen av en elektrisk fläkt med
magasinsbälg, som direkt anslöts till kanalsystemet, kan man förmoda att Vesterlund behöll det gamla trycket.
1934:

mm
Ny magasinsbälg och elektrisk fläkt. Ingen uppgift om tryck,
dock troligen 85 mm, se följande punkt.

1948:

70 mm
Lufttrycket sänkt från 85 till 70 mm enligt Bröderna Moberg, se
ovan.

1952:

88–98 mm

85

Lufttrycket höjt till 98 mm i magasinsbälgen. Troligen p.g.a. läckage uppmättes 1963 lägre värden i Rp (93 mm) och Hv (88 mm),
men 98 mm i pedalen.
1964:

mm
Nya regulatorbälgar. Lufttryck 85 mm efter mätning trycket i originalbälgarna.
85

Intonationsåtgärder, preliminär sammanställning
1858
1884

Möjligen kärnstick.
Troligen ändring av Qvintadena 16´ till Borduna 16´, sannolikt
tillkom kärnsticken.
1933
Begränsade intonationsingrepp, främst avseende Qvintadena /
Borduna 16´. Vesterlund uppger i rapporten att inga kärnstick
applicerats; av hans brev kan utläsas att kärnstick applicerades i
en pipa i Qvintadena 16´.
1945–48 Möjligen intonationsingrepp i samband med sänkning av lufttryck, stämning och justering (pipverket visade typiska spår av
ovarsam stämning).
1962–64 Pressning och skrapning av kärnstick. Omarbetning av Borduna
16´ till Qvintadena, med nya kärnor. Omarbetning av Offen Sub
bass 16´ (förslagen omarbetade invändigt och upptill, intonationsribba på de större piporna). Qvinta 6´ i pedalen, överlabierna i de
större piporna förstärkta med pålödd metallplatta. Kärnspalterna
justerade, mest märkbart i Rohrflöte 8´ där den tidigare spottningsfria diskanten fått nya ansatser medan basens tidigare långa
ansatser minskats. Nya, tunnare tungor av fosforbrons i Vox humana och till en del även i övriga rörverk utom Basun 16´.
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temperatur för cahman-orgeln
i leufsta bruk
Axel Unnerbäck

E

tt av de främsta motiven för restaureringen av Cahman-orgeln 2005–
06 var behovet av att avlägsna de alltför hårda och för piporna skadliga pålödda överkanterna från 1962–64. Inför pålödning av nya och
bättre anpassade överkanter blev det aktuellt att ta ställning till hur orgeln
skulle stämmas och tempereras.

Vad är temperering?
För att få skalans tolv toner att gå jämt ut i en oktav måste vissa toner
jämkas, ”tempereras”. I den från 1500-talets början i olika varianter använda s.k. medeltonstemperaturen åstadkoms detta genom att de viktigaste
tersintervallen stämdes rena. Därmed blev det möjligt att spela helt rent
i ett begränsat antal tonarter, medan övriga blev orena, t.o.m. ospelbara.
Med sina många rena intervall ger medeltonstemperaturen en närmast
oöverträffad renhet och lyster – om man håller sig till de spelbara tonarter
na. I den moderna ”liksväviga” temperaturen, allmänt tillämpad sedan
mitten av 1700-talet, har orenheten däremot fördelats över alla skalans tolv
toner. Resultatet är en gråare och mindre spänstig helhetsklang, men i gengäld full möjlighet att spela och modulera i alla tonarter.
Till barockorgelns karaktäristika hörde den traditionella, rena temperer
ingen i dess olika varianter. Den moderna liksväviga temperaturen i Leufsta
bruk har därmed blivit ifrågasatt. Ett förslag till omstämning av orgeln i
medeltonstemperatur på 1970-talet avslogs emellertid av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), eftersom kunskapsunderlaget då ännu var helt otillräckligt.
Endast i sällsynta fall har orglarna bevarat sin ursprungliga temperer
ing. Merparten har blivit moderniserade och omstämda. Så var också fallet
i Leufsta bruk. När orgeln sattes i stånd 1932–33 stämdes den i liksvävig
temperatur. Någon diskussion om eventuella spår av äldre temperering
tycks inte ha förts, inte heller när orgeln restaurerades 1962–64.
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Eftersom de flera gånger omarbetade piporna inte längre kunde ge något besked, blev det nödvändigt att utifrån historiska och arkivaliska källor
göra en analys och ringa in vad som kunde vara relevant vid valet av temperatur. En huvudkälla var självklart orgelbyggare Johan Niclas Cahmans
eget uttalande i temperaturfrågan generellt år 1732, där han talar för en
temperatur som något så när tillåter spel i alla tonarter. Ett uttalande som
ligger i linje med J. S. Bachs berömda verk ”Das wohltemperierte Klavier”
1722, där han demonstrerar hur man med en ”vältempererad” stämning
kan musicera i alla tonarter. Vid samma tid lanserade musikteoretikern J. G.
Neidhardt flera vältempererade stämningssätt som ligger i linje med den
uppfattning Cahman givit uttryck för i sitt utlåtande 1732 (se s. 138–140).
Frågan om vilken temperatur som borde väljas vid restaureringen
2005–06 diskuterades i ett heldagsseminarium i september 2008. Seminariet var initierat av Riksantikvarieämbetet i samarbete med GOArt, som
också svarade för dess uppläggning och genomförande. Till seminariet
hade Riksantikvarieämbetets orgelexpert Niclas Fredriksson sammanställt
ett underlagsmaterial, innefattande dokument och artiklar med relevans
för ämnet. I detta ingick Johan N. Cahmans uttalande 1732, som blev en
viktig utgångspunkt för seminariediskussionen.1 I en fortsatt diskussion,
förd per e-post, har flera lämnat ytterligare synpunkter. En central fråga
i debatten har varit om Cahmans uttalande 1732 kan läggas till grund för
orgelns temperering, eller om det finns skäl som talar för någon annan temperatur. Bland alternativ som framförts kan nämnas Werckmeister 1697 och
tidigare, Ferdinand Zellbell 1740 och H. T. Scheffer 1746 samt den som orgelbyggare Herwin Troje efter analys av bevarat pipmaterial tillämpat i den
fritt rekonstruerade Cahman-orgeln i Falu Kristine kyrka.2
I egenskap av länsstyrelsens orgelsakkunnige kontrollant för restaurer
ingen har jag sett ett behov av att redovisa och motivera min uppfattning
att en återgång till en äldre temperering är motiverad, och att Cahmans
egna ord i temperaturfrågorna måste tillmätas avgörande betydelse vid valet av lämplig temperatur.

Skall temperaturen ändras?
En första fråga är om det är försvarbart att gå tillbaka till en äldre temperatur. Inom kulturmiljövården är man i dag försiktig med att avlägsna senare
tiders årsringar. Ombyggnader och förändringar som avspeglar olika tiders
krav och synsätt kan tillmätas ett sådant kulturhistoriskt värde att de bör
behållas, trots att de kanske har inneburit en förvanskning av ett intressant
original. Är man dessutom osäker på originalets utseende eller beskaffenhet i övrigt ger det ytterligare stöd åt ett bevarande av byggnaden eller
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föremålet i dess förändrade skick. I orgelsammanhang brukar man tala om
”gewachsene Zustand”.
Att den liksväviga tempereringen i Leufsta bruks orgel var en förändring som skett efter Cahmans tid har inte ifrågasatts; det framgår också av
hans egna ord 1732 att han inte kan se något skäl till en lika delning av oktavens tolv intervall ”emedan Harmonien vore då lijka ren eller rättare sagt
falsk klingande utur den ena Tonen [tonarten] så wähl som den andra”.
Frågan är när orgeln stämdes liksvävigt. År 1933, när orgeln restaurerades och togs i bruk efter drygt två decenniers tystnad, var det den
liksväviga temperaturen som gällde. Någon diskussion om annan temperatur finns inte dokumenterad, naturligt nog, eftersom användning av äldre
temperaturer i våra gamla orgelverk aktualiserades först omkring 1950. Den
veterligt första tillämpningen var vid restaureringen av orgeln i Lanna
skede gamla kyrka 1952.
Den liksväviga tempereringen hade alltså en i varje fall drygt 70-årig
hävd i Leufsta-orgelns historia. Kanske fanns någon form av liksvävighet
ännu tidigare. År 1773 reparerades orgeln av Olof Schwan enligt ett program som upprättades av organisten C. F. Seeliger i Tyska kyrkan.3 Åtgärderna gällde en omarbetning av luftsystemet och rengöring. Det ligger
nära till hands att tänka sig att orgeln samtidigt fick en moderniserad temperatur. Någon omstämning finns dock inte nämnd, endast att piporna
efter reparationen skulle återinsättas och renstämmas. En möjlig slutsats är
att orgeln redan hade en temperatur som ansågs acceptabel i en tid då liksvävighet blivit norm; i de fall Schwan i sina nybyggnadskontrakt lämnar
uppgift om temperering är det alltid ”liksvävig Temperatur”.
Den liksväviga temperaturen, så intimt förknippad med orgeln under
den period av intensiv uppmärksamhet som följde efter dess återuppväckande 1933, ingår som en inte ointressant del i orgelns långa historia. Samtidigt finns det andra historiska samt musikaliska motiv som talar för en
brytning med den traditionen och en återgång till en äldre temperering.
Främst handlar det om Cahman-orgelns ställning som vårt lands kanske
märkligaste barockorgel, inte bara som instrument och arkitektonisk skapelse, utan också genom att den är så förhållandevis välbevarad. Den är
en av de största historiska orglarna i Sverige, internationellt känd och beundrad och den orgel som bäst förmedlar kunskap om svensk orgelkonst
under det tidiga 1700-talets guldålder. Av Cahmans många stora orglar är
Leufsta den enda som överlevt senare tiders kyrkbränder, rivningar och
ombyggnader.
Detta är förhållanden som väger tungt i bedömningen av hur orgeln
skall vårdas och levandegöras för oss och kommande generationer. En senare tids förändring av dess temperering kan ha ett intresse i sig, och som
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en avspegling av nya strömningar i konst och musik, men uppväger i detta
fall knappast värdet i att återfå också det klangliga uttrycket i den i övrigt
så välbevarade barockorgeln.
Ett första villkor för att en ändring av temperaturen skall kunna accepteras är att den inte kräver ingrepp i pipornas originalsubstans och att den
är reversibel. Eftersom de öppna piporna tidigare har kapats och försetts
med nya mynningar kommer inte pipornas originalsubstans att beröras.
Ett andra villkor är att det finns en trovärdig uppfattning om hur originalet tedde sig, dvs. hur Cahman-orgeln ursprungligen kan ha varit stämd.
Det betyder att en aldrig så intressant temperering måste anses utesluten,
om man inte kan visa ett samband med Cahmans orgelkonst.

Cahmans uttalande
Vid den bedömningen är vi i den lyckliga situationen att kunna stödja oss
på ett uttalande av Cahman själv. I ett brev till biskopen i Linköping den
15 april 1732 (se s. 138–140) kommenterar han på biskopens begäran en av
Christopher Polhem författad teori om en lika delning mellan tonerna i
en oktav. Med hänvisning till att professor Harald Wallerius redan påvisat
orimligheten i denna likadelning, finner Cahman inte skäl att yttra sig,
utan har ”allenast i Kortheet här wijd welat nämna […] min Oförgripelige
tanke”. Han påpekar att det finns en rad olika sätt att temperera och att det
tidigare också förekommit lösningar med subsemitoner. Han konstaterar
vidare att olika musiker har olika preferenser när det gäller temperaturen,
beroende på vilka tonarter de favoriserar i sin musik. Eftersom det står fast
att alla intervall i en oktav omöjligen kan klinga helt rent i sammantagna
ackord, vilken temperatur det vara må, så blir följden att den lilla differens
som ska delas och jämkas mellan intervallen i en oktav är av den beskaffenhet
att hwar och En af Hr Curatorerne för sina Pupiller en ganska stor Ömhet
och sorgfälligheet drager, att de måge bäst blifwa conserverade. [I fri tolkning
av Cahmans metafor: fördelningen mellan intervallen påverkas av att var och
en som sysslar med detta månar om sina preferenser.] För min dehl att säja,
tyckes det wara nog wida kommit, när alla 12 intervalla inom Octaven, kunna
så tempereras och jämkas, att alla qvinter ganska lijtet swäfwa, då alla tertierne
blifwa någorlunda hulpne, så att med temel[ig]t nöje kan spelas utur alla toner,
så wäl utj ciss fiss och giss dur, som utj c d och f dur; då ock den tillförne utj
H dur alt för höga och förhateliga tertia befinnes så drägelig, som någon af de
andre. Men deraf kan ändå icke följa än mindre säjas, att emillan alla qvinter
och alla tertier är lijka dehlning, hwilket af en förståndig grant [tydligt] kan
med Öronen Märckas.
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Vad Cahman beskriver är en vältempererad stämning som tycks ligga ganska nära liksvävighet. Har Cahman själv stämt på det sätt han beskriver,
eller är det en teoretisk konstruktion?
Cahman var en praktiker som stod mitt uppe i sin mest produktiva
period.4 Han har naturligtvis konfronterats med temperaturfrågorna i sin
verksamhet. Han vet att det finns olika försök till lösningar och han har
erfarenhet av att åsikterna skiftar mellan olika musiker. Hans sätt att uttrycka sig tyder på en pragmatisk hållning.
Han var en framgångsrik orgelbyggare som följde med i utvecklingen.
I sin omfattande praktiska verksamhet och genom sin betydelsefulle mentor, storkyrkoorganisten Ferdinand Zellbell d.ä. kom han i kontakt med
vad som rörde sig i tiden. Han introducerar nya typer av stämmor från
Silbermann och Mosengel m.fl. och gör egna innovationer. Från och med
1720-talet bygger han sina orglar – även de små för landsbygdskyrkorna
– med full oktav i basen. I de bevarade kontrakten anger han nogsamt
att omfånget innefattar tonerna Ciss, Diss, Fiss och Giss. De större orgelverken får hela 27 toners pedalomfång (C-d 1, ibland t.o.m. till e  1). Det
är svårt att tro att denne moderne orgelbyggare just ifråga om temperer
ingen skulle ha hållit fast vid en äldre praxis i en tid då en långtgående
vältempererad stämning lanseras, exempelvis i Johann Georg Neidhardts
publikationer 1724 respektive 1732. Ett indicium på att man vid den tiden
använde temperaturer som medgav transponering är Cahmans förslag 1732
att stämma den nya domkyrkoorgeln i Linköping i fransk kammarton, vilket han framhåller som en klar fördel både för instrumental- och vokalmusik, ”ty då slipper man all Transposition på orgewärket eller förstämningar
och tillsatzer på andre instrumenterna”.5
Den stora orgeln i Leufsta bruk var en del i den idealstad, som under
1720-talet nybyggdes av Charles De Geer efter 1719 års brandkatastrof.
Orgeln dimensionerades som för en stads- eller domkyrka och var beträffande disposition och tonomfång ett högmodernt instrument. Intrycket
av praktorgel förstärktes av en högklassig skulptural utsmyckning och
elfenbensbelag på undertangenterna i stället för billigare buxbom, som
Cahman samtidigt offererade till orgeln i Härnösands domkyrka. Pedalen
fick en öppen Untersats 16´, enligt Cahman den första Sverige.6 Det är
knappast för djärvt att antaga att Cahman för denna påkostade och moderna orgel också valde en tidsenlig temperatur.
Cahmans uttalande måste tillmätas stor betydelse som primärkälla beträffande samtidens och hans egen syn på tempereringsfrågorna. I Tyskland hade vid denna tid publicerats flera temperaturer, bl.a. Neidhardts,
som visar att man på samma sätt som Cahman är beredd att gå långt ifråga
om vältempererad stämning. Vi vet inte om Cahman kände till Neidhardts
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temperaturer, men hans yttrande visar att han rörde sig i samma banor och
att han hade sin uppfattning om hur man skulle kunna åstadkomma en
temperatur som tillgodosåg behovet av att kunna spela något så när rent i
alla tonarter.
Cahmans utlåtande är dock inte en exakt beskrivning av en viss temperatur. Däremot uttrycker han en åsikt. Den bygger han under med ungefärliga angivelser om något svävande kvinter och drägliga terser som gör
det möjlig att nöjaktigt spela i alla tonarter, även H-dur.
En temperatur för Leufsta-orgeln bör ligga inom den ram som Cahman
därmed har gett. Mycket talar för att Neidhardts ”Für ein Dorf ” 1724,
identisk med ”Für eine kleine Stadt” i 1732 års publikation, är den temperatur som kommer närmast Cahmans intentioner. Ingen annan av de temperaturer som hittills diskuterats ligger så nära. Scheffers temperatur från
1740-talet ligger i sin medeltonsorientering långt från Cahmans beskrivning och det finns inte dokumenterat att den skulle ha använts i praktiken.
Ferdinand Zellbells temperatur från 1740 användes av orgelbyggaren Jacob
Westervik i orgeln i Kimstad 1771 men bedömdes av domkyrkoorganisten
Miklin i Linköping som ”otjänlig”. Falu-orgelns temperatur bygger på en
analys av bevarat pipmaterial från orgelns innerverk med de osäkerhetsfaktorer som får anses ofrånkomliga när det gäller pipor som återanvänts i en
1800-talsorgel.

Sammanfattning
1. Leufsta-orgelns betydelse som vårt lands kanske märkligaste barockorgel och Cahmans eget uttalande mot liksvävighet motiverar en återgång
till en äldre temperering. För den temperatur som väljs måste ett klart
samband med Cahmans orgelkonst under den aktuella perioden kunna
visas.
2. Cahmans uttalande i brev till biskopen i Linköping är en primärkälla
för bedömningen av temperaturfrågan.
3. Cahman var sin tids ledande orgelbyggare i Sverige. Hans uttalande visar att han var väl medveten om att det fanns en rad olika temperaturer
och att uppfattningarna skilde sig mellan olika musiker.
4. Cahmans utlåtande visar att han accepterar en temperatur som gör det
möjligt att nöjaktigt spela i alla tonarter. Han lämnar inte en exakt
beskrivning av en viss temperatur, men hans uppgifter är tillräckligt
tydliga för att ge en uppfattning om vad han syftar till och hur den
temperering han talar om ungefärligen skall utföras.
5. En temperatur för Leufsta-orgeln bör ligga inom den ram som Cahman,
tillfrågad om sin åsikt i en aktuell temperaturdiskussion, har lämnat.
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6. Neidhardts på 1720- och början av 1730-talet publicerade temperaturer,
främst Für ein Dorf, 1724, Für eine kleine Stadt, 1732, får i stort sett anses
ligga inom ramen för de intentioner som Cahman beskriver.

*
Orgeln i Leufsta bruk kom att stämmas enligt Für ein Dorf och Für eine
kleine Stadt.

Noter
1 Niclas Fredriksson, 2005, PM och kompendium med texter rörande temperering, Riksantikvarieämbetet.
2 Om Scheffers temperatur, se Herwin Troje, ”Temperatur”, i Svensk Kyrkomusik nr 10
1978; om Falu-orgeln se Herwin Troje & Mats Åberg, “The choir organ in Kristine
church, Falun”, i BIOS Journal, vol. 7 1983, British Institute of Organ Studies and English Organ Archiv s. 50 ff. – Något bevarat exemplar av Zellbells skrift Temperatura
tonorum är inte känt. En temperatur som återges i Brita Strobills tabulaturbok (Östersunds stadsbibliotek) har publicerats av Tobias Norlind såsom sannolikt identisk med
Zellbells. Tobias Norlind, 1945, Från tyska kyrkans glansdagar III, s. 197 ff.
3 Riksarkivet, Leufsta arkiv, kartong 188.
4 Axel Unnerbäck, ”Orgelbyggare, tjänsteman och köpman. Ett bidrag till Johan N.
Cahmans biografi”, Orgelforum nr 2 1984 och nr 1 1985.
5 Axel Unnerbäck, 2001, ”Orglarna i Linköpings domkyrka från Cahman till Setterquist”, i Åke Nisbeth & Inger Estham, Linköpings domkyrka. Inredning och inventarier. (Sveriges kyrkor vol. 225)
6 När Cahman i sitt projekt för Linköpings domkyrka 1732 påpekar att det tidigare bara
finns en öppen Untersats 16´ i Sverige bör det vara Untersatsen i Leufsta bruk han
åsyftar.
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Bilagor
restaureringsnotiser 1
Mats Arvidsson

I maj 2005 påbörjade jag restaureringen med bälgverket. Till min hjälp
hade jag den litauiske orgelbyggaren Alvydas Seduikis. Behjälpliga vid uttagningen av bälgarna ur bälgstolen var även Axel Unnerbäck och Niclas
Fredriksson. Här nedan redovisas iakttagelser och åtgärder bälg för bälg.

Bälgverket
bälg 4 (övre östra; vänstra sedd från tramparen)
Insugningsventilen går ej att ta bort. Skruvarna var fastrostade i ekplattan.
Borttagning bedömdes ej som nödvändig. På undersidan konstaterades en
spricka till vänster om snutventilen. Den tätades med pergament. Översidan har flera sprickor som varit överlimmade med papper. Pappret, som
var sprucket, togs bort och ersattes med pergament. Snutlådan tätades i
bakkant mot bälgbordet.
På samtliga bälgar var snutventilsätena igensatta med en 12 mm tjock
ekskiva, troligen gjort av Olof Schwan 1773. Denna var försedd med 15
stycken 25 ¤ mm:s hål och belagd med papper. Detta var överklistrat med
bruna klisterremsor för att täta ventilen, vilket gjordes i samband med att
en magasinsbälg installerades 1933. Klisterremsor och papper avlägsnades
och ersattes med tunt getskinn med köttsidan utåt. Den gamla snutventilen av dubbelt tjockt fårskinn återinsattes. Eventuellt måste den senare
ersättas med en ny, då den är mycket böjd.
På gångjärnsändan togs allt skinn bort och två nya repgångjärn borrades in och kilades från utsidan. Nytt gångjärnsskinn limmades i två skikt.
En fjärdedel av kortfalterbelädringen omgjordes och hörnen försågs med
runda dubbleringar. Bälgen provades och läckage konstaterades under övre
bälgnaran i snutändan. Bälgnaran slogs bort och sprickan tätades genom
inlimning av trä, varefter naran slogs tillbaka. Bälgen provades på nytt och
konstaterades vara tät.
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Bälg 3 under demontering.
foto: Mats Arvidsson.

bälg 3 (övre östra; högra sedd från tramparen)
Insugningsventilen har på denna bälg tidigare varit borttagen och var därför möjlig att ta bort för inre inspektion.
Bälgborden är invändigt limstrukna med skinnremmar limmade över
limfogarna i borden. Dock har undre bälgbordet en genomgående spricka
i mitten mellan insugningsventilen och snutlådan. Det är en limfog som
släppt. Ytorna har förskjutit sig något i höjdled. För att fixera fogen skruvades ett trästycke invändigt på tvären över sprickan. På utsidan limmades
pergament.
Falterna på den västra långsidan har vid något tillfälle bristfälligt reparerats. Pergamentet i vecket hade brustit och ersatts med en brun klisterremsa. Invändigt var ytterligare ett skinn limmat över det ursprungliga.
Gångjärnsskinnet på det undre faltret var brustet varför faltret skjutits ut.
Falterna togs ut och sammanfogades med nytt pergament och återinsattes
med nya gångjärnsskinn och täckskinn.
Pergamentet mellan kortfalterna var också på väg att brista. Ett nytt pergament limmades över det gamla. Täckskinnen på kortfalterna förnyades
likaså. Det västra svickelskinnet förnyades. På östra sidan förstärktes endast
yttre hörnen. På gångjärnsändan förfors på samma sätt som på bälg 4.
Övre bälgborden är direktsvansade. På denna bälg hade en limfog släppt
i svansen och en bit in på bordet mot gradlisten. Limytorna hade förskjutit
sig något vertikalt. De tvingades tillbaka och säkrades genom att ett 10 mm
rundjärn borrades in på tvären. Sprickan täcktes med pergament.
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bälg 2 (nedre östra)
Snutventillådan rengjordes från skinnrester. Snutventilsätet hade ej klistrats igen med klisterremsor som på bälg 3 och 4. Pappret var här intakt och
fick sitta kvar men limmades över med tunt getskinn för att säkra tätheten
i kanterna av inlägget. Det är viktigt att snutventilen är helt tät så att luft
inte kan läcka in bakvägen från fläktregulatorn vid fläktdrift.
Gångjärnsändan av bälgen var i mycket dåligt skick. Flera repgångjärn hade brustit. Vi beslutade därför att borra in 4 stycken nya rep samt
helt ny dubbel belädring. Den östra långsidan var i mycket gott skick
och skinnet behövde endast förnyas längst bak vid gångjärnsändan. Den
västra långsidan var sämre och hade åtgärdats tidigare. Gångjärnsskinn
och täckskinn fick förnyas till 2/3 av längden mot det övre bordet och till
1/3 mot det undre. Kortfalterna var dåliga endast i den sydvästra delen.
Skinnen där föreföll uttorkade, vilket troligen är en följd av att denna
del av bälgen är exponerad för ljus från det runda fönstret bakom orgeln.
Det samma gäller den övre östra bälgen (4). Det omvända förhållandet
gäller för de två bälgarna som ligger på den västra sidan. På dessa är den
sydöstra delen uttorkad. Fönstret borde täckas så att solstrålningen ej når
belädringen.
Bälgborden är av god kvalité och uppvisar ej några sprickor i limfogarna, endast en kärnspricka mellan gradlist och snutända på övre bälgbordet.
bälg 1 (nedre västra)
Snutventillådan och gångjärnsändan åtgärdades som de övriga bälgarna.
Belädringen förnyades vid kortfalterna på den del som är exponerad för
ljuset från fönstret. Dessutom förnyades ett stycke på den västra sidan från
gångjärnsändan och framåt. En liten spricka på det övre bälgbordet förseglades med pergament.
Bälgarna lades tillbaka i bälgstolen och anslöts till kanalsystemet.
På snutrörstapparna som går in i samlingskanalen fanns på översidan
en pålimmad list och på sidorna kilar som uttunnades nedåt. Jag förmodar
att dessa mellanlägg tillkommit vid Cahmans installation, då bälgarna låg
på den ursprungliga bälgstolsbalken. Vinklarna stämmer överens.
När bälgarna lades på den av Schwan gjorda höjningen av det bakre
(från tramparen sett) upplaget stämmer den ursprungliga snutlådsvinkeln
med samlingskanalen. Förmodligen ligger bälgarna nu så som Cahman
planerat, men ett fel uppkom när bälgstolen byggdes, vilket korrigerades
med kilarna.
Vid kontroll av bälgarna efter inbyggnad konstaterades otäthet i fångventilen på bälg 3. Detta kunde åtgärdas då fångventilen var möjlig att
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till vänster:
Ny parallellbälg inbyggd
under kilbälgarna.
till höger:
Marcussen & Søns
påskarvningar i högprocentig legering.
foto: Mats Arvidsson.

demontera. Skinnet, dubbelt sammanlimmat fårskinn, hade hårdnat och
rullat upp sig i kanterna. Skinnet mjukades upp och rullades åt andra hållet varefter det låg plant. Ventilen återinsattes och konstaterades tät. På
samma sätt behandlades den otäta snutventilen.
Snutventilerna på bälg 1 och 4 försågs med ett extra skinn under det
gamla dubbla. På bälg 2 fanns redan ett sådant skinn.
På inspektionsluckorna för bälg 1 och 2 var repöglorna trasiga och ersattes med nya. Därvid blev det nödvändigt att även förnya skinnpackningarna. Luckorna är tillverkade av två tunna ekplattor som krysslimmats.
Yttersidan löper horisontalt och innersidan vertikalt.

Installation av fläkt och parallellbälg
Den gamla fläkten, en Meidinger typ DFO 1003, återanvändes och installerades i en ny fläkthuv med turbulenssluss. Fläkthuven placerades i mitten
mellan tramporna och inskjuten i nischen under rundfönstret. Under de
nedre kilbälgarna och ovanför bälgtramporna placerades en dubbelfaltad
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parallellbälg med måtten 1 x 2 meter. För tryckreglering installerades en
ridåventil med backventiler mellan fläkt och parallellbälg. Kanalen från
bälgen till det gamla kanalsystemet försågs med en omvänd spärrventil.
Denna ventil skall hållas stängd vid trampning av de gamla bälgarna. Genom denna åtgärd påverkas det gamla luftsystemet inte av den moderna
fläktinstallationen.

Restaurering av pipverket
Pipverkets restaurering föranleddes av att de öppna labialpiporna i stor
utsträckning påskarvades vid restaureringen 1962–64. Härvid har använts
alltför hård, högprocentig metall, vilket medför stor risk för allvarliga skador i labieregionen i samband med stämning.
Alla större öppna pipor hade kapats och försetts med ny övre ända och
stämslits. Från 1´C var piporna skurna på tonhöjd. Endast ett fåtal pipor
i mixturerna var utan påskarvning. Halva ryggpositivmixturen bestod av
nytillverkade pipor från 1964.
I samband med restaureringen gjordes analys av de avkapade påskarvningarna, vilket gav följande resultat.

Huvudverk:

Spetsflöjt

4’

47% tenn

Octava

4’

65% tenn

Qvinta

3’

66% tenn

Mixtur
Ryggpositiv:

65% tenn

Qvinta

3’

20% tenn

Octava

2’

22% tenn

Mixtur
Pedal:

Octava

Originalpipornas legering:

43% tenn
4’

45% tenn

Rauschqvint

65% tenn

Mixtur

67% tenn
17% tenn

Alla skarvade labialpipor omskarvades. Pipor större än 1´ omskarvades
med plåt i 17% metall. Plåttjockleken valdes noggrant med hänsyn till pipornas storlek. Pipor mindre än 1´ skarvades med ren blyplåt som valsades
till lämplig tjocklek.
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Marcussen & Søns påskarvningar avkapade. Plåt för nya
påskarvningar förberedd.
Nya påskarvningar förberedda.
foto: Mats Arvidsson.

Exempel på vald plåttjocklek:
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6’

0,70

4’

0,60

3’

0,55

2’

0,50

1 1/3’

0,45

1’

0,45

2/3’

0,40

1/2’

0,37

1/3’

0,35

1/4’

0,33

1/6’

0,30

17% tenn

bly
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De nya påskarvningarna monterade.
foto: Mats Arvidsson.

I samband med omskarvningen gjordes iakttagelser av pipverket i stort och
därvid observerades att ett stort antal pipor i huvudverket hade utbytta
fotspetsar och några helt nya fötter. Man kunde även se korrosionsskador
på utsidan av ej reparerade fötter samt en vit beläggning inuti pipfötterna.
Några fötter var så svårt angripna att fotspetsarna måste bytas.
En inventering av huvudverkets korrosionsangrepp redovisas i en bilaga
som ingår i länsstyrelsens restaureringsrapport.
I ryggpositiv och pedal kunde man se den vita beläggningen inuti pipfötterna men ej några korrosionsskador på utsidan.
I samarbete med ett forskningsteam från GOArt i Göteborg gjordes en
undersökning av väderlådornas inre. Den visade på riklig förekomst av
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övre raden till vänster:
Korrosionsskadad pipfot.
till höger:
Korroderad pipfot med
invändig vit beläggning.
under:
Nygjorda pipfötter.
foto: Mats Arvidsson.

vitt konsthartslim i kancellerna. De syrahaltiga ångor som utsöndras från
denna typ av lim kan ge upphov till korrosionsskador.
Till ryggpositivets Mixtur nytillverkades ett 100-tal pipor för att ersätta
de av Marcussen & Søn insatta piporna i högprocentig metall.
De täckta pipornas sekundära hattpackningar av ljusgrå filt ersattes
med skinn. Dock lämnades filten på de största hattarna, då det visade sig
att skinnet bet fast så bra att det medfört svårigheter att stämma de större
piporna.
Rörstämmornas restaurering bestod för min del i att utföra reparationer
på avbrutna trumpetuppsatser samt att förlänga om uppsatser. Vid tidigare
restaureringar hade förlängningar gjorts dels i felaktig legering dels i en
oacceptabel hantverksmässig kvalité.
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Fem uppsatser i Voxhumana 8´ nytillverkades.
Restaurerade pipor i huvudverkets Trumpet 8’.
Fs
A
e
a
b
h
cs’
d’
ds’
fs’
g’
b’
c’’
cs’’
d’’
e’’
fs’’
h’’
c’’’

skarvad
skarvad
skarvad
skarvad
skarvad
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
genomföring stabiliserad med lim
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
genomföring stabiliserad med lim
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
genomföring stabiliserad med lim
genomföring stabiliserad med lim

Restaurerade pipor i pedalens Trumpet 8’.
h

ny genomföring i kopf

Restaurerade pipor i pedalens Trumpet 4’
Fs
A
B
c
d
e
f
fs
cs’

ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf
ny genomföring i kopf

skarvad
skarvad
skarvad

Utöver de kontrakterade arbetsmomenten enligt restaureringsprogrammet
har undertecknad även tillverkat en extra orgelpall med underläggsklossar.
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restaureringsnotiser 2
Helmuth Gripentrog, Kalevi Mäkinen & Lars Norgren

Under åren 2005–06 har orgeln i Leufsta bruks kyrka restaurerats. Syftet
med restaureringen var att återställa orgeln i ett tekniskt fullgott skick, att
eliminera sådana ingrepp som utgör risk för orgelns fortsatta bestånd och
att i möjligaste mån återställa orgelns klangliga ursprungskaraktär.

Omfattning och vidtagna åtgärder
Restaureringsarbeten på luftsystem och skarvning av pipor har utförts av
firman Mats Arvidsson Orgel & Cembalobyggare AB, i Lisselberga, Stallarholmen och redovisas i avsnittet Restaureringsnotiser 1.
Restaurering av väderlådor, traktur, registratur och spelbord samt intonationsarbeten har genomförts av firma Åkerman & Lund Orgelbyggeri
AB i Knivsta under ledning av Lars Norgren och med Helmuth Gripentrog
samt Kalevi Mäkinen som intonationsansvariga. Tekniska arbeten har i
huvudsak utförts av Heinz Schwalbe och Rein Vallaste.
Följande åtgärder har genomförts.

Luftsystem

De regulatorbälgar som installerades 1963–64 har avlägsnats och ersatts
med nya anslutningar av furu mellan väderlådsbottnarna och luftkanalerna i manual och ryggpositiv.

Pipverk
Intonations- och stämningsarbeten har utförts av Kalevi Mäkinen och
Helmuth Gripentrog och redovisas nedan.

Väderlådor
Stockskruvarnas skallar och skaft har bibehållits men svetsats på längre
stålskruvar med grövre gängor. Skruvarna har kompletterats med distansbussningar i form av lönnpluggar nedborrade i stockarna.
Slejfbanornas sekundära belädring har bibehållits förutom på ett fåtal
punkter i manual och pedal där nytt skinn ilagats.
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Samtliga ventiler har erhållit nya belag av dubbelt fårskinn. Ventilerna i
manual och ryggpositiv är oförändrat stifthängda, medan pedalens ventiler
återställts till svanshängning.

Traktur
Samtliga vinklar under ryggpositivets väderlåda och några defekta närmast
under klaviaturen har ersatts med nytillverkade i ek.
Ryggpositivets horisontal- och pumpetabstrakter har ersatts med rekonstruktioner av furu.
Av manualens pumpetpåsar är ett mindre antal utbytta, medan samtliga i pedalen är förnyade. För att skydda pedalens pumpetpåsar har enkelt
utlyftbara stoppanordningar av ek installerats i ventilkistorna.
1963–64 kapades pedalabstrakterna från spelbordet till vällramarna
under pedalväderlådorna mitt av för anpassning till pedalklavens då förändrade läge. Den nu gjorda återflyttningen av klaven till originalläget
medförde att abstrakterna åter blev felaktiga i längd. Justerskruvningsanordningen, som monterades vid renoveringen 1962–64, har därför modifierats genom att justerskruvningstrådarna på pedalens diskantsida har bytts
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övre raden till vänster:
Det inre av ryggpositivet efter
det att väderlådan rengjorts,
slejferna ställts i ordning och
ventilerna kontrollerats.
till höger:
Nytillverkad luftkanal
under väderlådan i huvudverket samt registervällar.
nedre raden till vänster:
Undersidan på väderlådan i
ryggpositivet med utsläppshål
och backventiler för eventuell läckluft från ventilen.
till höger:
Gamla kasserade
pumpetpåsar.
foto: Heinz Schwalbe 2005.

övre raden till vänster:
Nytillverkade pumpetpåsar i fårskinn.

ut mot längre. På bassidan har justeringsskruvningstrådarna bibehållits
medan abstrakterna kapats.
Pedalens vällramar har erhållit nya läderbussningar och stift av mässing.

till höger:
Nya pumpetpåsar monterade i väderlåda.

Registratur

nedre raden till vänster:
Huvudverkets klaviatur lossad och utdragen för rengöring.

Spelbord

till höger:
Klaviaturerna före åtgärd. Tangenterna, belagda med elfenben och
ebenholts, är smutsiga
och ojämnt inställda.
foto: Heinz Schwalbe 2005.

Registerpanelernas genomföringshål har filtats med brun vävd filt. Alla
koppelstift och spärrventilens vällarmar har ersatts med nya av stål.

Pedalklaven har placerats i originalläge och den tunna fotbrädan har bytts
ut mot en kraftigare av furu. Pedalklavens tastgenomföringar har ombelädrats.
Filten under manualklavarnas tangenter har ersatts med ny brun vävd
filt.
Den sekundära notnischen har behållits och kompletterats med ett nytillverkat notställ upphängt ovanför nischen.
Ny not- och pedalbelysning av typen Wennerberglist har monterats.
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Klaviaturen och abstrakter
rengjorda och justerade.
foto: Heinz Schwalbe 2005.

Orgelhus
De kapade ramstyckenas ostabila fastsättning i pedalskåpens bakväggar
har förstärkts med plattstål. Smärre torksprickor i orgelhusens luckor har
ilagats med furu.

Intonation och stämning
Intonations- och stämningsarbetena utfördes av orgelbyggarna Kalevi Mäkinen och Helmuth Gripentrog på uppdrag av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB under tiden 4 april–11 juni 2006.
Utgångspunkten för arbetet var att undersöka pipverket, analysera vilka
pipor som möjligen var i originaltillstånd och vilka som hade förändrats.
Till stor hjälp för oss var erfarenheterna vi kunde samla under ett studiebesök 6–9 december 2005 i Holland, där vi studerade vilka ingrepp firma
Marcussen & Søn hade gjort i det historiska pipverket i S:t Bavokerks orgel i Haarlem. Den orgeln, byggd av Christian Müller 1738, restaurerades
av samma firma kort före restaureringen av orgeln i Leufsta bruk.
Ett kännetecken på Marcussen & Søns intonationssätt var tydligt synbart på många labiala metallpipor, både i Leufsta bruk och i Haarlem. Intonatören hade minskat kärnspalterna genom att trycka in underlabierna i
kanterna. Så långt det varit möjligt, har vi återställt labialpipverket genom
att försiktigt rikta kärnspalten.
Offen Subbas 16´ visade stora förändringar i labieområdet. Här hade en
del av de ursprungliga backarna inklusive den invändiga fasen sågats bort
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Detalj av manualkopplets tryckarpinnar efter
rengöring och justering.
Nytillverkat notställ.
foto: Heinz Schwalbe 2012.

och ersatts med träklossar tillverkade i ek utan fasning. Dessutom hade
kärnans utformning förändrats. Med hjälp av experiment kom vi fram
till att den ursprungliga tongivningen (tydligt hörbar på inspelningar före
1960-talets restaurering) kunde till största del fås tillbaka med hjälp av nya
klossar och invändiga faser. En del av piporna hade avkortats och några visade sig vara för korta. På dessa pipor sänkte vi tonhöjden genom att fästa
en träkloss vid mynningen.
Marcussen hade försett alla rörstämmor i diskant med nya tungor i
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fosforbrons. Dessa tungor ersatte vi med nya i mässing, som glödgades för
att mjuka upp det hårda materialet.
Allt material, som vi har tagit bort, magasinerades i en låda som placerades i orgelskåpet.
Den 7 augusti 2006 bestämdes tonhöjden till 468 H vid 17° på läktaren,
och orgeln tempererades enligt J.G. Neidhardts stämning ”Für ein Dorf ”
från 1724.
tonhöjd vid 85 mm tryck

7 april 2006
Manualen
Ryggpositivet
Pedalen

temperatur 15,8° i kyrksalen (bänkhöjd)
Principal 8´ a´ 468,7 H
Principal 4´ a° 468,8 H
Principal 8´ a° 469,5 H

7 april
pedalen stämd i Neidhardt ”Für ein Dorf ”, temperatur 16° i kyrksalen, 17°
på läktaren (a´ 468,0 H)
8 april
Manualen stämd i Neidhardt ”Für ein Dorf ”, temperatur 17° på läktaren
(a´ 468,0 H)

Intonationsåtgärder på enskilda pipor
Varje åtgärd har protokollförts i våra tabeller. De flesta har varit ringa åtgärder som riktning av kärnspringan och underlabiet och i några pipor
minskning av kärnstick genom press underifrån med hjälp av intonationstråd. (Tabellerna redovisar samtliga pipor, även dem som inte har behövt
någon som helst åtgärd. De ingår i sin helhet i länsstyrelsens rapport.)
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ORGELN I BRUK

en orgelinvigning, och sedan …
Vilhelm Monié
(1900–1993)

Vilhelm Monie, smedsson, född 1900 och uppvuxen i Leufsta bruk,
skrev ned sina minnen och upplevelser av Cahman-orgeln på 1960talet. Då var han sedan länge bosatt i Västerås men hade en nära och tät
kontakt med bruket fram till sin död 1993.

N

är jag gick i småskolan brukade jag ofta följa min far och min
äldre bror till sammanringningen klockan elva på söndagarna.
Det var en stund då allt var högtid kring kyrkan. På slaget elva
brukade baron, ofta tillsammans med främmande, komma ut på terrassen, då klockorna började ringa. Baron gick med sällskap en runda genom
trädgården och precis när de satte sin fot på brostenen slutade klockringningen. Något extra slag av klockkläppen tolererades inte. Det var noga
med ringningen på den tiden. Porten öppnades och i orgelns bastoner fortsatte klockornas dån. När jag hörde den gamla orgelns toner, då kände jag
att det var helgd.
Den gamla orgeln hade ljudit i ett par hundra år. Generationer av trötta
smeder och andra arbetare jämte kvinnor och barn hade bänkat sig i kyrkan för att lyssna till prästens ständiga vädjan om bekännelse för synder
och om hot om evig fördömelse för den som framhärdade i synd.
Jag tror emellertid, att många, nog de flesta, inte brydde sig om prästens
varningar. De hade kommit till kyrkan för att vila ett par timmar från det
hårda arbetet och för att höra orgeln brusa. Då kände de flesta att en styv
arbetsvecka var till ända. Skulle den nya bli bättre vore det nog bäst att inte
lasta på sig talet om arvsynd, som prästen talade om.
Leufsta-borna älskade sin orgel. Den tillhörde något av själva bruket.
Men nya tider nalkades, hur skulle det bli med orgeln?
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Vilhelm Monie. foto:
troligen Torgny Nordin,
Monies dotterson.

Magister Sjöholm, som under några år haft tjänsten som skollärare och
organist, hade slutat. Han hade varit en sträng men bra lärare, och under
hans tid som organist tycktes orgeln ha fungerat tillfredsställande. Det var
bara på juldagsmorgonen, som det brukade komma någon framstående
organist från Uppsala eller Stockholm. De var vid en sådan julotta som
farbror Tegenborg, orgeltramparen, inte förmådde att hålla luften, utan
måste be de närmaste om hjälp. Jag minns när han kom hem till Hellbo,
svettig och alldeles utpumpad.
Du förstår, sade de som trodde sig vara musikkännare, han organisten
från Uppsala spelade hela verket, det kunde inte Sjöholm. Men nog var det
verklig musik, det var som man kände att fönstren skakade.
Efter några korta vikariat blev John Johansson antagen som skollärare
och organist. Enligt min mening ett dåligt val, men det var ju inte fråga
om val i verklig mening. Det var baron som själv hade rätt att tillsätta
lärare och bland Johanssons meriter vägde nog tungt att han ivrade för
scoutrörelsen.
Som organist hade han hand om sångundervisningen och han var så
dålig, att en flicka, Emma Forsell, som gick i samma klass som jag, fick
hjälpa till att sjunga de båda psalmerna vid begravningar, som på den tiden
oftast ägde rum på kyrkogården.
Elakt folk var inte sena att kalla Emma för Femtiöresklockaren – 50 örevar det gage hon uppbar som sångerska. Om några år skulle hon få sjunga
så mycket hon ville ute på fyren, dit hon flyttat med sin man.
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Men hur skulle det nu gå med orgeln under en sådan organist? Ja, det
skulle vi snart få se. Johansson sade åt oss barn att vi skulle hälsa våra
föräldrar, att den gamla orgeln var trasig och inte gick att spela på. Ett
orgelharmonium skulle inköpas för 1 500 kronor. Att laga den gamla orgeln skulle bli för dyrt. Dessutom var ett orgelharmonium tillräckligt för
kyrkans behov.
Orgelfasaden skulle förbli orörd, så att Leufsta-borna kunde fortsätta
att skryta med sin fina orgel, sade Johansson, piporna var ju ändå inte
ljudande.
Men där hade Johansson förstås fel – om piporna.
Det blev förstämning i många hem, när vi barn berättade om skol
lärarns meddelande. Hade det verkligen gått så fort med orgelns sönderfall? Det var ju bara ett år sen Sjöholm spelade på den. Sista söndan han
spelade var jag i kyrkan – det kan hända att det var särskilt högtidligt då
– och nog klingade orgeln som den brukade i våra öron. Nej, det var nog
så att den nya skollärarn baron begåvat oss med inte kunde spela. Han var
nog bäst på att vara ute i skogen och leka krig med pojkarna – ja det var
därför han fick tjänsten, hörde jag Tillman säga till Boussard en gång.
Nu skulle det inte bli någon orgelmusik i kyrkan under några söndagar.
Men Johansson bestämde att skolans orgel skulle flyttas dit och användas i
väntan på harmoniets ankomst. Varenda lördag måste vi pojkar i sista klassen – jag var själv med – bära över skolorgeln till kyrkan och släpa tillbaka
den på måndagsmorgonen.
Så en dag – det var på våren 1912 (Monié skriver 1914) – så kom det väntade harmoniet. Det låg i en stor låda som ställdes upp på läktarens högra
sida. Nu borde organisten – skollärarn vara nöjd. Men ännu var segern
bara till hälften vunnen. Fortsättning skulle följa. Det gällde att få den nya
orgeln högtidligen invigd.
Och den dagen kom. Det skulle bli musik på orgeln av en musikdirektör från Uppsala. Det skulle bli högtidstal av en för oss okänd förmåga
– också han från Uppsala. Den som väntar på något gott …, brukar det
heta i ett gammalt ordspråk. Men för oss Leufsta-bor slutade det i en stor
besvikelse.
Utanför kyrkan stod två stora lårar med litteratur. Två ynglingar med
blåa band höll vakt vid lårarna. Även ynglingarna kom från Uppsala.
I kyrkan var det ganska mycket folk. Så, utan någon välkomsthälsning
började harmoniespelet med något som skulle föreställa orgelmusik.
Kanske förstod vi inte musiken, men vi vana vid den gamla orgelns
mäktiga toner vi blev lättade när kvintilerandet upphörde, som Gustav Söderholm uttryckte det. För nu skulle högtidstalet om orgeln och musiken
ta vid, trodde vi. Men hej vad vi bedrog oss.
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Personal i Leufsta bruks
kyrka. Stående från vänster
kantor John Johansson och
kyrkvärden Edvard Hubinette. Sittande från vänster
orgeltrampare Wilhelm
Tegenborg och kyrkvaktmästaren Gustaf Söderholm.
Fotot taget av Manne Åsberg, Leufsta bruk, möjligen
1917, då Tegenborg belönades
med guldmedalj efter att
i 50 gjort tjänst som orgeltrampare. Lövsta Bildarkiv.

Nog kunde han skrika och stå i, den ”berömde” talaren från Uppsala,
men orgeln nämnde han inte. Nej, det var försvarsfrågan, hotet från Ryssland talet gällde och de berömvärda män och kvinnor som slutit sig samman för att rädda fosterlandet.
Allt efter det talaren jagade upp sig, liknande kommande tiders diktatorer, började kyrkan tömmas på åhörare, som i porten möttes av de blå
ynglingarna som utdelade Sven Hedins ”Ett varningsord”. De båda stora
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lådorna voro fulla av varningsord, som knappast någon läste. Hela gatan
var vit av bortkastade ”varningar”. Jag minns inte om de blåklädda städade
efteråt – i varje fall var den bedrövliga invigningen slut.
Men berättelsen om den gamla orgeln fortsätter. Mycket snart började
skollärarn klaga. Inte kunde man ha orgeln på högra sidan av läktaren.
Man måste ju kunna se och höra prästen från altaret och så vidare. Nej,
orgeln skulle ha sin plats mitt på läktaren.
Men där stod ju den gamla orgeln. Den kunde ju inte flyttas, stod bara
i vägen. Ett par skarpslipade yxor kan inte mycket hindra – snart var mittpartiet (ryggpositivet) sönderhugget, piporna i en hög på golvet. I sanning
en bedrövlig syn!
Jag stod där uppe bland all bråte, sträckte in fingrarna i de fyrkantiga
avhuggna luftkanalerna – och kände en häftig vrede mot dem som begått denna skamliga handling. De borde straffas, de som bar den närmaste
skulden, skollärarn, organisten, förvaltarn, byggmästarn, kanhända patron
själv.
Nu kunde väl Johansson vara nöjd. Den gamla orgeln, berövad sitt
framparti, skulle i fortsättningen inte oroa dåliga organister.
Första världskriget rasade. 1917 såldes bruket till Gimo-Österby, en sorgens
dag för Leufsta. Det kom andra tider, med oro, strejker och arbetslöshet.
Smidet lades ner. De unga, däribland jag, lämnade bruket.
Var nu den gamla orgeln glömd för alltid?
Nej. Trots allt har det funnits eldsjälar som i tysthet arbetat för den
gamla Cahmanorgelns restaurering och återupprättelse. Det var den gamla
kyrkoherden Lind, som alltid när det gällde att propagera för orgeln. Det
sades bland folket att Lind var mer musiker än präst.
Åren gick. Korsnäs-Marma hade donerat en ganska stor summa pengar
till orgelns reparering. Och pengar hade flutit in från annat håll. Det blev
möjligt att sätta igång arbetet.
Jag var borta från Leufsta när detta skedde och kunde inte så nära följa
arbetets gång. Den första reparationen blev, har jag förstått, mindre lyckad,
vad det nu kunde ha berott på. En andra och mer genomgående tog vid.
Hela orgeln fick sin genomgång – och kunde så låta sina mäktiga toner
strömma genom kyrkorummet.
Allt utom en detalj var återställt – det gällde att göra orgeln känd bland
de stora orgelmästarna – och att få någon att spela på den!
Och hur det ordnade sig ska jag i korthet berätta. Jag bodde nu på
somrarna hos Karin i mitt gamla barndomshem i Hellbo. En dag för tio år
sedan fanns ett anslag vid kyrkan om demonstration av orgeln och en liten
konsert. Alla intresserade hälsades välkomna.
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Göran Blomberg, medförfattare, vid Cahmanorgeln.
foto: Anna Laurila.

Det var musikdirektör Göran Blomberg som välkomnade med stämningsfull musik från läktaren. Sedan följde en intresseväckande redogörelse för orgelns historia och dess betydelse i jämförelse med andra orglar.
Det blev nytt liv i den återuppståndna orgeln. Konserterna följde på
varandra – alltid med Blomberg som arrangör, ofta med honom själv som
organist. Musiker kom nu från Tyskland, Belgien, Holland, Italien för att
få framföra stora kompositörers verk på orgeln i Leufsta. Det sägs till och
med att det anses som en favör att få spela på Cahmanorgeln från 1728.
Orgeln upplevde en ny storhetstid. Kanske den största i orgelns historia? Och det var Göran Blombergs förtjänst.
Det är nu mer än sextio år sedan den stora tystnaden lägrade sig över
bruket, när det sista hammarslaget tonade ut över nejden. Men den gamla
orgeln har inte tystnat. Jag tror att den i hundra år kommer att låta sin
mäktiga stämma höras som en hälsning från Leufsta bruks storhetstid.
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cahmanorgeln
i leufsta bruks kyrka
– mer än ett instrument för gudstjänsten
Göran Blomberg

M

ärkligt nog är det mycket vi inte vet om Cahmanorgeln i Leufsta
bruks kyrka, flaggskeppet i vårt historiska orgelbestånd, också
den mest kända.
Omständigheterna kring tillkomsten av huvudverket och pedalverket är kända. Kontraktet finns bevarat. Däremot vet vi inte mycket om
ryggpositivets tillkomst. Det har antagits att det byggdes i anslutning till
huvudverket och pedalen. Det är emellertid möjligt att det tillkommit
betydligt senare, i samband med Charles De Geers tillträde av fideikommisset och hans bröllop. Källmässiga belägg saknas. Det finns emellertid
indicier. Ryggpositivets tangenter är annorlunda än huvudverkets. Daniel
Stråhle, tidigare en av Cahmans gesäller, insjuknade och avled i Leufsta
bruk 1746. Vad gjorde han i Leufsta bruk? Det kan ha varit fråga om reparationer eller justeringar, men det är mera sannolikt att han arbetade med
färdigställande och installation av ryggpositivet. Reparationer och underhåll utfördes av gesäller, inte av mäster själv.
Redan den orgel som stod färdig 1728 var ett praktfullt instrument.
Cahman följde också med sin tid. I sina tidigare orglar hade han byggt med
kort oktav i pedalen (halvtonerna under stora B saknas). Leufsta-orgeln
fick fullständig oktav och därmed en modernare stämning än tidigare. Tillsammans med ryggpositivet är det ingenting mindre än magnifikt. Det är
uppenbart att man ville kunna spela mera på orgeln än vad som krävdes
för gudstjänsten.

Vad spelades då på orgeln under dess första tid?
De första organisterna var i tur och ordning två bröder, Lorentz och Henric Bäck. De hade studerat för domkyrkoorganisten i Västerås, Ernst Ferjohan niclas cahman och orgeln i leufsta bruk
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dinand Pape, som stod i kontakt med tidens centrala musikaliska strömningar i Tyskland. Däremot vet vi inte mera i detalj vad de kan ha spelat
– förutom, naturligtvis, att de måste ha improviserat. Improvisationer var
en central del av organistens uppgifter, och innebar mycket mera än enbart
preludier till psalmerna.
Det kan finnas skäl att ställa frågan om Carl-Johan Moberger, organist
i Gävle från 1786, hade någon kontakt med Leufsta bruk, med tanke på de
täta kontakterna mellan Leufsta och Gävle. Moberger var tidigt pionjär för
Bachs musik. Vi vet emellertid ingenting om detta; hans bibliotek brann
upp i den stora stadsbranden i Gävle 1869.
År 1773 utfördes en reparation av Olof Schwan. Under 1800-talet, särskilt dess senare del, förekommer intonationsförändringar i syfte att anpassa klangen till ett modernare ideal. Troligen vid en reparation 1858 modifierades således Quintadena 16´ i huvudverket mot en mindre övertonsrik,
något mer grundtonsbetonad klang; senare har piporna i flera stämmor
fått s.k. kärnstick. Men det var allt.
Som ett unikt dokument måste betecknas Vilhelm Moniés krönika ”En
orgelinvigning och sedan…” som återges i något förkortat och redigerat
skick på sidorna 263–268. Han följer orgelns öden från sekelskiftet 1900 till
1980-talet och vad den betytt för invånarna i Leufsta bruk. Monie skildrar
med stort patos sin upplevelse av orgeln på följande sätt:
Porten öppnades och i orgelns dova bastoner fortsatte klockornas dån. När jag
kände den gamla orgelns toner, då kände jag att det var helgd.
Den gamla orgeln hade ljudit i ett par hundra år. Generationer av trötta smeder
och andra arbetare jämte kvinnor och barn hade bänkat sig i kyrkan för att
lyssna på prästens ständiga vädjan om bekännelse för sina synder […] De hade
kommit till kyrkan för att vila ett par timmar från det hårda arbetet och för att
höra orgeln brusa. Då kände de flesta att en styv arbetsvecka var till ända. Skulle
den nya bli bättre vore det nog bäst att inte lasta på sig talet om arvssynd, som
prästen talade om.
Leufstaborna älskade sin orgel. Den tillhörde något av själva bruket.

Orgeln tas ur bruk
Det skulle komma att ske för orgelns fortbestånd allvarligare ingrepp under 1900-talet. Till sist ville man uppenbarligen följa med sin tid även i
Leufsta bruk. Orgeln togs ur bruk och ett pedalharmonium anskaffades på
1910-talet. Till att börja med placerades det vid sidan av orgeln, och gjorde
då ingen skada.
Emellertid stannade det inte därvid. Innerverket till ryggpositivet av-
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lägsnades. Harmoniet sattes in bakom ryggpositivets fasad. Initiativet hade
tagits av John Johansson, som kallats till tjänsten som skollärare och kantor av baron Louis de Geer, när denne tillträdde fideikommisset. Kantor
Johansson skall ha varit en skral orgelspelare men uppenbarligen gick det
hans ära för när att sitta och spela på harmoniet, placerat vid sidan om orgeln. Han lär ha instruerat skolbarnen att säga till föräldrarna att orgeln var
i så dåligt skick att den inte gick att reparera. Innerverket till ryggpositivet
monterades ned och harmoniet installerades bakom ryggpositivets fasad.
Monié berättar om den ilska detta väckte:
Ett par skarpslipade yxor kan inte mycket hindra – snart var mittpartiet sönderhugget, piporna i en hög på golvet. I sanning en bedrövlig syn!
Jag stod däruppe bland all bråte, sträckte in fingrarna i de fyrkantiga avhuggna
luftkanalerna – och kände en häftig vrede mot dem som begått denna skamliga
handling, De borde straffas, de som bar närmaste skulden.

Det är en inte orimlig tanke att Leufsta-bornas protester visserligen inte
lyckades stoppa vandaliseringen men ändå ledde till att ryggpositivets innerverk inte skrotades, vilket annars var vanligt, utan lades upp på kyrkvinden.
Harmoniet invigdes med högtidstal av Sven Hedin. Talet handlade
emellertid inte om orgeln eller om musiken. Det handlade om försvarsfrågan, om hotet från Ryssland. Liksom vid förstörelsen av orgeln väckte
Hedins ultranationalistiska propaganda och höga tonläge vrede.
Även under förfallsperioden spelade orgeln en viktig roll i bruksbornas
medvetande, gammal som ung. När man fick besök utifrån hörde det till
att man skulle gå till kyrkan och beskåda den nu stumma fasaden. Ellen
Kåverud (f. 1922) berättar att skolbarnen kunde ta sig upp på läktaren, dra
an något register och få ljud i några pipor.

Orgeln restaureras
Omkring 1930 vann den strömning som går under beteckningen ”orgelrörelsen” insteg i Sverige. En del av dess program var att värna om det
äldre svenska orgelbeståndet. Ett av de första instrumenten man tog sig
an var Cahmanorgeln i Leufsta bruk. Den restaurerades 1933 av orgelbyggare John Vesterlund, som flyttade till Leufsta bruk för restaureringen.
Bröderna Harry och Valter Moberg, som senare kom att bli pionjärer för
pietesfulla restaureringar, arbetade hos Vesterlund under restaureringen;
kontrollant var orgelforskaren fil.lic. Bertil Wester.
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Restaureringen har blivit hårt kritiserad. Förvisso gjordes sådant som
i efterhand kan förefalla hiskligt. För ryggpositivet installerades pneumatisk registratur. Väderlådan sågades itu. Om ingreppet var grovt, var det å
andra sidan lätt att åtgärda: det gick att limma ihop väderlådan vid nästa
restaurering.
Vid invigningskonserten spelade organisten och musikforskaren Gunhild Schedin. På programmet stod verk av Johann Pachelbel, Georg Fried
rich Händel och Dieterich Buxtehude.
1938 anordnades ”Leufstabruksdagarna för Kyrkomusik och Kyrko
konst”. Initiativet hade tagits av Einar Erici, som var läkare. Han gjorde
det som inte de kulturvårdande myndigheterna, inte kyrkomusikerna
genom Kyrkosångens Vänners Orgelråd (KSVO) eller musikforskningen
gjorde eller hade möjlighet att göra. Som en ideell insats inventerade han
landets bestånd av historiska orglar, och lyckades rädda många av dem
från att slängas ut eller byggas om. Vid en Bachkonsert som ingick i programmet framförde domkyrkoorganist Henry Weman Toccata och Adagio
i C-dur, två koralförspel samt avslutade konserten med Fuga i Ess-dur.
Greta Roos framförde på violin Adagio ur konsert i E-dur och Ingeborg
Eklöf sjöng tre andliga sånger, bl.a. Jesu, du är min. Efter konserten följde
kompletorium.

Vittnesbörd om orgeln
Ytterligare ett fascinerande vittnesbörd om den magi orgeln kunde utöva
lämnas 1940 av Augustin Mannerheim, brorson till marskalken Gustaf
Mannerheim, forstmästare, utmärkt organist, poet och orgelentusiast, när
han 1940 reste runt i Sverige för att värva frivilliga till vinterkriget:
En annan vinterdag, med klar blå himmel det var januari 1940, stod en soldat
i Leufsta bruks predikstol och talade för anslutning till svenska frivilligkåren i
Finland. Hans talarkamrat, som därefter skulle äntra predikstolen och berätta
om situationen i Finland, var den österbottniske riksdagsmannen Levi Jern […]
När menigheten gått satt jag – som var soldaten – på orgelpallen och prövade
Cahmanorgeln; enligt uppgift var den i dålig kondition. Dittills hade jag bara
crescendo-diminuendoorglat på pneumatiska instrument med stråkstämmor.
Jag drog ett register som måste varit Principal 8´. Jag fick mitt livs första orgelchock. Det framträdde, lite långsamt, en klang av bärnsten, som ett gammalt
ögas grumlade glaskropp med dalande formationer, allt fyllt med ljus, Jag antar
att svankningen i bälgsystemet med orgeltrampare gjorde sitt till för upplevelsen av något levande. Jern hade all möda i världen med en blandning av handgripligheter och påminnelser om att det nu gällde att rädda Finland genom att
fara till nästa frivilligmöte. ”När kriget är slut kommer jag tillbaka!” skall jag
ha sagt enligt Jern. (Augustin Mannerheim: Min hemorgel. Orgelforum 2/1982.)
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Det är tydligt, att Cahmanorgeln vann större förståelse hos lekmannen än
hos kyrkomusikerna. Valter Moberg berättar att orgeln fick epitetet ”skrik
orgel” under 1930-talet. Orgelrörelsen hade, som en reaktion mot alltför
grundtonig (”tjock, grumlig”) klang under 1800- och tidiga 1900-talet
återknutit till äldre epokers mera övertonsrika klangbild, och drivit denna
längre än förebilderna. Bruksborna älskade emellertid sin orgel.
Intressant i sammanhanget är ett uttalande i Musikvärlden 1948 av domkyrkoorganisten Henry Weman, pionjär för orgelrörelsen som ju ville anknyta till äldre tiders klangideal:
Nytt och dock gammalt! Det är orgelbyggeriet från forna glansdagar som inspirerat till allt detta. Och ändå är det inget kopierande. Orgeln lever upp på nytt,
den har en klangvärld som de gamla mästarna måhända inte skulle utan vidare
känt igen eller ens erkänt, Man behöver endast resa till vårt eget gamla mästerverk i Lövstabruk byggt av en av våra främsta orgelbyggare H.H. [sic] Cahman
1725. Vi tjusas kanske mest av anblicken av detta det måhända praktfullaste av
svenska orgelverk, men vi är inte beredda att genast anamma dess egenartade
klangvärld, så olik den vi nu ger vårt erkännande.

Från efterkrigstidens aktiviteter vid orgeln bör nämnas Alf Linders inspelningar av bl.a. J. S. Bach, J. G. Walther och J. L. Krebs som ingick i
dåvarande Radiotjänsts projekt med dokumentation av landets historiska
orglar. Dessa inspelningar var under flera år ett stående inslag i radions
helgmålsböner.

Prosten Lind och Cahmanorgeln
Prosten Torsten Lind, verksam i Österlövsta församling 1937–68, var lidelsefullt engagerad i Cahmanorgeln. Han spelade själv orgel, och han
brukade även demonstrera instrumentet för besökande. Att restaureringen
1964 kom till stånd är till stor del hans förtjänst.
År 1952 vikarierade Yngve Karlsson, då 16 år, som kantor vid Cahman
orgeln. Hans berättelse belyser Torsten Linds relation till orgeln, samt
vilken musik som var aktuell vid denna tid. Lind instruerade den unge
organisten om vilka stämmor som kunde användas och vilka som inte
fungerade. Vid den tiden var den pneumatiska inrättningen för registrer
ing av ryggpositivet i dålig kondition, och endast tre stämmor gick att använda. Lind berättade i förväg vilka register som skulle användas för olika
delar av gudstjänstmusiken och kom alltid upp på orgelläktaren efteråt
och kommenterade organistens insatser. Vid mera krävande tillfällen, när
orgeln skulle demonstreras, spelade Lind själv.
Yngve Karlsson spelade repertoar från barocken och romantiken ur Au-
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Kantor Birgitta Olsson introducerar och demonstrerar orgeln vid Visning och
liten konsert i augusti 2015.

gust Lagergrens Orgelskola och orgelrörelsens barockrepertoar ur Henry
Wemans Orgelskola, repertoar ur Ved Orglet, Versetti av Domenico Zipoli
och koralpreludier utgivna av Henry Weman och Oskar Lindberg. Yngve
Karlsson tror att han vågade spela på gudstjänsterna i Leufsta bruk, eftersom han var ung och inte kände till att många organister var rädda för den
främmande och antika Leufstaorgeln.

Cahmanorgelns renässans
Åren 1962–64 genomfördes en omfattande restaurering och den följdes av
förnyad och förstärkt aktivitet kring orgeln i form av ett rikt konsertutbud.
Vid denna tidpunkt hade orgelrörelsens tyskinspirerade barockvåg till stor
del börjat ebba ut och ersatts av ett intresse för äldre fransk orgelkonst,
vilket avspeglas i programmen.
År 1973 kom Birgitta Olsson som kyrkomusiker till Österlövsta församling och därmed till Leufsta bruk. Hon hade sökt tjänsten på grund av sitt
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intresse för Leufsta-orgeln, ett intresse som var ovanligt bland kyrkomusiker då. Det var också innan det som kallats ”det gamla spelsättet”, dvs.
en strävan att återgå till äldre tiders uppförandepraxis inom orgelmusiken,
blivit allmänt accepterat. Vi båda hade träffats på Ingesund, där jag undervisade, och talat om Cahman-orgeln. Det ledde till att vi båda under
1970-talet ordnade informella demonstrationskonserter för turister. 1981
fick vi möjlighet att under sommaren anordna ”Visning och liten konsert”,
en serie dagliga turistkonserter, och Cahmandagarna, en tre dagars orgelfestival. Betecknande nog löd rubriken i Upsala Nya Tidning inför starten
”Orgeln som är mera känd utomlands än här”.
Medverkande vid Cahmandagarna var under flera år Birgitta Olsson,
författaren och internationella organister. Vi lade också vikt vid att engagera yngre organister i början av sin bana. Arrangör av den verksamheten kom att bli den 1996 bildade föreningen Sällskapet Cahmans vänner,
numera Föreningen Leufsta & Cahmanorgelns vänner, som fortfarande
arrangerar bl.a. de årliga Cahmandagarna. Förutom repertoar från orgelns
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egen tid har förekommit nyskriven orgelmusik samt jazz. En viktig samarbetspartner under en följd av år var tidningen Vi. Dess reseklubb anordnade resor till Cahmandagarna. Tidningen spred kunskap om orgeln, den
märkliga bruksmiljön och om vallonerna genom artiklar och information
på plats.
År 1987 arrangerades ”Dubbeljubileet Buxtehude–Cahman” (250 år efter Cahmans död, 350 år efter Buxtehudes död). Därvid stod omorienter
ingen inom uppförandepraxis för barockens orgelmusik i centrum.
Österlövsta församling arrangerar också orgelkonserter. En internationell orgelakademi, som beskrivs i en separat artikel på sidorna 278–286,
anordnar varje år sedan 1994 en omfattande konstnärlig och pedagogisk
verksamhet kring Cahman-orgeln.
Både efter 1964 och 2005–06 års restaureringar har flera grammofoninspelningar gjorts under medverkan av Hans Fagius, Alf Linder, Torvald
Torén, Bengt Tribukait och av författaren.
Min egen relation till Cahman-orgeln går tillbaka till en exkursion i maj
1965. Jag hade kommit till Uppsala för att läsa musikforskning, som då inte
fanns i Göteborg. Göteborgsregionen hade två av de ledande orgelbyggerierna inom orgelrörelsen, Hammarberg och Magnusson. Göteborgsregionen är emellertid fattig på historiska orglar. Det var denna exkursion som
öppnade mina ögon för de historiska orglarna – den blev mitt öde. Mötet
med de gamla orglarnas klangvärld blev omtumlande. Av mitt framträdande vid Cahman-orgeln minns jag förargligt nog att det blev en aning
nervöst på grund av att just den dagen deltog domkyrkoorganisten i Västerås i exkursionen. Det gavs ingen tid att lära känna orgeln – det behövs
minst en dag att bli någorlunda bekant med Leufsta-orgeln. Klangen var
en ny, fascinerande. Mycket annorlunda än den neobarock vi då kallade
för ”barock”. Den var samtidigt överraskande. I likhet med Henry Weman
– om än, kan jag ärligt säga, inte i lika hög grad – saknade även jag högre
mixturer i dispositionen än Leufsta-orgelns grundtoniga.
Senare kom jag att studera den omvärdering av uppförandepraxis av
äldre musik, och hand i hand med denna en inriktning på originaltrogna
restaureringar, utan en del ideologiskt betingade förändringar som kännetecknat den närmast föregående epoken. Därvid lärde jag känna en stor del
av det äldre orgelbeståndet i Nordtyskland och Nederländerna.
Då kunde jag ofta tycka att det var skada att man inte väntat med
restaureringen några år i Leufsta bruk. Orgeln har ju varit lindrigt talat
utsatt för vådliga öden. 1964 års restaureringen var bra, men även där företogs vissa ingrepp som i dag inte skulle komma ifråga. Det hade dock
kunnat gå värre. Handlingar från restaureringen visar på en del långt gå-
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ende ingrepp, som föreslagits. Förtjänsten att de inte kom till utförande
faller på Riksantikvarieämbetets orgelsakkunnige Axel Unnerbäck. Även
orgelbyggare Anders Persson, som då var knuten till Marcussen & Søn,
arbetade mera skonsamt än han egentligen instruerats.
En del mindre välbetänkta åtgärder vid de tidigare restaureringar har
alltså utförts. Det framgår emellertid av handlingarna att det fanns förslag på än mer olyckliga ingrepp. Hade dessa utförts, hade orgeln förlorat
största delen av sitt värde som historiskt instrument. Vi kan därför inte
säga att orgeln är den bäst bevarade inom det nordeuropeiska orgelbeståndet. Den måste emellertid sägas vara en av de bäst bevarade, och det får
anses vara stort nog.
Även andra organister har upplevt och uttryckt något liknande som jag.
Claudia Wortmann är bokstavligen sprungen ur den tradition det är fråga
om. Hon är uppvuxen i Stade, med Schnitger-orgeln i Stade S:t Cosmae,
och har studerat vid Norddeutsche Orgelakademi. Efter att ha spelat på
Cahmanorgeln kunde hon säga: ”Vi har alla dessa välrestaurerade instrument, och Leufsta-orgeln är ju inte helt orörd. Men ändå har Leufstaorgeln något som vi inte har.”
Idag tjänar Cahman-orgeln i Leufsta bruks kyrka
alltjämt som instrument vid gudstjänster och förrättningar men framför allt har den på grund av
att det är fråga om en så sällsynt bevarad barockorgel blivit ett konsertinstrument för framförande av
musik främst från barocken samt ett instrument av
stor pedagogisk betydelse för förståelsen av barockens orgelrepertoar och för den tid då den tillkom.
Det finns all anledning att som avslutning citera
Wilhelm Monié igen:
Det är nu sextio år sedan den stora tystnaden lägrade
sig över bruket, när det sista hammarslaget tonade ut
över nejden, men den gamla orgeln har inte tystnat.
Jag tror att den ännu i hundra år kommer att låta sin
mäktiga stämma höras som en hälsning från Leufsta
Bruks storhetstid.
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internationella
orgelakademien i leufsta bruk
Birgitta Östlund Weissglas

I

nternationella orgelakademien kan 2015 – med marginal – fira 20-årsjubileum. Mycket finns att berätta. Följande framställning är impressionistisk och ofullständig men kanske tillräcklig för att belysa akademiens betydelse och väcka konstruktiva tankar om hur man bäst vårdar
och utvecklar dess framtida unika potential – för Kyrkan, för Konsten,
för den högre kyrkomusikaliska utbildningen, för människors andliga växt
och fördjupning.
”Jag har lärt mig mer av Cahman-orgeln under tre dagar än jag lärt mig
av mina lärare under tre år.” Sagt av akademideltagare och studerande från
Musikhögskolan i Stockholm.

Preludium
Buxtehudejubiléet i augusti 1987 kan ses som upprinnelsen till orgelakademien i Leufsta bruk, ett arrangemang med konserter, utställning, offentliga föreläsningar, interpretationskurs och ett symposium i orgelrestaurer
ingsfrågor. Bland aktörerna fanns Uppsala universitet, Musikhögskolan
i Stockholm, Kungliga musikaliska akademien, Bälinge och Österlövsta
församlingar, Stiftelsen Leufsta, Tierps och Uppsala kommun samt Uppsala läns landsting. Bland de medverkande finner vi organisterna Göran
Blomberg, Hans-Ola Eriksson, Hans Fagius, Kerala Snyder, vår tids ledande Buxtehude-forskare, Harald Vogel, Norddeutsche Orgelakademie,
och från Accademia di Musica Italiana per Organo Umberto Pineschi, från
Sverige ytterligare ett antal organister, orgelbyggare Mads Kjersgaard och
från Riksantikvarieämbetet Carl-Gustaf Lewenhaupt och Axel Unnerbäck.
Efter jubileet kom inbjudan om fortsatt samarbete mellan respektive
akademier från Harald Vogel och Umberto Pineschi. Sommaren 1988 och
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1989 kunde en miniakademi anordnas genom att Göran Blomberg med
finansiering från Svenska Institutet fick möjlighet att under en vecka ta
emot en studerande från vardera den nordtyska och den italienska orgelakademien.
I samband med tillkomsten av Sällskapet Cahmans Vänner gavs förslag
om bildande av en orgelakademi i Leufsta bruk.

Koral
År 1994 anordnades för första gången Nordupplands och Leufsta bruks
internationella orgelakademi.
Initiativtagare var organisterna Birgitta Olsson, Hans Hellsten, Göran
Blomberg, David Aurelius, Anders Gustafsson Forslin, John Hamilton
och Nicholas Danby. 1995 tog denna grupp kontakt med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö (författaren dåvarande rektor), som fram till 2004
bedrev folkbildningsverksamhet i Leufsta bruk för att etablera en fastare
organisatorisk ram kring akademien, som sedan under några år genomfördes som folkhögskolekurs.
Från 2003 anordnades akademien som ett samverkansprojekt, vari
Lövstabruks kulturförening och olika musikhögskolor var aktörer. Under
ett antal år fanns Uppsala stift med som medarrangör och stiftets kyrkomusiker var alltid särskilt inbjudna att delta. Österlövsta församling, senare Hållnäs-Österlövsta församling, har hela tiden uppfattat Akademien
som ett verktyg för sin konsertverksamhet och för möjligheten att göra

Organisten Anders
Gustafsson Forslin vid
Cahman-orgeln. foto:
Hans Hellsten 1995.
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Professor Nicholas Danby och
kyrkomusikern David Aurelius, två av initiativtagarna
till den internationella orgelakademien i Leufsta bruk.
foto: Hans Hellsten 1995.

den unika Cahman-orgeln tillgänglig för den högre undervisningen i kyrkomusik och orgelkonst. När Cahman-orgeln skulle restaureras 2005–06
framhöll församlingen i sin medelsansökan till Kungafonden att instrumentet skall tjäna den högre musikutbildningen. Ett gott anslag till restaureringen kom också.
En starkt drivande entusiastisk kraft med engagemang kring den regionala aspekten på arbetet vid Cahman-orgeln är sedan åtskilliga år David
Aurelius, kyrkomusiker i Östhammar, som tillsammans med nu framlidne
professor Nicholas Danby vid Royal Academy i London formulerade en
sorts motto för verksamheten genom att tala om att vi i Norduppland har
ett unikt orgellandskap: Orglarna i Börstil, Forsmark, Alunda, Valö osv.
representerar skilda musikaliska idiom och uttrycksmöjligheter. I centrum
stod alltså inte enbart Cahman-orgeln utan även de mindre, enmanualiga
orglarna, till stor del från 1800-talet.
Anslag till akademien kom från skilda håll, t.ex. Riksbankens Jubileumsfond, vilket gjorde en kommissionering av ett originalverk för Cahmanorgeln möjlig: 1999 uruppförde sålunda Hans Hellsten Jan W. Morthensons Vogler. Andra anslagsgivare som Beijerstiftelsen, Nordiska kulturfonden och Nordiska bilaterala kulturfonder, möjliggjorde utvecklingen av ett
allsidigt nordiskt samarbete; medel från NordPLUS mobiliserades också.
Samverkan skedde med Kungliga musikhögskolan, Högskolan för scen
och musik i Göteborg, Musikhögskolorna i Malmö, Piteå (Luleå tekniska
universitet), Trondheim, Jakobstad och Århus, Sibeliusakademien och Musikkonservatoriet i Riga. Den framstående organisten Ligita Sneibe, länge
kyrkomusiker i Östhammar, förmedlade baltiska deltagare, medverkade
som lärare och konsertgivare och introducerade ny baltisk orgelmusik.
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Under de gångna 20 åren har akademien anordnat ett drygt 100-tal
konserter, minst 250 studenter har deltagit och ett 50-tal framstående pedagoger, interpreter och konsertgivare från hela världen har medverkat.
Några namn vid sidan av dem som redan nämnts: Joris Verdin, Belgien,
Margareth Phillipps, Storbritannien, Kimberly Marshall, Arizona, Jon
Laukvik, Norge och Tyskland, Ulrik Spang-Hanssen, Danmark, Robert
Brodacki, Polen, Karin Nelson, Ralph Gustafsson, Bengt Tribukait och
Joel Speerstra, Sverige. Under senare år har inga anslag kunnat utverkas för
genomförande av Akademien.
Försöken att fast knyta verksamheten till musikutbildande institutioner
har strandat på att universiteten tycks ha blivit allt mer regelstyrda. Man
uppfattar sig inte ha den formella flexibilitet som ett engagemang i Akademien förutsätter. Konjunktur- och prioriteringsöverväganden inom den
högre kyrkomusikaliska utbildningen har också varierat över tiden. Vilken
utbildning skall kyrkomusiker helst ha? Finns det en risk för att den högre
kyrkomusikaliska utbildningen inte längre prioriterar orgeln i gudstjänstliv och konsertverksamhet?
Vi som i mer än två decennier arrangerat en myckenhet excellenta orgelkonserter i våra norduppländska kyrkorum och ansvarat för orgelakademien i Leufsta bruk, undrar emellertid om svårigheten att bygga en fast organisatorisk, institutionell arena för akademien enbart bör beklagas, även
om den genererar mycket arbete för inblandade – och återkommande oro:
Kommer vi att lyckas genomföra akademien också i år?
Det mer ad hoc sammansatta nätverk av entusiastiska, ideellt verksamma personer, som hela tiden möjliggjort akademien, är kanske i själva

Organisten Ligita Sneibe
med elev vid Cahman-orgeln.
foto: Hans Hellsten 2008.
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verket en del av förklaringen till att den kunnat leva så länge som den
gjort. En alltför institutionaliserad verksamhet kan kanske också motverka
den öppenhet, generositet och varma kamratanda som präglat akademiens
praxis. Mötet mellan lärare, konsertgivande interpreter i världsklass och
deltagare med skilda bakgrunder, språk och musikaliska preferenser gynnas av verksamhetens informella karaktär. Enkelheten i våra faciliteter,
våra gemensamma måltider, sällskaplig samvaro och förbehållslösa samtal
spelar en viktig roll. Samtidigt är akademiens varaktighet en faktor som
betraktas som ogynnsam i ett kulturliv, som präglas av nyhetshets, projekt
orientering och därmed kortsiktighet.

Vad har akademiens program innehållit under de tjugo åren?
Det omfattande programmet med master classes, seminarier och konserter
har alltid haft ett tydligt tema vid sidan av den självklara fokuseringen på
barockens orgelkonst. Spörsmål om orgelns roll i både församlingens gudstjänstliv och högkvalitativ konsertverksamhet har ägnats intresse, liksom
frågor om val av förrättningsmusik, komponerande för orgel, orgeln i samspråk med digitalt genererad musik, samtida musik för orgel, improvisation och repertoarval. Fem, sex offentliga konserter under akademiveckan
har lockat allt fler lyssnare. Särskilt betydelsefull har studenternas egen
konsert blivit, resultatet av många nattliga sejourer vid instrumentet.
Numera finansierar deltagarna själva sina uppehållskostnader. Administration och organisation utförs ideellt, lärarna–konsertgivarna arvoderas
inte särskilt för sina insatser, någon enstaka högskola kan svara för sin
professors uppehålls- och resekostnader. Kan och bör denna idealitet
permanentas?
Den lokala församlingen svarar för det viktigaste: instrument och kyrkorum; något litet tas in på entréavgifter till konserterna. Att verksamheten kunnat pågå i mer än 20 år kan te sig remarkabelt men så är ändå fallet.
Huruvida det borgar för fortsatt utvecklingsarbete och en säkrad framtid
är emellertid osäkert.
Jubileumsåret har temat Bach, Böhm, Bruhns, Buxtehude and their world
och när detta skrivs, i februari 2015, är arrangemangsaktörerna Tierps pastorat, den för verksamheten nybildade ideella föreningen Counterpoint,
Lövstabruks kulturförening och en rad musikhögskolor/konservatorier,
företrädda av ledande lärare: Gary Verkade, musikhögskolan i Piteå, Dan
Lönnqvist, principal lecturer vid Nova University, Jakobstad, Jon Skogstad
från Institutt for Musikk, Trondheims universitet, Craig Cramer, professor vid Notre Dame University, Indiana och Karin Nelson, professor vid
Musikhögskolan i Oslo.
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Vittnesbörd om Cahmanorgel
gary verkade ger en sammanfattande karaktäristik av det unika instrumentet och dess värde:
The Cahman organ is one of the few North-German-style Baroque organs that
we have in almost original condition. Its relevance and importance in the organ
world cannot be exaggerated. The balance of the disposition, the intonation of
the pipes, the arrangement and design of the individual stops and their placement in the organ case all make this instrument of great importance in the
understanding of performance practice of the relevant literature. The courses
I have had the privilege of taking part in and leading since 2003 have demonstrated that students and teachers are drawn to this unique instrument for the
pedagogical and practical (as sounding instrument) value that it has.
However, this incomparable instrument is much more than a museum piece
capable of recreating music of the past in an exemplary manner--as important as that is. It is also an instrument imminently capable of performing, and
inspiring to, music of our time. The first recital I played on the instrument
included music by Zoltàn Jeney (1943) and Jörg Herchet (1943) as well as two
pillars of the North-German Baroque, Georg Böhm (1661–1733) and Dieterich
Buxtehude (1637–1707). I have performed Vogler (1999) by Jan W. Morthenson
(1940), a piece written especially for the Cahman Organ. I have performed a
number of pieces by Jan Ferm (1963), who has told me that his music has never
sounded better than at the Cahman Organ. He has since composed still more
music for organ.
The International Organ Academy, which takes place in Lövstabruk is a
broad, yet intensive festival which brings together teachers and students from
Europa and North America. With the Cahman Organ as its center piece the
Academy is a forum for learning and discussion of musical topics which still
have relevance for us today.
What was the role of the music of earlier periods? Is that role preserved
today? How does one make the music of the past speak to us today? What is
it that makes counterpoint so matchlessly distinctive on the Cahman Organ,
and what do performers need to do when performing this music on non-period
instruments? What is the place of new music in society (for at one time, what
we call early music was once the new music)?
The students with whom I have come into contact talk of the tremendous
inspiration they have obtained merely by listening and playing the Cahman
Organ. If we are to speak of preserving our heritage of organ music, then this
kind of experience must not only be safeguarded, but also supported in order to
secure not only the future existence of music-making in Lövstabruk, but everywhere to which those who have come into contact with this peerless instrument
live and work; in other words: a good part of the western world.
The organ throughout its history has been a symbol. It has been a symbol of the
divine in churches, but has also been a symbol of technological advances because the
organ has embodied them in its inner construction. The organ has been a symbol
of the universe; its mechanical workings being compared to the course of the planets
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and the relationship between the heavens and the earth. The organ has been the
supreme musical machine, all of its many parts unified into a constructive whole
capable of producing, and inspiring to create, beauty.
Robert Schumann has said in his Advice to Young Musicians: “If you pass a
church and hear an organ, go in and listen. If allowed to sit on the organ bench,
try your inexperienced fingers and marvel at the supreme power of music. Do
not miss an opportunity of practicing on the organ; for there is no instrument
that can so effectually correct errors or impurity of style and touch as that.”
Although Robert Schumann lived at a time younger than that of the Cahman
Organ, his advice is nevertheless relevant concerning what came before as well
as after him. He advises further in the same book: “Attend early to the tone
and character of the various instruments; try to impress their peculiar sound
on your ear.”
That the Cahman Organ has its own tone and character is unquestionably clear and that this tone and character are relevant to our understanding of
Baroque (and other) music is just as clear. The organ itself should be preserved,
watched over, and above all: used, so that young and old can impress over and
over again, generation after generation, its particular sound on their ears. For,
as again Robert Schumann says: “There is no end of learning.”

Postludium
Så hör vi några andra röster tala om att spela på, att undervisa och vistas
vid Cahman-orgeln:
hans hellsten, professor vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet:
– Varför skall en ung organist resa till Leufsta bruk? Varför skall en
ung organist lära känna Cahman-orgeln i Leufsta bruks kyrka?
– Cahman-orgeln i Leufsta bruk är inte bara en orgel, ett instrument,
ett redskap för att göra musik. Den är också, framför allt, en lärare,
och den kan, när undervisningen är assimilerad, bli en partner.
– I Leufsta inser man, att orgeln, trots sitt majestät och sin självtillräcklighet, ingår i ett sammanhang. Den finns i ett landskap, i en
byggnad, i en kultur, i en ekonomi, bland människor, för människor,
den har, kort sagt, en historia som blir rikare för varje år.
– Organisten förstår att orgeln är stark, har en plenumklang och ett
rörverk, som inte väjer för något, därför att man skall sjunga starkt
och myndigt tillsammans med den.
– Organisten upptäcker gradvis – och detta är nog viktigast av allt –
att Cahman-orgeln inte låter sig dompteras. Man befaller inte över
instrumentet. Det har en egen vilja.
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– Organisten förstår efterhand att sann teknik, verklig förmåga att
spela ett instrument, handlar om att skapa en relation till klangen,
att den egna kroppen och instrumentet skall musicera tillsammans.
Organisten lyssnar på orgeln, på kyrkorummet, på landskapet omkring. Organisten lyssnar också på människorna, som lyssnar – eller
sjunger – på både dem som finns i nuet och dem som var med förr.
lukas arvidsson, kyrkomusiker i Kristus Konungens kyrka i Göteborg.
Tjänstgör f.n. i Hässleholms församling, utbildad vid Akademie für Alte
Musik i Bremen, turnerande konsertorganist. Framträder regelbundet i
Leufsta bruk med bl.a. återkommande framföranden av adventsmusik och
folkmusik i samband med Julmarknaden i bruket och Lövstadagen:
– Att besöka Cahman-orgeln är som att besöka sin bästa vän, en vacker vän, som har levt längre än du, som har varit med om mer och
kan ge dig nya insikter i vad som egentligen är av värde. Ni tillsammans kan låta människor komma i kontakt med sitt innersta, med
minnen och känslor. När orgelns 300 år gamla ventiler öppnar sig
och låter luften strömma genom långa, korta, smala, tjocka pipor,
öppnar sig himmelens portar. Gud har en ängel i orgeln, och om du
som organist ger allt, får du och alla i kyrkorummet tusenfalt igen.
Cahman-orgeln är i sanning en av Europas största dyrbarheter, ett
osannolikt instrument, som alltid lär dig något nytt, alltid ger dig
nya perspektiv, alltid förbättrar något och tvingar dig att djupt i dig
själv alltid söka och finna din kärna.
dan lönnqvist, lektor vid Music Departement of Novia University:
– Cahman-orgeln, en ovärderlig klenod, som speglar sin tid arkitektoniskt, tekniskt, klangligt. Gesällen, mästaren, lyssnaren kan med
Cahman-orgeln göra en tidsresa och uppleva allt detta.
david aurelius, initiativtagare till orgelakademien, f. kyrkomusiker i
Östhammar:
– Det är orgeln själv som är läraren. Under alla år jag haft möjlighet att
arbeta vid Cahman-orgeln och fått ta del av alla stora internationella
organisters insatser har jag lärt mig att instrumentet är den viktigaste
historiska orgeln i Sverige. Allt måste göras för att försvara och bevara den för framtiden.
Så långt dessa kärleksförklaringar – och vädjanden.
Cahman-orgeln spelar alltså en viktig roll som verktyg i den högre utbildningen av organister.
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Eleverna tackar för applåderna efter sin konsert
2012. foto: Gary Verkade.

Vilka behov har Svenska Kyrkan t.ex. i dag av utövare av en avancerad
orgelkonst? Svaret är inte ett entydigt: ”Jo, ett stort behov”, detta trots insikten om den starka appell den stora kyrkomusiken och orgelverken har
på människor i dag, vilka törstar efter andakt och skönhet.
Det finns skäl att mana församlingarna till eftertanke och att skaffa
sig fördjupad insikt om orgelkonstens och de högklassiga instrumentens
historiska, estetiska och inte minst andliga signifikans. Kyrkan kan för sin
egen skull inte underlåta att främja dessa värden.
Erik Sidenvall, teol.dr och präst i Växjö stift, säger i artikeln ”Musiken
har blivit vår tids gudstjänst” (2008): Allt fler i frågasätter hur sekulariserade
vi verkligen är. I kyrkoliv och konstmusik märks … ett närmande och överskridande av gränser.
Den djupt pessimistiske, enligt egen uppgift ateistiske, franske filosofen
Émil Chioran säger: Jag önskar att mitt hjärta vore en orgelpipa och mitt jag
en uttolkare av Guds tystnad … och Om Gud har någon att tacka för allt, så
är det Bach …
Och Bruce Adolphe, kompositör och musikalisk ledare vid Lincoln
Center hävdar: Counterpoint is the real condition of the human mind.
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författarna
mats arvidsson, cembalo- och orgelbyggare med egen verkstad i Stallar
holmen.
göran blomberg, fil.dr, docent i musikvetenskap och musikdirektör. Har
som både musikforskare och organist ägnat sig åt historiska orglar och
äldre orgelmusik.
karl johan eklund, byggnadshistoriker, länsantikvarie i Uppsala län
1988–2006.
helmuth gripentrog, orgelbyggare och intonatör. Verksam i Finland.
carl-gustaf lewenhaupt (1949–2000), kantor och orgelexpert. Genomförde dokumentationen av orgeln i Leufsta bruk inför restaureringen
2005–06.
wilhelm monié (1900–1993), född och uppvuxen i Leufsta bruk. Verksam
som konstsmed i Arvika och verktygsslipare i Västerås.
kalevi mäkinen, orgelbyggare och intonatör. Verksam i Finland.
lars norgren, orgelbyggare. Har ägt och drivit Åkerman & Lund Orgelbyggeri i Knivsta.
axel unnerbäck, fil.dr i konstvetenskap och f.d. antikvarie vid Riksanti
kvarieämbetet och från 1963 till 2003 ämbetets orgelexpert.
bertil wester (1902–1976), fil.dr i konsthistoria, orgelforskare. Dokumenterade orgeln i Leufsta bruk 1932.
birgitta östlund weissglas, f.d. rektor vid Nordens Biskops-Arnö.
Verksamhetsansvarig i Lövstabruks kulturförening som bl.a. arrangerar
Internationella orgelakademien.
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