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Orgelinventering etapp 1 – antikvariskt inriktad slutrapport stiftsprojektet PHS 34649 
Föreliggande rapport är en antikvariskt inriktad, översiktlig sammanfattning över den under 
perioden 2012–14 genomförda etapp 1 av inventeringen orgelbeståndet inom Linköpings stift. 
 
Inledningsvis innehåll och projektbeskrivning, sedan noteringar om genomförande och klimat 
m.m. och iakttagelser från kyrkomusiker m.fl. All information om och alla bilder av orglarna är 
samlad i en Excell-fil respektive mapp med fotografier.  
 
Etapp 2 av inventeringen (PHS 39708) utgår från denna rapport som blir kompletterad och 
språkligt reviderad. 
 

Summering 
Avgränsning: bevarade piporglar i kyrkobyggnader inom Linköpings stift 
Utvidgning: (a) Svenska kyrkan närstående andra kyrkliga byggnader 
 (b) andra instrument nära förbundna med orglar 
Utgångspunkt: registrerad situation år 1989 
 
Antal: besökta kyrkobyggnader, ca: 306 st 
 därtill obesökta, ca 43 st i 15 st kyrkliga byggnader finns enl. muntl. 

uppg. ev. orgel; för 27 st saknas uppgift helt 
 registrerade instrument: 495 st 
 varav orglar 460 st 
 piporglar 392 st 302 bevarade + 90 ändrade 
 harmonier 68 st t.ex. Skedevi: II man + ped 
 och därtill 
 klavikord 2 st i Bellö resp. Normlösa kyrka 
 elorglar 33 st fler finns, oregistrerade 
Genomsnitt: antal orglar per kyrka ca 1½ 
Nyregistrerade: piporglar 132 st varav 35 st tidigare okända eller fragment  
Fotgrafier: omkring 11 666 avseende ca 470 objekt 
 
Bruksskick: i princip alla orglar (utom magasinerade) är spelbara, ett fåtal belastade med årstids- 

och klimatrelaterade driftstörningar 
Äldsta orglar: Folkströms kapell: Agerwall-orgeln från 1700  
 Tjällmo kyrka: 1710 års Risberg-orgel 
Äldsta delar: 1600-tal, pipor i Styrstads kyrka och fasadluckor i Rystads kyrka 
Yngsta orgel: 2014 års kororgel i Kärna kyrka 
Största orglar: huvudorglarna på läktarna i  

- Hedvigs respektive S:t Olai, Matteus och S:t Johannes kyrka i Norrköping 

- Linköpings domkyrka 

- Vadstena klosterkyrka 

Minsta orglar: kororgeln i Tjällmo och två små från 1800-talet i Edshult och Flisby 
Mest kända: Schiörlin-orgel från 1806 i Gammalkils kyrka 
Senast iståndsatta: 1826 års orgel i Östra Husby och 
 både 1761 och 1940 års orglar i Vårdberg 
Nyupptäckt: två magasinerade verk från början av 1700-talet, kanske delvis från slutet av 1600-talet, 

det ena i Vånga sockenmagasin och det andra Väversunda kyrka 
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Först som sist … 
 

… tack för all hjälp, vänligt bemötande och hjärtligt mottagande 
av vid pastorsexpeditioner, kyrkomusikerträffar förseningar till 

möten med vaktmästare, kyrkvärdar och andra medarbetare. 
Inte minst för den fikakorg som till en början stod i vägen mitt 

framför trappen upp till orgelläktaren i Heda kyrka men som vid 
närmare titt på vidhängande postitlapp visade sig vara avsedd 
för ”Orgelinventeraren”; kaffe och hembakat – vilken omsorg! 

 
 

Niclas Fredriksson 
Projektanställd antikvarie 
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PROJEKTBESKRIVNING, DISPOSITION OCH PUBLICERING  
 
Det nu avslutade stiftsövergripande inventeringsprojekt bygger på en projektplan och ansökan om 
kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2012 Stiftsstyrelsen den 20 september 2011 fattat beslut om 
att genomföra. 
 
Vidare ligger ett mellan Göteborgs universitet, Göteborg Organ Art Center (GOArt) och Linköpings 
stift ingånget bidragsavtal avseende inventeringsprojekt till grund för genomförandet.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektbeskrivning 

Bakgrunden till och avsikten med projektet finns beskrivna i projektplanen liksom den förväntade 
nyttan och förfarandet med inventeringen. Aktuella stycken av beskrivningen: 

 
Samråd med kulturmiljövården: Projektet är initierat av Regionala samrådsgruppens ordförande, och 
det planeras och genomförs i samråd med RAÄ (Niclas Fredriksson), GOART (Johan Norrback) och 
länsstyrelserna i E-, F-, och H-län. 
 
Vilken relevans har projektet för det fortsatta arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning och stiftets 
kulturarvsarbete: Projektets resultat kommer att få en avgörande betydelse vid framtida fördelning av 
KAE till orgelprojekt. Vidare är systematiserade bedömningar av orglarnas tekniska skick och 
kulturvärden nödvändiga för länsstyrelsernas tillståndshandläggning. 
 
Ingår projektet i ett övergripande prioriterat område/fokusområde i stiftets kulturarvsarbete:  
Det unika orgelbeståndet är en av de främsta tillgångarna av stiftets kyrkliga kulturarv, varför 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning om detta kulturarv är av mycket stor betydelse för dess 
bevarande. Samarbetet med GOArt:s databas är av avgörande betydelse för framtida forskning. 
 
Bakgrund: Linköpings stift har ett stort bestånd av välbevarade orgelverk från 1700- och 1800-talen. 
Dessa är relativt väl dokumenterade genom tidigare inventeringar, men kunskapen behöver uppdateras 
och tillgängliggöras. Beträffande stiftets yngre orglar är kunskapen starkt begränsad, och här krävs en 
mer grundläggande inventering. 
 
Vidare har det senaste decenniets strukturomvandlingar och energieffektiviseringar i kyrkorna gjort att 
brukssituationen för många orglar har förändrats radikalt. Detta påverkar orglarnas tekniska skick, men 
är också av betydelse för den antikvariska bedömningen av underhålls- och restaureringsåtgärder. 
 
Syfte: Projektet syftar till att skapa nödvändiga verktyg för tillstånds- och ersättningshandläggning 
genom en samlad och tillgänglig kunskap om orgelbeståndet. 
 

                                                           
1 Ink 2012-12-05 dnr S 103-2012-283. 

Ansvars- och arbetsfördelning 
Beställare: Stiftsstyrelsen 
Utförare: GOArt och Linköpings stift 
 
Projektledare: Gunnar Nordanskog, Linköpings stift 
Styrgrupp: Gunnar Nordanskog, Linköpings stift 
 Johan Norrback, GOArt 
 
Utförare: Utveckling av databas: Carl Johan Bergsten, GOArt 
  Johan Norrback, GOArt 
  Alf Åslund, GOArt 
 Inventering av orglarna: Niclas Fredriksson, GOArt och Linköpings stift 
 Registrering i databas: Ulla Eriksson, GOArt 
 Kyrkomusikermöten: Karin Wall-Källming, Linköpings stift 
 
Referenspersoner: Kyrkomusiker och organister 
 Axel Unnerbäck, RAÄ em. 
 Henrik Lind, orgelbyggare 
 Erik Orviste, Strängnäs stift em. 
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Mål/Resultat av projektet 
1) en samlad och uppdaterad inventering i GOArt:s databas (med koppling till Bebyggelseregistret) 
2) bedömningar av orgelverkens bruksskick (teknisk bedömning) 
3) bedömning av orgelverkens bevarandestatus (antikvarisk bedömning, originalskick).  
4) kartläggning av bruksfrekvens och bruksmiljö 
5) förbättrad kunskap om magasinerade orgeldelar, och på lång sikt bättre bevarande eller 
tillvaratagande av dem. 
 
Förväntade effekter: 
1) Ökad kunskap hos församlingar och allmänhet 
2) Förbättrad och förenklad handläggning av tillstånds- och ersättningsärenden. 
3) Möjligheter att kunna arbeta proaktivt med skadeförebyggande åtgärder. 
 
Målgrupp/-er: Församlingar och allmänhet, stift, länsstyrelser, universitet. 
 
Projektavgränsning: Projektet omfattar endast orgelverk som ägs eller förvaltas av Svenska kyrkan. I 
detta skede omfattas inte orgelfasaderna av inventeringen, eftersom dessa är medtagna i stiftets 
tidigare genomförda skadeinventering. 
 
För äldre orgelverk inventeras förändringar genomförda efter orgelinventariets upprättande, nuvarande 
bruksskick och bevarandestatus samt genomgång av magasinerade delar. För de yngre orgelverken 
krävs en mer grundläggande dokumentation. 
 
Eventuell koppling till andra projekt: Genom användandet av GOArt:s databas finns en koppling till 
genomförda orgelinventeringar i Strängnäs, Stockholm och Göteborgs stift, vilket på sikt kan leda till en 
rikstäckande databas. Inom stiftet finns också en koppling till tidigare genomförd skadeinventering av 
orgelfasaderna. 
 
Uppföljning och utvärdering: Efter en inledande workshop (se Aktivitetsplan nedan), utvärderas 
inventeringsmetoden vid ett seminarium. Vid slutet av år 2012 (halva etapp 1 av inventeringen) 
utvärderas resultaten vid ännu ett seminarium för att avgöra om metoden motsvarar församlingarnas, 
kulturmiljövårdens och forskningens behov. 
 
I projektet ingår en antikvariskt inriktad slutrapport med en översikt över stiftets orgelverk, men som 
också ska samla generella erfarenheter från inventeringen rörande orgelverkens funktion i olika 
byggnadstyper med olika uppvärmningssystem och användningsgrad.  
 
Vidare uppföljning i form av populariserad rapport och eventuella CD-inspelningar kan komma att göras 
i en etapp 2 av projektet, då även de orglar som eventuellt inte har hunnits med i etapp 1 inventeras 
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Disposition 

Rapportens innehåll framgår av innehållsförteckningen ovan. Kärnan består av följande delar: 
 

1. Text – två delar: del I. föreliggande och del II. med bilagorna 1-10. 

2. Tabell – separat Excell-fil med all nyinhämtad information om de inventerade orglarna 

3. Fotografier – totalt 11 666 foton, 472 objekt samlade i mappen ”01_FOTOGRAFIER” 

4. Orgeldokument – dokument med viss teknisk beskrivning av enskilda orglar, 
a. 218 stycken i mapp ”02_PROGR_RAPP” 

b. 72 stycken i mapp ”03_SMAALAND” 

c. 180 stycken i mapp ”04_SAOK” 

jämte listor över bestånd av orglar på församlings-, stifts- och riksnivå, 
d. 13 stycken i mapp ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE” 

5. Projekteringsdokument – varav några vägledande, mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT” 

6. CD-bilaga 

 
Ledstjärnan för inventeringen har varit att arbetet i nämnd ordning ska gagna såväl förvaltning 
och försäkring av orglarnas kulturhistoriska värden, som forskning och föreställningar om 
orgelbyggnadskonsten inom stiftet genom att utgångspunkten så långt möjligt är både föremåls- 
och församlingsnära. 
 

Publicering 

Till skillnad från de slutrapporter som hittills har utgivits över inventering av orglar i Strängnäs och 
Stockholms stift, är denna rapport inte avsedd att ges ut i bokformat. I stället har vi valt att 
använda GOArt:s databas. Hur denna speciellt för dokumentation av orglar utvecklade 
relationsdatabas är uppbyggd finns beskrivet i annat sammanhang men delvis här i bilaga 6.2 
 
Ambition att göra materialet tillgängligt för allmänheten, men i första hand är inventeringen tänkt 
att fungera som ett stöd för handläggning av kyrkoantikvariska frågor, både vid bidragsfördelning 
och vid tillståndsgivning. 
 
Föreliggande rapport är tänkt som en sammanfattande slutrapportering och presentation av det 
informations- och faktaunderlag som inhämtats under etapp 1 av orgelinventeringen i Linköpings 
stift. 
 
Förutom i GOArt:s databas finns hela materialet tillgängligt vid Linköpings stiftskansli. Rapporten 
och Excell-tabellen kan distribueras kan lätt distribueras digital. Däremot är fotografier samt 
dokument och handlingar så omfattande att detta vid behov antingen kan studeras på plats eller 
får distribueras med urskiljning. Aktuella kontaktuppgifter också på Stiftskansliets hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638369. 
 
  

                                                           
2 Bergsten & Peeters 2003. 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638369
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De tekniska uppfinningarnas gränser  
kan ofta dras upp i tiden och rummet, 

medan de konstnärliga och hantverksmässiga 
omständigheterna är mera svårbegripbara. 

Cornell 1946/2012 s. 40. 

 

Elementärt om orglar och bevarandegrad samt om orgelbyggeri vs. kyrkobyggnad 
Liksom andra kulturella företeelser och konstarter är naturligtvis även tonbildning och klanggestaltning, orgelbyggeri 

och orglar präglade av en mängd faktorer med mer eller mindre tydligt urskiljningsbara 
gemensamma nämnare.  
 
Föreställningar och uppfattningar, preferenser och estetiska strävanden varierar över tid med 
sociala och ideologiska sammanhang, ger upphov till stilistiska variationer genom olika 
generationer av sätt att bearbeta och forma material. Samtidigt som stilvariationer på ett till 
synes mera grundläggande plan kan sägas vila på rent byggnads- och tillverkningstekniska 
förutsättningar, kombinationer av rådande möjligheter att förädla material, framställa 
konstruktioner och använda dimensioner samt andra faktorer som har med vetenskapliga och 
produktionstekniska, och infrastrukturella och konjunkturmässiga förutsättningar att göra. 
Självfallet handlar det alltid av en kombination av val grundade på både estetisk preferens och 
teknisk färdighet i vid bemärkelse. Kombination, samband och gemensam nämnare märks både 
mellan och inom förhållanden – sak och person, ting och text, liv och lem, hus och hem. 
Byggnadstekniska och stilistiska aspekter är helt enkelt olika infallsvinklar utifrån vilka även 
orgelbyggeri kan iakttas och beskrivas. 
 
Inom orgelbyggeri märks det av företeelser, moment och skeden som är speciella för 
instrumentmakeri. Ytterst handlar det om intonation och temperering har med finish, 
(slut)bearbetning att göra, och samtidigt i lika hög grad å andra sidan om förberedande 
grundmoment av mensurering och proportionering som har med produktion, framställning att 
göra. Summan, samverkan genererar en arkitektonisk-musikalisk gestaltning, om vilken självfallet 
delade föreställningar och uppfattningar kan råda. 
 
Och, vad betyder då det? 
 

Uppenbart skenbart – allt vad synligt och osynligt är 

För den som i något avseende deltar i förvaltning av orglar, är det nödvändigt att känna till några 
grundläggande sakförhållanden: 
 

(1) tonbildningen och klangen kan ändras radikalt endast med små – i det närmaste helt 

osynliga – ändringar av form och inbördes läge på vissa delar på enskilda beståndsdelar i 

en orgel, utan att något som helst material behöver tas bort, vilket innebär att 

(2) hela orgeln till alla delar skenbart kan uppfattas som fullständigt, helt intakt bevarad, 

eftersom alla beståndsdelar från tillverkningen i orgelbyggeriet finns kvar och från det att 

verksgrundaren vid färdigställandet på plats i kyrkan till slut tog sin hand från verket. 

 
Att väga eller på annat sätt mäta den typen av ändring är i det närmast omöjlig. Likväl medför den 
att orgelns musikaliska innehåll, intonation och temperering – tonbildning, stämning och 
klangsammansättning – är radikalt annorlunda än avsett vid tillkomsten. Med kartläggning och 
alltmer systematisk undersökning av fullt identifierbara och mät- och vägbara parametrar som 
material, konstruktion, dimension och så vidare, är det likväl möjligt att också i efterhand i hög 
grad spåra och identifiera denna typ av ändringar, och samtidigt även andra typer av 
förändringsprocesser. 
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En grundläggande kännedom om åtminstone de huvudsakliga skedena och epokerna inom 
orgelbyggeriets utveckling är därför väsentligt, i lika hög grad som när det gäller hus- och 
kyrkobyggnad utifrån grundläggande tillverknings- och uppvärmningstekniska synpunkter. 
 

Klangfärger och färgskalor – likheter orgel- och kyrkobyggnader 

Åter är väsentligt att understryka det som framhölls tidigare, att tonbildningen och klangfärgen i 
orgeln kan ändras i grunden utan att det knappast går att det knappast syns och utan att det 
påverkar den tekniskt bärande grundstommen och konkret materiella strukturen i orgelns 
beståndsdelar annat än till den yttre formen. 
 
På ungefär motsvarande sätt som det förhåller sig med ytskikten på kyrkobyggnader och delar av 
inredningen. Färgskalan kan ändras, men med mer eller mindre drastiska verkningar och 
djupgripande följder. 
 
Motsvarigheten – tonbildning och klangfärg i orglar vs. ytkaraktär och färgskalor på kyrkor – gör 
att det finns tillräckliga gemensamma byggnads- och materialtekniska drag i gestaltningen av 
orglar och kyrkobyggnader att en del av fackuttryck som är nödvändiga att använda vid vård och 
underhåll, förvaltning av orglar möjligen kan bli något enklare att ta till sig. 
 

Byggnadstekniska epoker – orglar vs. kyrkor 

I byggnadstekniskt hänseende finns stor överensstämmelse mellan bygge av orglar och kyrkor. 
Uppfinning, introduktion och produktion av nya konstruktioner, material och metoder för 
bearbetning med mera har i princip utvecklats under samma epoker och perioder. Självklart starkt 
förenlat rör det sig om följande tre epoker: 
 

- före ca 1860 

- ca 1860-1945 

- efter 1945 

 
De variationer som naturligtvis förekommer med olika periodicitet inom epokerna kan ses som 
uttryck för skiftande regionala och lokala särdrag av mer eller mindre platsbunden karaktär i 
kombination med variationer i praxis mellan enskilda firmor och individuellt personligt handlag – 
och så vidare. Andra, lika väsentlig faktorer att räkna med är med vilken takt möjlighet givits och 
incitament funnits för att introducera eventuella nyheter och för att – kanske på bekostnad av 
redan existerande värden – överge en äldre, redan etablerad byggnad och detalj eller upparbetad 
praxis och vana. Därvid gäller att ge akt på den skillnad som kan uppstå mellan nybyggen och 
moderniseringar, samt däremellan rehabiliterande reparationer och nydanande omgestaltningar. 
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Regerverk 
 

Mekanik Pneumatik Elektronik 
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Rehabilitering 
Spelbarhet 

 
Väderlåda 
 

Tonkancell 
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K
yr

ko
b

yg
gn

ad
 

Varmhållning Oeldat 

”Intermittent uppeldning” 
- kyrksalskaminer 

- varmluftskammare 

 
”Permanent 
varmhållning” 

- pannrum 

- central-, el- 

och fjärrvärme 

Klimat-, kulturvärdes- 
och säsongsanpassat 
bruk 

- kallställt 

- balanserade 

avfuktning 

Klimatskal 
Markgolv 
Krypgrund 
Källarvalv 

Kondensanpassning Tilläggsisolering Avisolering 

Ep
o

ke
r 

    

ca 2000  

ca. 1900  
- Jugend, nationalromantik och 20-talsklassicis” 

från ca 1914 

- 1930- och 1940-talets funktionalism 

- Modernism och revival från ca 1949 

- Orgelrörelseorglar, nyklassiska från ca 1935 

ca 1860  
- Senromantik ca 1859/60–1915 

- Orkesterorglar, nyromantiska ca 1860–1935 

ca. 1000/1200-tal  
- Förreformation, medeltid före ca 1600 

- Tidig barock och högbarock ca 1608–97 

- Senbarock ca 1700–45 

- Rokoko och gustaviansk klassicism ca 1754–78 

- Empiretid ca 1790–1838 

- Klassiska, gammal-romantiska före ca 1860 

Sammanställning av tillfällen och epoker då tekniska nyheter stegvis blivit introducerade. Tiden löper horisontellt utmed 
en tänkt x-axel. Introduktion av nyheter inom orgelbyggeri och för kyrkobyggnader anges vertikalt utmed y-axel. Radvis 
ackumuleras olika bestånd av kyrkobyggnader och av orgeltyper. 
 
Nederst ungefärlig tid för epokernas början, med stilistiska beteckningar och tidspann av Axel Unnerbäck (2012) och 
Einar Erici (1949) med kursivering. Beteckningar för varm- och klimathållning av Frits Jacobsson (1926). Epokerna inom 
orgelbyggeriet överensstämmer i stort med de för kyrkobyggnader (Sockenkyrkorna 2008, Lindblad 2009 och 
Malmström 1990). 

 
 
 
 
 
 
The Stone Age did not end for lack of stone, Stenåldern försvann inte för att stenen tog slut 
and the Oil Age will end long before utan för att det fanns smartare teknik 
the world runs out of oil. som var både bättre och billigare. 
Yaman 2003 Axelsson 2014 
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Piporgelns fem verksdelar och beståndsdelar vs. kyrkobyggnadsdelar 

En piporgel, ett orgelverk består av fem verksdelar:3 
 

I. Pipverk: labial- och lingualpipor samt andra klangkällor 
II. Väderverk: väderlådor och väderförsörjning 
III. Regerverk: traktur och registratur 
IV. Bärandeverk: fasad och annan struktur 
V. Dekor: ytskikt och ornament 

 
Med hänsyn till verksdelarnas betydelse för om en orgel är att betrakta som bevarad eller inte, 
kan det möjligen underlätta att göra en jämförelse mellan å ena sidan delarna i en orgel och 
byggnadsdelarna och inredningen i en kyrkobyggnad. 
 

Orgelbyggnad Kyrkobyggnad 

Orgelverk (portativ/positiv): 
- Grundstämma, pipverk 
- Övrigt pipverk: labial och lingual 
- Väderverk 
- Regerverk 
- Bärandverk 
- Spelhjälpmedel 
- Driftsaggregat 
- Dekor, ytskikt 
 Orgelpositiv 

Kyrkobyggnad (”kärnkyrka”) 
- Altarskiva 
- Altarbord och predikstol 
- Grundplan och golv 
- Tak och väggar 
- Stomme 
- Byggnadstillbehör, inredning 
- Inventarier, möbler 
- Dekor, ytskikt 
 Altarplats 

Bihangspedal Klockstapel 

Pedalverk Klocktorn 

II-III manualer Sidoskepp eller korsarm/-ar 

IV-V manualer Flera skepp eller korsarmar 

Verksändring; till-/ombyggnad Planändring; vid-/tillbyggnad 

Omdisponering Rumsdisponering 

Omstämning Ytskiktsändring 

Omintonation Omfärgning 

 

Beståndsdelar – bevarandegrad och den ”funktionella kärnan” 

Vid bedömning av bevarandegraden i kyrkobyggnader har utgångspunkt visat sig ändamålsenlig: 
 
Ny- och ombyggnader avser kyrkans funktionella kärna (kärnkyrkan), dvs. långhus och kor/korparti, 
medan vid-/tillbyggnad avser byggnadskroppar för andra typer av funktioner […]. 
[…] 
Bevarandegraden tar endast fasta på planutvecklingen.

4
 

 

Översatt till piporgeln ligger det nära till hands att dra följande paralleller: 
 

- pipverket, grundstämman i orgeln motsvarar ”kyrkans funktionella kärna”, 

- väderlådan i en orgel motsvarar grundplanen i en kyrkobyggnad med ”planutvecklingen”. 

 
I strikt bemärkelse skulle grundrecept för när orgel är att betrakta som bevarad eller om det 
enbart handlar om lösrykta fragment, med en typ av mikrodefinition fordra att tillräckligt mycket 
av grundplanen är mer eller mindre tydligt avläsbar beträffande pip- och väderverk, som utgör 
”orgelns funktionella kärna”. 
 
När det gäller orglar finns dock en hel värld av ytterligare faktorer, egenskaper och aspekter att 
beakta utöver de elementära som presenterades tidigare. Här aktualiseras en till viss del komplex 
begreppsvärld som ingalunda bara för en tillfällig åhörare och betraktare kan te sig svårbegriplig, 

                                                           
3 RAÄ Handbok 2013 s. 16f. 
4 Cit. Sockenkyrkorna 2008 s. 43 resp. s. 50 fig. 14. 
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utan även för många som mer eller mindre dagligen arbetar med orglar. Tabellen nedan är avsedd 
att underlätta i det avseendet, genom att å ena sidan lista beteckningar och namn som är 
orgelbyggnadstekniska och akustiska aspekter av tonbildning och klanger, med å andra sidan 
motsvarigheter som har med färger och färgskalor att göra. 
 

Klangfärg  Färgskala 

Ton ljud ≠ / ≈ ljus Färg 

in t onat ion   lyster 

temper er ing   kulör 

tonh öjd   kontur 

tonstyrka  nyans 

intensitet  mättnad 

Pipmakeri metall, trä  ≠ / ≈ pigment Beredning 

legering  bindning 

mensur   brytning 

dimension  lösning 

Väderverk vädertry ck  ≠ / ≈ ymnighet Underlag 

väderlådor  tablå, duk 

regerverk  bearbetning 

Luftrum akustik ≠ / ≈ optik Rumslighet 

efterklang  spegling 

eko  reflektion 

dämpning  skuggning 

luftflöde  ljusflöde 

 
Att inventera och bedöma graden av bevarande i dessa avseenden är grannlaga och fordrar 
studium av i synnerhet pipverkets alla beståndsdelar in i minsta detalj, vilket innebär att 
undersökningen för att ge tillförlitliga iakttagelser och resultat måste göras i samband med att 
pipverket är urplockat ur orgeln och ofta att andra delar av orgeln är demonterade. Graden av 
bevarande är däremot i de flesta fall enklare att beskriva, avgöra och motivera. Hur graderingen 
görs är dock i hög grad en fråga om bedömningar, vilka helt naturligt kan variera beroende på 
vilken status objektet ifråga anses äga. Förhållandet mellan bevarandegrad och bevarandestatus 
är ungefär som det mellan myntets båda sidor. 
 
Bedömningen av bevarandestatus förutsätter ingående kännedom om orgeln i två oskiljaktiga led: 
om dess både tillkomst och utveckling, både grundläggnings- och händelsehistorik. Därför har 
bedömningar av bevaradestatus i de avseenden som nämns i tabellen ovan och som har att göra 
med att tonbildnings- och klangfärgsegenskaper lämnats obeaktade vid inventeringen. 
 
I synnerhet om det gäller orgelns tonbildning och klangfärg fordras ingående antikvarisk-tekniska 
undersökningar, och kännedom om eller kompletterande studium med jämförelser av relevanta – 
likartade och jämförbara – referensorglar. Detsamma gäller färg- och ytskikten på orgelfasader 
och andra detaljer, spelbord och ornamentik med mera. Sådana undersökningar kräver särskild 
specialistkompetens och i viss mån även särskild handläggning.5 Lämpliga tillfällen för sådana 
undersökningar ges med viss regelbundenhet varje gång en översyn, rengöring, justering och 
generalstämning genomförs. 
  

                                                           
5 Se vidare RAÄ Handbok 2013. 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 12(108) 

 PHS 34649 

 
P

IP
O

R
G

EL
N

 –
 O

R
G

EL
V

ER
K

 

M
e

ta
p

ar
am

e
tr

ar
 o

ch
 f

ak
to

re
r 

fö
r 

to
n

b
ild

n
in

g,
 k

la
n

gf
är

g 
o

ch
 s

p
e

le
ge

n
sk

ap
e

r 

M
en

su
r 

– 
d

im
en

si
o

n
, p

ro
p

o
rt

io
n

 o
ch

 k
o

n
st

ru
kt

io
n

 

V
äd

er
tr

yc
k 

– 
To

n
h

ö
jd

 –
 In

to
n

at
io

n
 –

 T
em

p
er

er
in

g 
– 

Ta
n

ge
n

tt
ry

ck
 

Verksdelar Verkselement Beståndsdelar 

V
. D

e
ko

r 

Ytskikt 
Mönster/motiv, bild/text 
Färger/kulör  
Lack/diffusion 

Sniderier 
Vegetativ ornamentik 
Figurativ skulptur 

Prospekt Den del av orgeln som är avsedd att synas i kyrksalen 

Pipor 
Stumma 
Blinda 
Attrapper 

IV
. B

är
ve

rk
 

Upplag 

Läktare 
Sockel 
Konsoler 
Poster och balkar 

Struktur 

Sockel 
Överdel 
Sarger 
Poster 
Fyllningar, dörrar och luckor 

Spelbord 
Inbyggt 
Fristående 

Fasad och orgelhus 

Verksfasad 
Kulissfasad 
Installationsfasad 
Lådfasad 

II
I.

 

R
e

ge
rv

e
rk

 Traktur  Mekanisk 
Pneumatisk 
Elektrisk 
Fria/fasta kombinationer 
Registersvällare 

Registratur  

Koppel och förval 

Bireglage 

II
. V

äd
e

rv
e

rk
 

Luftmatning 
Manuell drift 
Elektroniskt styrd motor-/rotor- och vevaxelkonstruktion 
Fläkt 

Väderrör 
Samlingsrör 
Fördelningsrör 
Kondukter 

Bälgverk 

Kilbälgar 
Kubbälgar 
Matarbälgar 
Magasinsbälgar 
Regulatorbälgar 
Stötdämparbälgar 

Väderlåda/-or 
Tonkancell 
Registerkancell 
Multiplexkonstruktion 

I.
 P

ip
ve

rk
 

Bi- eller s.k. 
nebenregister 

Klockspel 
Cymbelstjärna 
Näktergal 
Puka 
Tremulant 
Svällare 

Lingualverk 

Fullängd 
Regal 
Påslående 
Genomslående 

Labialverk 

Öppna 
Täckta 
Cylindriska 
Koniska/trattformiga 

Prospektpipverk 
Ljudande 
Enstaka pipor 
Hela stämmor 

Piporgelns grundläggande verks- och beståndsdelar.   
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Den klassiska orgeln tillkomen före ca 1860: grund, bred och hög uppbyggnad, mekanisk och verksfasad m.m. 
 

               
Den så kallade Virestadsorgeln av Hans Henrich Cahman på Smålands museum i Växjö. Se och jämför med fotografier av 
orgeln, bilaga 7. Uppmätningsritningar, GOArt NiFr 1997 (högra, här spegelvänd). 
 
I Linköpings stift finns flera direkta motsvarigheter, bland annat i Ulrika kyrka och den så kallade Lillkyrkoorgeln i 
Vadstena slottskyrka (bilder nedan), vilka dock är ännu grundare än Virestadsorgeln. En orgel med klaviatur på baksidan 
är den på västra läktaren i Tjällmo, besläktad med Virestadsorgeln i kraft av att dess upphovsman Isac Risberg arbetat 
hos nämnde orgelbyggare Cahman. 
 
Virestadsorgelns uppbyggnad kan i princip ses som en grundmodell eller modul, ett standardkoncept till den klassiska 
piporgeln med alla dess verksdelar: I. pipverk (utelämnat på ritningarna, förutom principalstämman), II. väderverk, III. 
regerverk, IV. bärverk (inklusive prospekt med piporna till hela stämman Principal 4’) och V. dekor.  
 
Piporgelns grundplan: väderlådan, genom vilken spelluften distribueras till rätt pipa i pipverket som står ovanpå 
pipstockarna överst på väderlådan. Vänstra delen av planritningen visar slejfnivå med hålförsedda lattor som med 
svarvade andraget till höger om klaviaturen kan förskjutas i sidled så att hålen hamnar rakt ovanför och under hål i 
andra delar av väderlådan så att spelluft kan passera till avsedd pipa. För varje tangent finns en ventil (se bild överst till 
höger, förstoring nästa sida). Västra delen visar ovansidan av pipstockarna med ett hål för varje pipa. Förutom 
fasadprincipalen är inga piporutritade.  
 

 
 
I orgelbyggnadstekniskt hänseende finns tre principiella urvarianter för sådana standardkoncept beroende på hur 
piporna i varje stämma är uppställda eller förelade och grupperade på väderlådan (eller väderlådorna, i större verk): (I.) 
urprincipen – vanlig för portativ och regaler (bilaga 7) – med piporna i storleksordning från största till minsta, (II.) med 
största piporna antingen (II.) centralt samlade eller (III.) fördelade på två grupper. Uppställningen i övrigt utgör en 
tematik med fascinerande möjlighet till variation. 
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Under olika epoker och perioder har standardkoncepten varit mer eller mindre betonade inom olika regioner och 
orgelbyggartraditioner, såväl utomlands som i Sverige. En gemensam nämnare är dock att orgelbyggare vanligen utgått 
från ”sin” modul som kunnat förstoras och ibland även förminskas och anpassats efter omständigheter och till olika 
funktioner. En och samma 4’-modul har således i en kyrka placerats som ryggpositiv, men en annan som öververk. I en 
annan har det förstorats till 8’-huvudverk, utökat med en andra variant av modul. Förfarandet kommenterades redan i 
vid sekelskiftet 1700 och har sedan dess uppmärksammats, men ännu har denna typ av standard- och modulförfarande 
långt ifrån lyfts fram eller blivit belyst.

6
 Så är öververken i II-manualiga orglar som i Gammalkil och Rappestad i alla 

avseenden en i princip komplett liten Schiörlin-orgel, som i Ekebyborna och i Östra Skrukeby. 
 
Den klassiska orgeln är vanligen byggd på höjden med på djupet smala, grunda orgelhus. I orglar med flera manualer 
och självständigt pedalverk ställdes dessa verk antingen separat intill det första manualverket, eller så var alla verk 
integrerade i en och samma fasadstruktur. Ett av de tidigaste och tydligaste exemplen på detta förfarande utgör 1733 
års fasad från Cahman-orgeln – av Johan Niclas son till Hans Henrich – i Domkyrkan (se nedan, avsnittet ”P. – Position, 
placering i kyrksal”).

7
 Så ligger Virestadsorgelns 4’-koncept till grund för både 4’-öververket i Linköpings domkyrka men 

även 8’-dimensionerade huvudverket i den allmänt kända Cahman-orgeln i Leufsta bruks kyrka på motsvarande sätt 
som 8’-huvudverket i domkyrkan är en förstorad variant av det andra 4’-konceptet J. N. Cahman använt i Leufsta bruk 
och i många andra orglar med flera manualverk. I båda fallen har standardmensurer använts, men med självklar 
anpassning av dimensionen eftersom de båda orglarna har olika tonhöjd och kyrkorummen är av radikalt olika volym.

8
 

 
Genom att identifiera och tydliggöra sådana orgelbyggnadstekniska standardmoduler och att kartlägga enskilda 
orgelbyggariers standardkoncept för konstruktion och tillverkning av pipverk med mera, blir det avsevärt mycket lättare 
att sortera och gruppera orglar utifrån deras givna och inneboende – arkitektonisk-musikaliskt elementära egenskaper. 
Moment av upprepning och serietillverkning, av återanvändning av motiv och beprövade koncept är elementära 
faktorer att räkna med orgelbyggeri – oavsett om det bedrivs eller bedrivits hantverksmässigt eller industriellt, 
 

 
 
Bilden ovan är en förstorad del av sektionsritningen på föregående sida. Bälgen ligger i sockeln, skymtar på översta 
bilden till vänster på föregående sida. På ritningarna är bälgen det väderrör som komprimerade luft, väder till 
ventilkistan på undersidan av väderlådan utelämnad. Piporgelns uppbyggnad och funktion kan utläsas från tangent och 
registerandrag via väderlådan med luftutrymmen och kanaler för spelluft, väder till principalpiporna i prospektet. 
 

                                                           
6
 Kyhlberg u.å. s. 28f, NiFr 2004 s. 26f och Fredriksson 2007. Se Hülphers 1773 s. 305f (faktaruta vid förklaring ”Kolumn U-AD: Verksegenskaper” och jfr 

Boxberg 1704 [s. 43]: ”Das Oberwerck von 12. Stimmen […]. Zu Wünschen wäre: daβ dieses oder ein dergleichen Wercklein in einer kleinen Kirchen 
stehen sollte / so würde es erstlich seinen rechten E f f e c t  erweisen. Denn diese Kirche […] ist fasst zu groβ vor ein solch d e l i c a t e s  Wercklein.” 
7
 Se NiFr 2008 s. 48 och 57f (mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”), vidare Fredriksson 2003 och Fredriksson 2002. 

8 Beträffande enhets- och standardmensurer under 1600-talet, se Kjersgaard 1995 s. 218 och 238 och Kjersgaard 1997 s. 88, 91 och 95, samt under 1700-
talet inom Stockholms- resp. Linköpingstraditionerna med besläktade utrikes orgelbyggartraditioner, se NiFr 2008 (mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”).  
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Den romantiska orgeln tillkomen efter ca 1860: byggd på djupet, pneumatik och kulissfasad m.m. 
 

 
Illustration i Orgel-skola av August Lagergren (1848–1908): ”Konstruktionsritning af C. J. Lund (Åkerman & Lund)”. Abr. 
Hinsch Förlag Stockholm. Privat ägo. 
 
Den så kallade romantiska orgeln är uppbyggd och konstruerad enligt andra principer än orglar från den klassiska 
orgelbyggnadsepoken före ca 1860. Bilden föreställer en orgel som principiellet sett är typisk för epoken från och med 
ca 1860. Se och jämför ritningen med till exempel huvudorgeln i Vadstena klosterkyrka eller Linköpings domkyrka. Så 
kallad pneumatisk Barker-maskin av den typ som på ritningen finns inom Linköpings stift endast i orgeln på södra 
läktaren i Västervik S:t Petri kyrka (foto ”Vaestervik_St_Petri_20120912_soederarm_11” och dito 12). 
 
Orglar av motsvarande storlek som den på ritningen men utan pneumatik finns på flera håll i stiftet: i Rök och Ekeby 
Väderstad och Lofta, Appuna och Misterhult för att nämna några. 
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 „Minimaldefinition“ […] 
Die Orgel ist ein »Aerophon 

aus skalmäβig gestimmten Eintonpfeifen, 
die durch ein Gebläse gespeist und 

durch Klaviaturen eingeschaltet werden.« 
Müller 2003 s. 10. 

 

Några preciseringar 
Några preciseringar är betydelsefulla att göra inledningsvis. 
 

Orgel, piporgeln 

Med en orgel avses genomgående piporgeln. Enligt en minimaldefinition är ett med klaviatur och 
väderförsörjning försett blåsinstrument med minst en luftdriven klangkälla, pipa av flöjt- eller 
rörbladstyp (labial eller lingual konstruktion) för varje tangent. 
 
Det innebär att så kallade harmonier betraktas som orglar, till skillnad från så kallade digitalorglar 
och andra elektroakustiska musikinstrument med högtalare som klangkälla istället för pipor.  
 
En invändning är att även dragspel motsvarar minimaldefinitionen och i princip kan uppfattas som 
bärbara harmonier, ungefär som förhållandet mellan större piporglar och positiv och bärbara 
varianter som regaler och portativ. Den avgörande skillnaden är att harmonier, till skillnad från 
dragspel, förekommer som kyrkliga inventarier. 
 

Bevarad orgel 

Inventeringen avser bevarade orglar och delar av orglar. Bevarandestatus och bruksskick står i 
fokus. – Vad är bevarat, till vilken grad? Det oskiljaktiga förhållande som råder mellan det som 
vanligen kallas bevarandegrad och bevarandestatus beskrevs tidigare (ovan, avsnittet 
”Beståndsdelar – bevarandegrad”). 
 
Enligt den praxis som utvecklats från andra hälften av 1960-talet är en orgel att betrakta som 
bevarad i den mån värderlåda och hela eller väsentliga delar av pipverket samt fasaden finns 
kvar.9  
 
Med tiden har i praktiken dock en något mer flexibel gränsdragning visat sig tillämplig. Den 
innebär att en orgel ”där fasad och större delen av det tillhörande originalpipverket bevarats kan 
ha behållit sin karaktär som historiskt orgel som bör bevaras och på sikt restaureras”.10 
Utvecklingen i Sverige motsvarar den på kontinenten och internationella.11 
 
Ett tidigt nationellt pionjärexempel på det är den restaurering och delvisa rekonstruktion som 
gjordes 1957 av Wistenius-orgel från 1751 i Åtvidabergs gamla kyrka. I första utgåvan av 
Orgelinventarium som kom 1965 är orgeln inte med men väl i den andra, reviderade och 
kompletterade utgåvan från 1988.12 Ett något senare och även det i flera avseenden också 
nyorienterande typexempel på denna något mer anpassliga gränsdragning är den omkring 1990 
på motsvarande sätt restaurerade och partiellt rekonstruerade Schiörlin-orgel från 1799 i 
Herrberga kyrka. Senaste restaurerings-exemplet är genomfört under den tid inventeringen 
pågått: Wistenius-orgeln från 1761 i Vårdsbergs kyrka. – Alla tre inom Linköpings stift. 
 
Restaureringarna är uttryck för hur kulturhistoriskt värdefulla orglar och orgeldelar 
ändamålsenligt kan tas till vara för vård och underhåll, för långsiktigt hållbar förvaring och 

                                                           
9 Erici & Unnerbäck 1988 s.12. 
10

 Cit. Unnerbäck 2011 s. 41; jfr Unnerbäck 2013 och Peeters 2013. 
11 Se Watson 2010, Meyer 2001, Reichling 1995 och Rehn 1995. 
12 Erici 1965 resp. Erici & Unnerbäck 1988. 
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användning, samtidigt som inneboende egenskaper, kvaliteter och värden görs tillgängliga för var 
och en, på från början avsett vis och avsedd plats. – Allt med hänsyn till de komplexa samband 
och förhållanden som kan råda mellan företeelser som restaurering och rekonstruktion, mellan 
föreställningar och uppfattningar om kulturarvsnyttan med reparation och rehabilitering av 
konkreta artefakter och objekt, som i detta fall orglar och orgeldelar. 
 
I takt med att översiktsbringande inventeringar och kartläggningar genomförds vidgas kunskapen 
om och infallsvinklarna på olika typer av orglar och bestånd av orglar.13 Likaså fördjupas den 
orgelbyggnadstekniska kännedomen och färdigheten i systematisk metodik antikvarisk-teknisk 
uppmätningar och dokumentationer i minsta detalj av orglar utvecklas vid vård och underhåll 
samt rehabiliterande iståndsättningar.14 
 
Av naturliga skäl är frågan om vad som är bevarat och till vilken grad oskiljaktigt förbunden med 
en lika ingående som ofta intensiv dialog om olika om grader av bevarande och återskapande av 
objekt, föremål och instrument, byggnader och andra artefakter. Dialogen handlar bland annat 
om ”rekonstruktioner på papperet” och om virtuella realiteter.15 I en förlängning har i dialogen 
även kommit att handla om dokumentationer eller illustrationer i ännu vidare och allt mer 
abstrakt bemärkelse. Inom ramen för det slutliga momentet, handlingsalternativet i en nyligen 
utvecklad metodik för att hantera objekt, fastigheter och byggnader enligt den så kallade 
berättelsemodellen.16 – En modell med vilken byggnadsvård drivs till förväxling med minnesvård, 
av den anledningen att beteckningen förväxlas med det betecknade, värderingen värderas högre 
än det värderade värdet o.s.v. Liksom naturligtvis många andra modeller gör det, står det klart att 
berättelsemodellen medför en inneboende problematik.17 
 
En annan riktning inom dialogen tar mer fasta på konkret bevarande, levande- och 
tillgängliggörande av de kulturvärden som, om låt vara i högst varierande grad, faktiskt finns 
kvar.18 Gränserna mellan vad som konstituerar, kännetecknar ett opus och en bevarad klassisk 
eller historisk orgel är i lika svåra att med entydighet fastställa som de för hur länge ett orgelverk 
kan betraktas som bevarat, eller när det – för att anspela på den tankeväckande titeln till en 
antologi på temat– snarare är att betrakta som utdöende, eller helt förlorat.19 
 
Villkor för att beteckna, registrera och klassificera en orgel som bevarad och möjlig att rehabilitera 
har vid inventeringen varit  
 

- att tillräckligt betydelsebärande delar i orgelbyggnadstekniskt hänseende finns kvar av 

åtminstone orgelns grundstämma, dess väderlåda/or och av dess fasad (i den mån orgeln 

haft fasad),20 så  

- att principerna, grundrecepten för hur orgelns delar är eller varit tillverkade beträffande 

mensurer, dimension, proportioner, konstruktion, bearbetning och framställning ska vara 

utläsbara, och 

- att återstående beståndsdelarna är direkt jämförbara med motsvarande, bevarade eller 

dokumenterade, i andra orglar av samma orgelbyggare eller annan inom hantverks- och 

tillverkningsteknisk tradition av orgelbyggare. 

 

                                                           
13 Olsson 1998, Strängäs stift 2011 och Stockholms stift 2012. 
14 Se t.ex. RAÄ Handbok 2013 s. 44f, 54 och 87-106 samt GOArt & RAÄ 2005 och Rehn 2006. 
15 Bedoire 2013 cit. s. 58, vidare Andrén 1997 s. 120 och Meyer 2001 s. 7 (och 24; jfr skrivbordprodukter, hyllvärmare etc). 
16

 RAÄ Förslag 2008 s. 10. 
17 Jfr Rentzog 2014 s. 181f. 
18 Jfr Nerdinger et al. 2010, Watson 2010, Fredriksson 2006, Vogel 2003, Unnerbäck 2002 och Davidsson 2000 samt vidare Richmond & Bracker 2009, 
Cnattingius 2007, Munoz Vinas 2005, Caple 2002. 
19 Jfr Jacob 2004 resp. Unnerbäck 2013 och Matyssek 2010. 
20 Jfr RAÄ Handbok 2013 s. 16f. 
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Några av de mest elementära parametrar som kan ligga till grund för den typen av bedömningar 
framgår av sammanställningen och exemplet på följande sida. 
 
Mot bakgrund av att inventeringen är avsedd att ge en samlad bild av orgelbeståndet och mot 
bakgrund av att formuleringarna i Kulturmiljölagen (KML) gör det lämpligt att det samråda med 
länsstyrelsen innan man genomför åtgärder med en orgel (även om åtgärderna i snäv bemärkelse 
kanske inte är tillståndsplikta), finns det möjligheter att på längre sikt fördjupa kännedomen om 
orglarna även på mer detaljerad nivå.21 
 
Under senare delen av 1900-talet har det allt tydligare och ofta blivit påtalat att samråden och 
dialogen om såväl kyrko-/byggnader som om orglar ofta utgår från två grundläggande motiv. I 
Sverige beskrivna som dokument- respektive upplevelsevärde och i till exempel Schweiz som 
”Bau-Wert” respektive ”Mitteilungs-Wert”.22 I ena fallet kan teknisk skicklighet bli betonad, i 
andra fall estetisk skönhet. Att i varje moment finna en balanserad avvägning mellan dessa utan 
att fördenskulla överbetona den ena perspektivet, och med undertryck förbise det andra är en 
grannlaga, men nog så engagerande balansakt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning, bedömning av vad, 
med vilka motiv, insikter och mål? 

För vem, medför vad, varför? 
Jämför: vem-för? 

Efter Watson 2010 s. 17;jfr Meyer 2001 s. 17. 

  

                                                           
21 RAÄ Handbok 2013 s. 53ff. 
22 Unnerbäck 2002 s. 21 och Unnerbäck 2011 s. 33 resp. Meyer 2001 s. 18. 
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Bruksskick, skador och tillväxt samt bevarandestatus 

Orglarnas bruksskick är enkelt bedömt: antingen är de spelbara eller ospelbara, antingen alltid, 
vanligen, ibland eller aldrig. Arbetet med att följa upp brister och missförhållanden underlättas 
väsentligt om driftstörningar målmedvetet och fortlöpande noteras i en orgeljournal.23 
 
Vid inventeringen har utöver normalt slitage endast skador noterat i den mån risk föreligger för 
att orgelns eller enskilda beståndsdelars framtida bestånd står på spel, det vill säga om pipor eller 
andra delar säckat ihop på grund av statiska brister eller förfall, omvandling eller förändring och 
sönderförfall i själva materialet. 
 
Eventuell biologisk på- eller tillväxt, som t.ex. skadedjur, alger eller mögel har noteras.  
 
Inga bedömningar gjorts av det som kallas bevarandestatus. För det fordras ingående 
undersökning av varje enskilt pipverk, vilket fordrar demonetring av pipverket och därmed att 
undersökningen görs i samband med generell översyn och rengöring, justering och stämning av 
orgeln. 
 
Inga karaktäriseringar har heller gjorts av orglarnas tonbildning och klangfärg. Sådana 
bedömningar är av naturliga anledningar präglade av såväl tidstypiska som personliga 
preferenser. Grundläggande utgångspunkter vid inventeringen har varit  
 

- att identifiera och skildra varje befintlig orgel som den är och varje fragment som det är, 

utifrån den givna förutsättningen  

- att o egenskaper kommer av målmedveten byggnadsteknisk och estetisk gestaltning, även 

om de för närvarande är skadade eller illa medfarna, och antagandet  

- att orgelbyggare och beställare vid tillkomsten av respektive orgel var nöjda och till freds 

med sitt gemensamma värv, åtminstone utifrån då rådande omständigheter. 

 
Med den utgångspunkten är det vid varje bedömning, karaktärisering och värdering av en orgel 
självklart att så långt möjligt kartlägga och se till vilka förutsättningar som varit rådande vid 
tillkomsten av den aktuella orgeln, innan receptionshistoriska uppfattningar och enskilda idag 
aktuella preferenser vägs in.  
 
Avsikten har ingalunda varit att undanhålla egna preferenser och idag förhållandevis allmänt 
vedertagna synpunkter på de egenskaper orglar av olika generation kan äga, utan fastmer en 
förhoppning om att så långt möjligt öppna för en sakligt grundad nyfikenhet på och öppenhet för 
den mångfald av kvaliteter orglarna äger – var för sig och med olika bestånd. 
  

                                                           
23 RAÄ Orgelhandbok 2013 s. 38f och 70ff. 
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Standardkoncept och grundrecept – återbruk och rehabilitering 

 

 
 
Ett lika ovanligt som komplext exempel på en orgel som uppfyller kriterier för att betraktas och betecknas som 
bevarade är den av Lars Wahlberg år 1760 byggda orgeln i Mörlunda gamla kyrka. Delvis är den bevarad i nuvarande 
orgeln i Mörlunda kyrka och delvis i Rejmyre kyrka där den delvis ingår i nuvarande orgel och delvis ligger magasinerad 
på kyrkvinden. Av allt att döma förefaller delar av Wahlberg-orgeln blivit återanvända när orgelbyggare August 
Rosenborg i början av 1840-talet uppförde en ny orgel i den vid samma tid uppförda Mörlunda nya kyrka. 
 
Rejmyre kyrka byggdes 1837-38. De bevarade orgeldelarnas egenskaper ger vid handen att rimligen är äldre än kyrkan. 
Fasadens listverk (med karnisformad del istället för slät fris på krönsargerna till turellerna), de bevarade bälgarnas 
konstruktion m.m. har sin motsvarighet i andra bevarade verk av orgelbyggare Lars Wahlberg, i till exempel Horns kyrka 
liksom i Bringetofta kyrka samt i Växjö domkyrka Slätthögs kyrka (Växjö stift). Det gäller även ett bevarade stycke av ek 
– den långsida till väderlådans kancellsarg som är föresedd med falsar för ventilkistans spontluckor och för 
kancellväggarna. På notnischen i Rejmyre finns också en blyertspåskrift som i efterhand gett stöd för iakttagelserna: 
”Denna orgel är flyttad från Wadstena 1847 och uppsatt af orgelbyggare Rosenborg. […]” Rosenborg verkade i 
Vadstena.  
 
Sammantaget förefaller Rosenborg ha tagit till vara på överblivna delarna från Wahlberg-orgeln Mörlunda och efter en 
del ändringar återanvänt dem i Rejmyre.

24
 Med jämförelser och analys vore det möjligt att återskapa Wahlberg-orgeln 

olika delar, åtminstone som en typ av ”rekonstruktioner på papperet”.
25

 En av förutsättningarna för det är kännedomen 
om att även Wahlbergs produktion är baserad på några få enhetliga grund- och standardkoncept av den typ som 
beskrevs ovan utifrån Virestadsorgeln som exempel. Utifrån dessa Wahlbergs grundrecept vore det fullt möjligt att 
återskapa, restaurera, rekonstruera Wahlberg-orgeln, om än kanske varken inte i Mörlunda kyrka där platsen är 
upptagen eller i Rejmyre där takhöjden är för låg. 
 
Den vanligen effektivaste förvaringen av orgeldelar är när det står och används i det sammanhang och på den plats de 
är avsedda för. Först när pipverk står på väderlådor av relevant konstruktion och väderförsörjning samt därtill bär- och 
regerverk kan dess egenskaper komma till avsedd verkan, hållas tillgängliga. Av rent bevarandetekniska anledningar kan 
det i ytterst sällsynta fall vara nödvändigt att förvara ömtåliga delar under andra omständigheter eller att göra avsteg 
beträffande materialval vid rekonstruktion av väderlådor och bärverk. Genom att använda furu istället för ek, eller 
genom att magasinera blyhaltiga och sällsynta rariteter som pipor från 1600-talet eller ännu längre tillbaka och istället 
använda rekonstruktioner i en annars direkt korrosivt skadlig – uppvärmd, fuktig och syrahaltig – miljö, kan det vara 
bättre magasinera dessa under bättre omständigheter och istället använda rekonstruktioner. I sällsynta pipor med lång 
intonationshistoria kan man med rekonstruktioner komma närmre originalstatus än vad som är möjligt. Att använda 
och återställa piporna i alla avseende återställd originalmiljö, under sådana omständigheter äventyra pipornas framtida 
bestånd och kräva intonationsförändrande ingrepp – vilket är diskutabelt från bevarandeteknisk och etisk synpunkt. 
Den typen av överväganden har nyligen gjorts vid restaureringen av Wistenius-orgeln i Vårdsberg.

26
 

 
  

                                                           
24

 Se rapport av orgelbyggare James Collier ”Rejmyre kyrka” i mapp ”02_PROGR_RAPP”. 
25 Cit. Bedoire 2013 s. 58. 
26 Se ”Vårdsberg_Avsyn_2014” i mapp ”02_PROGR_RAPP”; vidare Watson 2010, Meyer 2001, Reichling 1995 och Rehn 1995.  

Betydelsebärande storheter – innehållsmättade parametrar 
Arkitektonisk-musikaliska storheter, parametrar och antikvarisk-tekniska faktorer vilka 
samfällt hör till mest grundläggande när det gäller att grad av bevarande, status och 
skick – betingelser för varaktighet och kontinuitet (RAÄ Handbok 2013 och NiFr 2012). 
 

Andra mer eller mindre mät- och uppskattningsbara parametrar tillkommer: 
originalitet och intaktitet, autenticitet, patina och slitage, liksom ändring, förfining och 
förbättring utöver varierande grad av fasomvandling, förändring, sönderfall och 
korrosion för att inte nämna skada, förfall förvanskning, förstörelse och än mindre 
vanvård och förintelse.  
 

En avgörande faktor och förutsättning för om det ska vara möjligt att åtgärda, 
reparera delvis fragmentariskt bevarade orglar genom återanvända, återuppföra och 
återskapa – rehabilitera, restaurera och restaurera dessa, är att det finns tillräcklig 
kännedom om hur eventuellt förlorade övriga delar varit konstruerade så att dessa 
och andra referensobjekt är möjliga att rekonstruera så att fragmenten åter blir 
inlemmade i en helhet som är både adekvat och relevant med hänsyn till deras 
inneboende egenskaper. Med målmedveten dokumentation av ändliga källor till 
klangupplevelser tilltar samtidigt möjligheten att förnya, åter tillverka sådana 
klangkällor enligt samma principer, grund- eller standardrecept som från början. 
 

I Linköpings stift: 1700-talsorglarna i Åtvids gamla kyrka, Herrberga kyrka och 
Vårdsbergs kyrka. 
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Avgränsning och utvidgning 

Inventeringen är begränsad till Linköpings stifts nuvarande omfattning och område. De delar som 
tidigare hört till Linköpings stift men som hör till Visby stift sedan 1772 och till Växjö stift (delvis 
Kalmar stift 1603–1915) är utelämnade vid inventeringen, vilket även gäller Kristdala som nyligen 
införlivades med Växjö stift. 
 
Utgångspunkten för vilka kyrkobyggnader och orglar som inventerats har varit de som omfattas av 
Kulturmiljölagen med tillhörande föreskrift och vägledning.27 
 
I vissa fall där gränsdragningen varit mindre självklar har en generös tolkning gjorts i så motto att 
hellre fler byggnader och orglar tagits med än färre. En anledning har varit att de möjligen skulle 
kunna omfattas av KML, men främst för att en vidgad ram av referensorglar gagnar vården och 
underhållet orgelbeståndet såväl inom som utanför stiftet samtidigt som det ger näring åt en 
generös hållning och omsorg om kulturarvsnyttan utifrån vidare kyrklig och samhällelig horisont. 
 
Den grupp av orglar det rör sig om här finns i församlingshem eller andra kyrkliga byggnader med 
andaktsrum.28 Även orglar i ytterligare några byggnader med annan ägare än Svenska kyrkan har 
också inventerats (nuvarande ägare): 
 

- Fängelsekyrkan, Norrköping (Nordrike 5 Fastighets AB / Specialfastigheter Sverige 

Aktiebolag) 

- Hörsalen, S:t Johannes gamla kyrka, Norrköping (Eventfastigheter i Norrköping AB) 

- Trefaldighetskyrkan, Vadstena (Vadstena Folkhögskola) 

- Vadstena Slottskyrka (Statens Fastighetsverk) 

- Slottskapellet i Finspång (Siemens Industrial Turbomachinery AB) 

- Tomaskyrkan, Linköping (Svenska kyrkan äger inventarierna, hyr lokal av Brf Drabanten; 

C/O Frubo AB) 

 
Några anledningar till att dessa inventerats är att en vidgad kännedom om orgelbeståndet i stort 
gagnar vården av såväl dessa som andra orglar både inom och utanför stiftets geografiska gränser 
– i synnerhet som flera av de aktuella orglarna hör till det sällsynt värdefulla, lilla och begränsade 
beståndet av väl och i hög rad intakt bevarade så kallade klassiska orglar från före ungefär 1860. 
 
Förutom dessa orglar har inventeringen utvidgats till att omfatta även andra instrument som är 
förbundna med orglar och orgelspel. Bland dessa märks två klavikord av den anledningen att 
denna typ av instrument hör nära samman med både orgelbyggeri och orgelspel.29 Det ena 
klavikordet står i Bellö kyrka, det andra i Normlösa kyrka. 
 
Av samma anledning finns i den separata Excell-tabellen och bland fotografierna också noteringar 
respektive bilder på musikalier i form av handskrivna koralböcker, orgelstycken och annan 
repertoar med uppenbar koppling till orgelsituationen i den aktuella kyrkobyggnaden. Se till 
exempel Lönsås, Västra Stenby, och Vårdsberg. 
 
I några kyrkor finns också pukor bevarade vilka också dokumenterats med fotografi eller notering, 
om inte med separat post (rad) i tabellen utan tillsammans med foto eller notering avseende 
huvudorgeln i kyrkan alternativt om förhållandena i inventerade biutrymmen. Mellan piporgeln 
och pukor och trumpeter finns nära samband. Synliga tecken på det är den ornamentik som ofta 
finns på orgelfasader och läktarbarriärer i form av trofégrupper med musikinstrument av olika 
slag, däribland just pukor och trumpeter. 

                                                           
27

 KML, RAÄ Föreskrifter 2012 och RAÄ Vägledning 2012. 
28 RAÄ Vägledning 2013 s. 45. 
29 Helenius-Öberg 1986 s. 161ff, Vogler 1798 inledning, Kjellberg 1979 s. 446 och Luttu 1968 s. 48, 51 och 58. 
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Pukor har påträffats i Eksjö, Hedvig i Norrköping, Sund och Säby. Även i Östra Husby finns ett par 
pukor registrerade (Sacer). Pukor finns omvittnat använda i samband med bland invigningar av 
orglar och andra festliga sammanhang, som i kultur- och musikhistoriskt hänseende visserligen 
hör nära samman med orgelkonsten men som det dock skulle föra alltför långt att ta fasta på 
här.30 
 
Instrumenten användes också vid begravningar, men då spelade med dämpad, sordinerad 
tonbildning,31 ungefär som en parallell till att man under fastetid ringde med dymlade 
klockkläppar. För att åstadkomma en effekt av sordinering på orglar användes redan långt innan 
svällverk – sluta utrymmen med öppningsbara luckor för ljudutsläppen kring delar av pipverket – 
blev vanliga under senare delen av 1800-talet, sedan man från slutet av 1700-talet och kring 
sekelskiftet 1800 gjort mer eller mindre framgångsrika försök.32 
 
Från 1600-talet är flera orglar kända för att ha haft luckor som gick att öppna och stänga även 
framför fasaden. Inom stiftet finns sådana luckor endast bevarade från mindre positiv, som från 
t.ex. det Vårdnäs kyrka i demonterat skick bevarade positivet av Cahman. Med hänsyn till hur det 
förhållit sig på andra håll i Sverige är det fullt rimligt att även en del större orglar inom Linköpings 
stift kan ha haft sådana luckor. Ett exempel inom stiftets dåvarande gränser är ryggpositivet till 
1599/1600 års orgel i Visby domkyrka. Ett annat är den så kallade Virestadsorgeln av H.H. Cahman 
1690. I båda fallen är luckorna förkomna men av gångjärn och nötta ytor att döma på de bevarade 
fasadstrukturerna, har båda haft luckor. Även om Virestadsorgeln finns i Växjö stift finns viss ändå 
koppling till Linköpings stift tack vare rent personliga samband mellan kyrkomålaren Pehr Hörberg 
och dennes bror Bengt Hörberg som var organist i Virestads kyrka med Cahman-orgeln (se vidare 
bilaga 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Utsidan respektive insidan av en lucka till den i hög grad bevarade 
Cahman-orgeln från 1730 i Vårdnäs kyrka. Motivet på insidan av 
luckan föreställer en trofégrupp med musikinstrument, bland annat 
en puka och en trumpet. 
  

                                                           
30 NiFr 2010a, NiFr 2010b och NiFr 2010c; jfr skildringar av liknande fesligheter inom Linköpings stift och dess närhet, t.ex. Gillgren 2004 s. 144f (om än 
veterligen utan orgel) resp. Rudén 2013 s. 350ff. 
31

 Praetorius 1619 band III s. 194, Eeckloo 1997 s. 32, Llewellyn 1991 s. 66 och 83, Helenius-Öberg 1994 s. 126 och Fredriksson 1999 samt RAÄ Orgel-FoU 
2014:II. 
32 Fredriksson 2007 s. 224-229. 
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Förslag till utgångspunkter för något mera både stor- och finskalig hantering av orglar 

En sammanställning av hur orglarna inom Svenska kyrkan är fördelade till antal och andel på 
riksnivå och utifrån stift, byggnadsteknisk epok och antal manualer, visar tydligt på att en 
överväldigande majoritet av det samlade beståndet av orglar utgörs av instrument från epoken 
efter 1939 (bilaga 2a och 2d). 
 
Av alla totalt ca 4105 orglar är omkring 43 %, 1787 stycken, II-manualiga och nästan 26 % är I-
manualiga. Därnäst följer beståndet av II-manualiga orglar från epoken ca 1860-1939 med ca 509 
instrument vilket motsvarar styvt 12 % av rikstotalen. Sedan är det en stor klyfta till övriga 
bestånd. Förutom orglar med fler än tre manualer, är de generellt sett mest sällsynta orglarna är 
 

- de 27 registrerade III-manualiga från 1860-1939, alltså knappt 7 promille av rikstotalen 

och  

- de 37 II-manualiga från före 1860 det vill säga ungefär 9 promille av rikstotalen. 

 
Mot den bakgrunden kunde det tyckas som om de 165 registrerade I-manualiga klassiska orglarna 
från skulle utgöra en förhållandevis stor andel med sina dryga 4 % av rikstotalen.  
 
Innan resonemangen förs vidare måste understrykas att denna typ av statistiska 
sammanställningar på inget sätt kan eller får ersätta sedvanlig kulturhistorisk karaktärisering av 
orglarna, som självfallet i första hand är instrument till att uppleva utifrån all deras givna 
musikaliska och arkitektoniska både estetiska vidd och antikvarisk-tekniska djup. Statistiken är 
enbart ett hjälpinstrument när det gäller att vaska fram sällsynta exemplar, urskilja rariteterna 
och unikaten i den stora mängden av för sin tid och typ nog så representativa och värdefulla 
instrumenteller kanske ännu oansenliga och ouppmärksammade, men i grunden ändå både ädla 
och väl förvaltade. 
 
Beträffande den sammanräkning som presenteras i bilaga 2 bör också betonas att registreringen 
och grupperingen av de enskilda orglarna är gjord enbart utifrån de årtal som är angivna i källan 
och utan beaktande av hur orglarna tillkommit, dvs. till vilken grad de är byggda med återanvända 
delar från äldre instrument eller helt enhetligt och kanske samtida med kyrkobyggnaden. 
Sorteringen på alltså ännu ganska grov betraktat utifrån nationell nivå och följaktligen även på 
regional stifts- och länsnivå. 
 
Inte desto mindre finns skäl att inom de bestånden av orglar från de byggnadstekniska, och 
därmed i högsta grad även stilistiska, epokerna försöka identifiera parametrar utifrån vilka gör det 
möjligt att på en mer detaljerad och föremålsnära nivå urskilja och karaktärisera såväl enskilda 
som grupper av instrument. Nedan följer resultatet av ett sådant försök. 
 
Vid den dialog och de resonemang som vanligen förs i samband med iståndsättningar av orglar 
och återanvändning av orgeldelar som hör till någon av dessa huvudgrupperingar är 
förhoppningen att de parametrar som ligger till grund för inventering och som presenteras 
utförligare längre fram också kan verka inspirerande även i andra sammanhang än med direkt 
koppling till Linköpings stift. 
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Raster för sortering utifrån kulturvärdesbedömningar 

Inför och under inventeringen har ambitionen varit att försöka sammanställa ett raster för att 
inom de tre orgelbyggnadstekniska huvudepokerna för orgelkonstens utveckling i Sverige, på 
sakliga grunder kunna gruppera och sortera piporglar, med utgångspunkt från den modell Axel 
Unnerbäck utarbetat (2011). Syftet är att på ett tydligt sätt lyfta fram de orglar som har ett 
mycket stort nationellt och internationellt kulturhistoriskt värde, till skillnad från de orglar som 
inte åsatts något individuellt värde utöver sitt generella kulturvärde. Kriterierna som ligger till 
grund för vilka aspekter som beaktats och registrerars under inventeringen är sådana som 
vanligen används vid bedömningar av kulturhistoriska värden enskilda orglar insatta i vidare 
sammanhang. 
 
Kulturhistoriska värdebedömningar är preliminära, och kan komma att revideras, vanligen på 
grund av den värdestegring som kommer av att det som idag är vanligt och representativt, kan ha 
blivit mindre vanligt och kanske sällsynt imorgon, för att med tiden bli ett helt unikt exemplar av 
en typ av orgel som från början varit alldaglig, tidstypisk och till fullo representativ. 
 

I. Klassiska orglar, vanligen tillkomna före 1860 

Hela denna grupp av sedan länge – av Erici & Unnerbäck 1988 – registrerade orglar hör till de 
kulturhistoriskt mest värdefulla, 
 

- oavsett om de är homogent, enhetligt eller heterogent tillkomna 

- oavsett om de hör samman med den byggnad, det utrymme där de används och förvaras, 

- oavsett om vissa delar är återanvända i yngre orglar och andra magasinerade,  

- oavsett bevarandegrad, samt 

- oavsett bruksskick, för delar och fragment från före 1700. 
 
Grundmotiv: Rariteter inom hela beståndet av orglar i Sverige, med tydlig koncentration – både till 
numerär och andel – till i synnerhet Uppsala stift och Linköpings stift (bilaga 2c med tabellen 
"Numerär sammanräkning och andelsberäkning, orgelsituationen inom Svenska kyrkan ca 1989"). 
Av rikstotalen orglar inom Svenska kyrkan utgör de från före 1860 ungefär 5 %. Av de bevarade 
s.k. klassiska orglar från före 1860 i landet finns 28 % i Uppsala stift och 25 % i Linköpings stift, 
eller uttryckt som andel av rikstotalen oavsett epok: 1,36 respektive 1,24 promille. 
 

II. Ca 1860-1939 

Orglar från epoken ca 1860 – 1939 är extra kulturhistoriskt värdefulla i den mån de är 
 

- enhetligt tillkomna, 

- till intonation intakta eller rehabiliterbara, dvs. med till material och form orörda, ej 
ändrad labieregion och tungförhållanden eller lufttillförsel via fothål och väderlåda såväl 
till labial- som lingualstämmor 

- till dispositionen väl bevarade, även om någon stämma kan vara demonterad, väl förvarad 
och vårdad i angränsande utrymme eller magasin, 

- oavsett antal verk eller manualer, 

- III-manualiga orglar, vilka även om de är heterogent tillkomna är sällsynta och högt 
rankade 

- estetiskt märkvärdiga, person- och tonsättarförbundna eller på annat sätt särpräglade 
verk med kanske tydlig regional förankring. 

 
Grundmotiv: Ett förhållandevis stort bestånd i Sverige, med numerärt stor koncentration till Lunds 
stift, Skara stift och Karlstads stift. Inom gruppen finns förhållandevis många enhetligt byggda 
orglar och som dessutom är samtida med kyrkobyggnaden. Så är falletden den I-manualiga orgeln 
med bihangspedal i Gistads kyrka och II-manualiga orglarna med självständigt pedalverk i Appuna 
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kyrka respektive Västervik S:t Petri, för att nämna några tydliga exempel. Däremot är det sällsynt 
att större orglar är byggda helt utan att delar från tidigare orglar blivit återanvända. Vanligen är 
dessa äldre delar, fasader och i synnerhet stämmor och pipverk, målmedvetet ombyggda och 
omintonerade för att passa till de nya orgelbyggnadstekniska och estetiska (både musikaliska och 
arkitektoniska) helheter de blivit inlemmade i. Så är fallet med t.ex. huvudorglarna i Linköpings 
domkyrka och Vadstena klosterkyrka. I många avseenden är de direkt jämförbara, men i andra är 
de radikalt olika, som beträffande förhållandet mellan själva orgelverken och orgelfasaderna. 
Båda innehåller betydande delar av pipverk från 1800-talet, men orgelfasaden i Vadstena är en 
kulissfasad, till skillnad från orgelfasaden i domkyrkan. Till skillnad från fasaden i Vadstena som i 
princip skulle kunna vilken typ av högromantiskt präglad orgel av tysk eller fransk typ som helst, 
förhåller det sig annorlunda med verksfasaden från 1733 års Cahman-orgel i domkyrka. Dels utgör 
fasaden det äldsta skiktet av orgeldelar som blivit återanvända när den nuvarande 
orgelsituationen tillkom och dels är den Sveriges absolut bäst bevarade fasad till en flermanualig 
orgel av just Cahmans produktion. Även om fasadens struktur och dekor blev kapad (och de 
avlägsnade delarna till stor del magasinerade) i samband med att orgeln flyttades in i 
tornkammaren på 1880-talet, är det å andra sidan just tack vare att fasaden från att tidigare ha 
varit en helt ljudande verksfasad kopplades bort och gjordes till en stum kuliss som fasadpiporna 
är utomordentligt välbevarade. Eftersom piporna inte haft någon musikalisk, klingande funktion 
sedan dess har de också undgått alla senare typiska förändringar som de flesta andra orglar 
genomgått. Sedan dess har piporna i till de tre principalerna från 1733 stått helt orörda och 
stumma, framför två generationer av orgelverk. Näst efter pipverket i den magasinerade Cahman-
orgeln intonationen i de bevarade tre fasadprincipalerna från Leksand/Djura i Västerås stift, är 
1733 års fasadprincipaler i domkyrkan med hänsyn till intonationen och stämningen de i särklass 
bäst bevarade i landet från en Cahman-orgel. Här nämns detta som ett exempel på att sällsynt 
välbevarade återanvända äldre orgeldelar medföra att särskild hänsyn, hantering och omsorg 
behöver iakttas när det blir aktuellt med en eller annan större åtgärd. 
 

III. Efter 1939 

För att orglar tillkomna från och med 1940 ska tillmätas ett stort värde, fordras utöver de redan 
nämnda kriterierna för grupp II även 
 

- helt enhetlig homogen tillkomst, 

- samhörighet eller samtidighet med kyrkobyggnaden, ända sedan byggtiden, 

- att disposition och teknisk uppbyggnad är intakt, 

- att eventuell ändring av intonation (och att eventuella tillägg av t.ex. system för fria 
kombinationer) är målmedvetet gjord(-a) och väl dokumenterad(-e) före och under (samt 
efter) genomförande. 

 
Grundmotiv: Beståndet av orglar från s.k. romantisk tid är generellt stort (även utomlands), 
jämfört med riksgenomsnittet på cirka 76 % har flera stift en utpräglat stor andel orglar tillkomna 
efter 1939: Luleå stift (96 %), Stockholms stift (88 %), Göteborgs stift (86 %), Växjö stift (78 %) och 
Västerås stift (77 %). 
 

Handlingsberedskap 

Både inom och mellan dessa grupperinger av värdefulla orglar finns också en mängd orglar som är 
ombyggda eller innehåller vissa äldre orgeldelar, vilket gör att redan är eller kan bli klassificerade 
som restaurerings- eller rehabiliteringsobjekt. Detta är något som kulturmiljövården tills vidare får 
leva med och hålla en beredskap för att ta itu med om och när så blir aktuellt i samband med att 
någon förändring inträffar eller något upplevt behov av ändring gör sig gällande. 
 
Till den beredskap som fordras hör då bland annat att mer eller mindre radikalt ge akt på och välja 
åtgärd, för det första utifrån vilken generation eller vilka skikt av beståndsdelar som är mest 
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värdefulla i orgeln, och för det andra utifrån om det finns andra likvärdiga orglar av samma 
orgelbyggare och generation vilka dessutom kanske är helt homogent tillkomna och med entydig 
samhörighet med den kyrkobyggnad de står. 
 
Ett exempel på sådan beredskap är de val som låg till grund för iståndsättningen av Schiörlin-
orgeln från 1783 i Slaka kyrka för några år sedan, där om- och tillbyggnaden från 1940-talet togs 
bort på grund av att inbyggd teknisk status gjorde radikala åtgärder nödvändiga samtidigt som 
klassiska orglar är sällsynta och likvärdiga orglar från samma generation, orgelbyggare och 
sammansättning finns bevarade på annat håll både i stiftet och på andra landet. 
 
På flera platser i stiftet finns sådana situationer som gör att det så småningom blir aktuellt att ta 
ställning till hur orglar som här karaktäriserats som rehabiliteringsobjekt hanteras på bästa sätt 
för att komma till största möjlig kulturarvsnytta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rastertäthet 
”Varför olika bedömningsgrunder för orglar från olika epokerna?” – är en relevant invändning. 
Jo, helt enkelt därför att de i byggnadstekniskt hänseende är grundligt olika och i estetiskt hänseende ofta än mer 
radikalit olika. 
 
Liksom vid anrikning av andra tillgångar gäller att anpassa graden av finmaskighet till fyndighetens lödighet och 
karaktär. Till skillnad från anrikning av råmaterial i andra sammanhang där det kan gå ut på att rata, rensa bort och 
gallra, handlar det här snarare om att vaska fram de verkliga ädelsubstanserna samtidigt som naturligtvis andra 
grundämnen och material antas och används till lämplig nytta. 
 
Först gäller att sovra det råmaterial riksbeståndet av piporglar inom Svenska kyrkan kan sägas motsvara. Inom stiften är 
fyndigheterna olika. Beståndet av grundämnena – orgeltyper från olika epoker och byggnadsteknisk genesis – fordrar 
mer finmaskig sållning. Slutligen gäller att inom olika delbestånden att vaska fram de verkliga guldkornen och 
ädelsubstanserna av byggstoff (massa, volym) och förädling (färdighet, kännedom). Sedan vidtar arbetet med att väga 
innebörden och validera betydelsen av de tidigare nämnda grundmotiven dokumentvärde (teknisk skicklighet) och 
upplevelsevärde (estetisk skönhet). 
 
Huruvida det är mera ändamålsenligt, kulturarvsnyttigt att beskriva toleranserna för rastertätheten som fraktioner och 
decimaler av tum än baserat på metersystem, kan diskuteras men mindre avgörande bland annat om det gäller att 
inmuta och avgränsa det uppskattningsbara från det kanske inte alltid mätbara när det i själva verket är två sidor av 
samma mynt. 
 
Först som sist handlar det när det gäller att bedöma och värdera en orgel att även ta med i beräkningen och beakta de 
förutsättningar och produktionsförhållanden (se tabell nedan) som rådde vid tillkomsten – med vetskap och insikt om 
att värderingen idag påverkar dess bestånd och fortvaro. 
 
Rastertäthet mäts linjer eller punkter per tum (lpi/dpi, lines/dots per inch), har att göra med framtoningen av motiv och 
detaljer i bilder, betoning av mönster i framställningar. Metersystemet infördes i Sverige 1878 med en tioårig 
övergångsperiod. – Referenspunkter av två olika härledning, art och typ men likväl med gemensam nämnare, varom 
vidare under rubriken ”Kolumn C-D: KHV-graderingar” nedan. 
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Utsikt från orgelläktaren in i ett 
kyrkligt klangrum, med levande 
eko av historien i dialog tiden. 
Foto 2007-10-04. Vid mitten av 
1740-talet fick Wistenius även 
uppföra en orgel Vreta klosters 
kyrka 1747, istället för det positiv 
som under 1600-talet blivit 
donerat och ställt på lektoriet vid 
triumfbågen, övergången mellan 
kyrkans äldre och något yngre del 
(SvKy vol. 43 s. 113.). 

Med stilförändringar följer även 
nya [broderi-] tekniska lösningar. 

Candréus 2008 s. 155 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH GENOMFÖRANDE  
 
Till en av piporgelns väsentligaste och kanske mest fantasieggande egenskaper hör att den liksom 
kyrkobyggnader i hög grad består av hålrum: luftrum i bälgar, i väderlådor och i pipor som 
härbärgerar och generara klang, och utrymmen i kyrksalar där musik tar gestalt, äger rum! Liksom 
akustiken i en kyrksal är en av kyrkobyggnadens inneboende egenskaper, äger också orgelklangen 
så att säga rum i dessa inre utrymmen och vrår. En konkret avgränsning av till synes något mer 
abstrakt luft- och klangvolym äger rum, på sätt och vis som omedelbart kan föra tankegångar och 
handlingsmönster in på sådant som rör allsköns storheter och värden, förhållanden och 
företeelser mellan ting och text. För den saken redan välformulerade redogörelser att tillgå.33  
 
Utrymmena är inga tomrum. Även när en orgel står ospelad och fläkten inte är på eller bälgarna 
komprimerar luften till ett visst vädertryck, utövar luftens egenskaper och sammansättning av 
partiklar, fukthalt och temperatur en termodynamisk belastning på orgelns alla beståndsdelar, på 
pipor, väderlådor, orgelhus och dekorationer. Denna termodynamiska belastning finns där och 
påverkar orgeln ofrånkomligen även när den står oanvänd och stum. Termodynamikens verkar 
där ändå: ”Tyst, lik dagg som faller” (SvPs 395). 
 
Hela orgelns gestaltning medför rika möjligheter till tolkningar 
och betydelser – av såväl det som förevarit, som av det som just 
för närvarande är och pågår. I en analys av arkitekturdetaljer har 
Stefan Günther fångat en variant av hur tryck och dynamik kan 
uppfattas på mer än statisk fysik utifrån ett tomrum, 
portöppningen i en mur: 

 
Detta [varifrån en tyngd och last kan uppfattas komma] kan åskådliggöras 
man ställer sig i murhålet och tänker att man med armar och ben trycker 
undan muren. Kliver man åt sidan kommer muren att sluta sig. Eftersom 
detta inte sker, innebär det att portens tomrum utövar ett tryck på 
muren.

34
 

 
Tolkningsutrymmet är rikt på betydelsenivåer.35 Infallsvinklar av 

konstnärs- och stilhistorisk art i kombination med byggnads- och 
bevarandetekniska aspekter följer föremålsnära konstarter som till 
exempel inredningskonst där olika aspekter tektonik och ornamentik, 
samband mellan rit och retorik med mera lyfts fram.

36
 Rum för 

handling, utrymme för interpretation och mellanhanvanden med både 
hårdvara och mjukvara, eller grundmotiv av dokument- och 
upplevelsevärde som centrala begrepp inom den historiskt 
informerade kultursfär som handlar om vårda och värdering av 
byggnader och orglar. 
 
I orgelhistoriska sammanhang märks det allt intensivare sedan 
den så kallade orgelrörelsen vann insteg under 1930-talet med 
Bertil Wester som en orgelarkeologisk pionjär i Sverige och som 
sedan kan följas i olika faser av fördjupning och omprövning i arbeten av läkarna och 
orgelforskarna Einar Erici och Albert Schweitzer, insatser av orgelbyggarna Bröderna Moberg och 

                                                           
33 Jfr Lohmann 2013, Watson 2010 och Andrén 1997. 
34

 Günther 2006 s. 20; se vidare NiFr 2012 s. 16. 
35 Jfr Nordanskog 2009. 
36 Forssman 1956, Vahlne 2012 och Hinners 2012 resp. Ullgren 2004, Ekedahl 1999, Snickare 1999, Johannesson 1968, Delblanc 1965 m.fl. 
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av kyrkomusikern och orgelkonsulten Carl-Gustaf Lewenhaupt. Just de överlappningar – och 
ibland även komplikationer – som uppstår i vid försök att göra entydiga avgränsningar i 
förhållandet mellan det som uttrycks och upplevs som betydelsebärande stil och estetik 
respektive innehållsgrundande teknik och genera, är de fakto något som får ses som två sidor av 
samma mynt. Vikten av att beakta båda infallsvinklarna, stil och teknik, både upplevelse- och 
dokumentvärde är något som återkommande framhållits och betonats av Axel Unnerbäck, bland 
annat i förordet till Orgelinventarium – Bevarade klassiska kyrkornas i Sverige och i inte minst i 
metodiken för ”Kulturhistorisk karaktärisering och värdering av orglar”.37 
 
Under 1900-talet har poängterats att vården av det kyrkliga kulturarvet liksom byggnadsvården 
tidigare ibland präglats av värnande om och framhållande av historiska stilideal.38 Om än 
långtifrån alltid är situationen idag något annorlunda. Förskjutningen i synsätt har skett gradvis 
under senare delen av 1900-talet och särskilt decennierna kring 2000 har metodiken. 
Överväganden och bedömningar bygger på tillvägagångssätt med utgångspunkterna som är 
föremålsnära och infallsvinklarna liknas vid forensiska perspektiv.39 Förhållningssätt förs också på 
tal som mer eller mindre lik sådan antropomorf diagnostik, tidigare associerad med 
byggnadskirurgi och betecknad som den ”bevarande restaureringsprincipen”.40 
 
Oavsett från vilken epok och med vilken stil ett föremål tillkommit är avsikterna ofta att, ta 
föremålet tillvara så ändamålsenligt och långsiktigt som möjligt utifrån dess givna egenskaper så 
att dess kulturvärden också kommer till sin rätt och många till del. Bevarandetekniska avvägningar 
väger idag ofta tyngre än stilideal, vilket visserligen också kan leda till en strävan skapa 
sammanhållen helhet för att till största möjliga kulturarvsnytta såväl bevara, förvara och använda 
av artefakter som att samtidigt göra de upplevelse- och skönhetsvärden dessa äger tillgängliga så 
långt möjligt för alla och envar. Det gäller även hanteringen av värdefulla fragmentariskt, hur de 
införlivas i olika sammanhang. 
 
Några iståndsättningar av orglar är tydliga exponenter för just sådana strävanden. Så är fallet med 
1700-talsorglarna i Åtvidabergs gamla kyrka, i Herrberga, i Slaka kyrka samt nu senast i Vårdsbergs 
kyrka där avsyningshandlingarna vittnar om saken.41 De bevarandetekniska aspekterna bygger på 
den uppfattningen att bästa förvaringen och användningen av orgeldelar vanligen är den de är 
avsedda för beträffande sammanhang och funktion. Självklart gäller det även sådana värden som 
någon gång kallats ”estetiskt berikande uttryck utan funktionella motiv”.42 
 
Inventeringen har omfattat flera moment: 
 

- Sammanställning av känd information 

- Samråd med kyrkomusiker, orgelbyggare och antikvarie 

- Fastställande av kriterier för gruppering och sortering av orglarna 

- Besiktning på plats i var kyrkobyggnad 

- Sammanställning av fotografier och information samt rapportskrivning 

Inventeringen är gjorda med sådana föremålsnära ambitioner, utifrån insikt om betydelsen av att 
”uppskatta den oerhörda rikedom på kunskap som kan uppbådas utefter hela den tänkta skalan 
mellan hantverk och industriell teknologi.”43 
 

                                                           
37 Erici & Unnerbäck 1988 resp. Unnerbäck 2011. 
38

 Andrén 1997 s. 114-120, vidare t.ex. Nerdinger et al. 2010, Bedoire 2013, Kåring 1992. 
39 Jfr Candréus 2008, Karlsson 2013 och Almevik 2012. 
40 Fredriksson 2006 och Fredriksson 2008, Curman 1947 och Andrén 1999 cit. s. 39. 
41

 Se dokumentet ”Vårdsberg_Avsyn_2014” och jfr ”Vårdsberg_Invent_1955_BrMob”, båda i mappen ”02_PROGR_RAPP”. 
42 Lindblad 2009 s. 158. 
43 Cornell 1970 s. 240. 
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Sammanställning av känd information 

Inventeringen har gått u på att konfirmera och komplettera samt att vid behov korrigera de 
uppgifter som finns om orglarna i stiftet i den senast genomförda, heltäckande, allmänt 
tillgängliga och tryckta inventeringen och som här konsekvent kallas Tostared 1989:II.  
 
Någon uppdatering på endetaljnivå motsvarande den i nyss nämnda 1988 års Orgelinventarium 
har inte varit möjlig att göra eftersom den fordrar mer ingående undersökningar och delvis 
demontering av orgeldelar. Sådan fördjupande uppdatering och komplettering måste ske 
kontinuerligt och på orgelmonografisk nivå i samband med att den fortlöpande vård och 
underhåll, service och generalstämning samt iståndsättning av orglarna – i linje med rådande 
fordringar om detaljerade undersökningar,44 samtidigt som behovet av sakligt aktuella och 
uppdaterade översikter också är allt tydligare.45 
 
För det arbetet är den av GOArt utvecklade databasen ett utmärkt hjälpmedel för uppdatering av 
information som är allmänt tillgänglig och sökbar, både avseende enskilda orglar och särskilda 
bestånd av orglar från olika epoker och regioner. 
 
Följande frågor är de som här gällt att i första hand finna en metodik för at kunna besvara: 
 

- Vad är bevarat, var? 

- Finns motsvarande orgeldelar bevarade någon annanstans, i vilken mån och till vilken 

grad är dessa jämförbara, likartade och kanske likvärdiga? 

 
Målet har varit att så långt som möjligt inhämta ett underlag så tillförlitligt att det i förlängingen 
även blir användbart vid sådana moment av grov- och fingrupperingar av orglar utifrån det 
kulturhistoriska värde (KHV) varje orgel äger och de principer för grov- och finsortering som Axel 
Unnerbäck utarbetat,46 ett värde som de facto är betingat av varje orgelns tillkomst och 
sammansättning. 
 
Skriftliga dokument har inhämtats och scannats, men bara i den mån de tillför någon form av 
antikvarisk-teknisk information om orglarna. 
 
Fortlöpande under inventeringen samråd pågått med organister och kyrkomusiker, orgelbyggare 
och antikvarier, bland annat i samband med olika konferenser och inom olika samrådsgrupper 
som arbetar med orglar och det kyrkliga kulturarvet. 
 

Inledande samråd 

Inledningsvis anordnades möten för samråd med kyrkomusiker, orgelbyggare och antikvarier. Till 
viss del ägde dessa möten rum inom ramen för större symposier och konferenser för organister, 
kyrkomusiker, orgelkännare och forskare. 
 
Samråden med kyrkomusikerna i stiftet gjordes kontraktvis med förhoppning om att så många 
som möjligt skulle kunna delta i utbytet av erfarenheter av olika typer av orglar liksom av de 
egenheter enskilda orglar kan äga (bilaga 1). Med utgångspunkt från de i kallalesen till samråden 
formulerade frågorna fördes samtalen tämligen fritt med hållpunkter och anknytning till den 
förväg sammanställd och här bifogad presentation.47 
 

                                                           
44 RAÄ Föreskrifter 2012, RAÄ Vägledning 2012, Watson 2010, GOArt & RAÄ 2005 och Rehn 2006. 
45

 RAÄ Orgelhandbok 2013 och Fredriksson 2006. 
46 Unnerbäck 2011. 
47 Se dokumentet ”01_Varför_20120607_Västervik_arkivversion” i mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”.  
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Vid möte den 30 maj 2012 med domkyrkoorganist Mattias Wager i Stockholm som deltagit vid 
inventeringen av orglar i Stockholms stift,48 betonade han framhållit vikten av att lyssna på just 
kyrkomusikerna. Risken är annars stor de som saken närmast angår annars lätt blir förbigångna av 
fastighetsingenjörer som betraktar orgeln som företrädesvis byggnadstillbehör eller av 
kyrkoherdar som förefaller ha en tendens betraktar orgeln som jämbördig med andra 
klaverinstrument. – Synpunkter som också förts fram vid samråden med från kyrkomusikerna 
inom Linköping stift. 
 
Samråd har också förts med flera orgelbyggare. Till de första hörde att kontakta orgelbyggare 
Tore Johansson, redaktören till hela det s.k. Tostareds-inventariet (Tostared 1988–91), som 
generöst delade med sig av det digitala manuskriptet till hela inventariet och med enda 
förbehållet om att vederbörliga hänvisningar görs när det används och citeras. 
 
Orgelbyggare Henrik Lind i Vreta kloster är en av de personer som äger djupast kännedom om 
orglarna i stiftet. Även han har frikostigt delat med sig av kunskap om de orglar han arbetat med. 
Uppgifterna från Henrik Lind är sammanfattade separat för varje orgel i den Excell-tabell som hör 
till rapporten och som kommentaras längre fram. 
 
Flera antikvarier har också delat med sig av erfarenheter och kännedom. Framför allt är det 
orgelnestorn i Sverige, Axel Unnerbäck som utöver all annan byggnadsantikvariskt verksamhet 
och kulturhistoriskt engagemang varit Riksantikvarieämbetets orgelsakkunnige under fyra 
decennier från och med 1960-talet. Hans orgelkännedom är oöverträffad. Outsinligt har Axel delat 
med sig, men blott bråkdelar noterats i den nyss nämnda tabellen.  
 
I det så kallade Bergenstråhlska-Acharii huset (Söderströms-Unnerbäcks stiftelse) på Storgatan 32 
i Vadstena finns däremot de noteringar Axel Unnerbäck gjort om orglar under åren i samband 
med besiktningar av enskilda orglar och genomgångar av handlingar i arkiv. Anteckningarna som 
har karaktär av arbetsmaterial och av naturliga skäl därför aldrig lämnats med de formella 
handlingar som annars förts till myndighetens arkiv (Antikvarisk-topografiska arkivet i Stockholm) 
utgör en viktig länk till fördjupning om orglarna både inom Linköpings stift men i lika hög grad 
övriga stift. I Unnerbäcks arkivskåp i Vadstena finns också Xerox-dubbletter av utgående 
handlingar från myndigheten. I de fall dessa handlingar innehåller information med antikvarisk-
teknisk bäring, har dokumenten scannats och tagits med vid inventeringen (sorterade i mappen 
”02_PROGR_RAPP”). 
 
Även med tidigare stiftsantikvarien i Strängnäs stift, Erik Orviste fördes inledande samtal. Dessa 
rörde hans erfarenheter från den där genomförda inventeringen i Strängnäs stift.49 Särskilt var det 
hans erfarenheter av att använd GOArt:s databas som var av intresse. Vid telefonsamtalet den 14 
juni 2012 påtalade Orviste att det fanns behov av att vidare utveckla databasen, så att den ger 
möjligheter att analysera och presenta den insamlade informationen på sätt som gör den 
användbar för beslutsfattare på olika nivåer. Vidare efterlystes en tydligare koppling till och 
anslutning mellan databasen och det arbete som pågår med vård- och underhållsplaner för 
kyrkobyggnader och kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde. 
 
I dessa avseende råder samsyn mellan antikvarierna vid stiftskansliet i Strängnäs respektive i 
Linköping. Erik Orviste som visserligen gått i pension meddelade också att han hade för avsikt ett 
efter sommaren kalla berörda parter till ett möte för utvärdering och utbyte av erfarenheter 
under hösten 2012. Om mötet blev av är för närvarande okänt. Däremot har arbetet med GOArt 
och databasen pågått inom ramen för inventeringen i Linköpings stift. 
 
Under tiden inventeringen genomförts har en nära samverkan ägt rum med GOArt. iIom ramen 
för en deltidsanställning har syftet varit att delta i arbetet med att vidare utveckla GOArt:s 
                                                           
48 Stockholms stift 2012. 
49 Strängnäs stift 2011. 
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databas och även den metodik för dokumentation av orglar som GOArt sedan mitten av 1990-
talet utvecklat tillsammans med bland andra Riksantikvarieämbetets orgelexpertis. Sammantaget 
har det inneburit vissa insatser i GOArt:s projekt ”The Organ As A Memory Bank”.50 Vidare har ett 
det inneburit bevistande av i ett antal konferenser och symposier:  
 

- ”Orgel12”, symposium och festival, Västerås den 28-30 april 2012 

- Presentation av inventering av orglarna i Stockholms stift (Stockholms stift 2012)  

- ”III. Internationale Konferenz zur Erhaltung historischer Orgeln i n Baltikum; 

Instrumentenbau und Kirchenmusik in Mittel- und Osteuropa – aktuelle 

Forschungsbeiträge aus dem ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mit ergänzendem 

Orgelexkursionsprogramm”, Tallinn den 11-13 maj 2012 

- ”Orgeldatenbank in Europa – Stand und Zukunft. In Zuzammenarbeit mit dem 

Orgeldokumentationszentrum der Hochschule Luzern – Musik”, Internationale 

Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation (IAOD) e. V. Jahrestagung 2012, Luzern den 

17-19 maj 2012 

- Deltagande i referensgupp för restaurering av Richborn-orgeln i Buttforde kyrka, Leer den 

18-20 juni 2012 och den 5-7 november 2012. 

- ”Kyrkoantikvarisk ersättning vid renovering av orglar – Hur arbetar vi vidare med frågan?” 

Samråd om kyrkoantikvarisk ersättning med kyrkohandläggare vid RAÄ, stift, länsstyrelser 

och länsmuseer, Uppsala den 24 oktober 2013. 

 
Konferenserna har i hög grad gett breddat de synpunkter som kan läggas an på frågeställningar 
som har med inventeringar, val och hantering av information som kan vara till nytta vid såväl 
förvaltning som forskning om orglar, och i bästa fall även för kyrkomusiker i deras användning och 
elementära vård av instrumenten. 
 
Slutligen har konferenserna och samråden varit av betydelse när det gällt att finna en rimlig 
mängd av ändamålsenliga parametrar att iaktta vid inventeringen i fält, för att den insamlade 
informationen i görligaste mån ska kunna motsvara de olika fordringar som olika yrkesgrupper 
kan förvänta sig finna av en orgelinventering. 
 
En given utgångspunkt i det avseendet har varit de motiv Axel Unnerbäck identifierat och 
sammanställt i en modell till hjälp för hanteringen orglar utifrån deras kulturhistoriska värde.  
  

                                                           
50 NiFr 2013b. 
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Grov- och finsortering 

I den modell för kulturhistorisk karaktärisering och värdering av orglar som utarbetats av Axel 
Unnerbäck noteras att det kan bli aktuellt med särskilda kriterier för att inom till exempel inom 
ett stift göra fingradering av orglar inom en större grupp av orglar.51 Modellen bygger på en 
mängd identifierade motiv. 
 
Redan sedan tidigare finns en väl beprövad och fungerande modell för hur och på vilka sakliga 
grunder sådan sortering kan gå till. Den modellen har utvecklats av Einar Erici & Axel Unnerbäck i 
samverkan sedan 1960-talet.52 Av den senaste versionen framgår hur resultaten kan presenteras i 
förteckningar.53 Förteckningarna, som i praktiken hittills visat sig oöverträffligt användbara,  
 

- Bevarade orglar i kyrkor eller i museum 

- Magasinerade orglar, och även delar av större intresse såsom väderlådor och mera 

omfattande pipmaterial”, men dock inte fragment av ”enstaka stämmor eller spridda 

delar”54 

- Nyare orglar med gammalt material 

- Orgelbyggarbiografiska opuslistor över samtliga kända verk, med betoning av bevarade 

orglar och fasader. 

- Stiftsvis registrering av de bevarade orglarna 

- Personregister 

 
Vid den fortlöpande handläggningen av orgelärenden vid Riksantikvarieämbetet under senare 
decennier har sådana listor med motsvarande uppgifter ofta upprättats i ärenden som fordrat 
mer ingående referensmaterial av någorlunda jämförbara och likvärdiga orglar. Några sådana 
listor är bilagda denna rapport eftersom berör flera orglar inom Linköpings stift och därför ännu 
är användbara.55 
 
Sammanfattningsvis rymmer GOArt:s databas de parametrar som iakttagits i samband med 
tidigare inventeringar (bilaga 5). Med GOArt:s utöver det vanliga i orgelsammanhang utvecklade 
relationsdatabas finns goda förutsättningar att lagra och söka, urskilja och bearbeta information 
om orglar och besläktade instrument på olika nivåer och varianter av objekts- och 
detaljinventeringar i förordad omfattning.56 Den av GOArt utvecklade databasen har också ställts 
jämsides och jämförts med andra liknande sätt att hantera information om orglar.57 
 
I det praktiska arbetet med orglar är den av Erici & Unnerbäck 1988 utarbetade detaljnivån 
tillräcklig. Om databasen därutöver även innehåller information från mer detaljerade 
undersökningar och uppmättningar av orglar, eller kanske hela sådana orgelmonografiskt 
djuplodande beskrivningar, är det naturligtvis en tillgång.58  
 
Ett större behov skulle uppfyllas om det vore möjligt att snabbt och enkelt upprätta 
spridningskartor över fördelningen av olika bestånd av orglar utifrån olika förvaltarens behov 
utifrån stifts-, läns och regiongränser eller andra geografiskt avgränsade verkningsområden. 
Teknik och program finns och används bl.a. för presentation av valresultat.59 Idealiskt vore om 
man till exempel med datorns pekare hovra över platsen på kartan med namnet på en viss 
(kyrko)byggnad och den mest grundläggande information om orgeln/orglarna enligt en enkel 

                                                           
51 Unnerbäck 2011 s. 40. 
52 Erici 1965. 
53 Erici & Unnerbäck 1988. 
54

 Erici & Unnerbäck 1988 s. 477. 
55 Se mappen ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”. 
56 RAÄ Orgelhandbok 2013 och RAÄ Föreskrifter 2012. 
57

 se ”06_ISOOD-intro-db-construction-overview_DobJ_2012-12-18” i mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT” 
58 Müller 2003, Rehn (red.) 2006 och Lütolf 2007 resp. GOArt & RAÄ 2005. 
59 Se t.ex. http://www.dn.se/valet-2014/se-2014-ars-valresultat/ (senast 2014-11-26). 

http://www.dn.se/valet-2014/se-2014-ars-valresultat/
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standardformel, vore det en framgång. En sådan formel kunde innehålla följande: kyrka + byggår 
+ orgelbyggare + verksstorlek (storlek, största principal) + antal manualer + pedal/bihang. Ett 
exempel: Ekebyborna: 1807 P. Schiörlin; 4’Ibih. 
 
Om dessutom de i tabellform presenterade resultaten från en sökning efter till exempel alla 
bevarade orglar av Söderling kunde presenteras på en karta med visning av den grundläggande 
informationen vore även det en tydliggörande och pedagogisk förbättring. Genom att sedan 
dubbelklicka på lämplig platsrelaterad information eller orgel, öppnas en monografisk 
presentation av den aktuella orgeln enligt den modellen av Erici & Unnerbäck 1988. 
 
Möjligheten att vidare utveckla GOArt:s databas i den riktningen är tagen för nära nog lika 
självklar och väsentlig som möjligheten och behovet att på nationell nivå fortlöpande uppdatera 
innehållet i databasen. I annat falla blir effekten den att mödan med inmatning av information i 
databasen får karaktär av tillfällig engångshändelse för de stift som nu valt att använda den vid 
sina inventeringar. Behovet av att framgent fortsätta med övriga stift och att uppdatera redan 
inventerade stift i takt med att mera väsentliga ändringar genomförs är betydande – i synnerhet 
som ingen centralt sammanhållande funktion finns vid Riksantikvarieämbetet längre när det gäller 
att hålla upprätthålla tillförlitlig information för nationell överblick.  
 
I tabellen på vidstående sida är ett förslag på parametrar om orglar användbara vid sortering 
enligt modellen av Unnerbäck 2011 och i mittkolumnen till presentation på spridningskartor. 
 
 
I. BYGD OCH BYGGNADSKATEGORI II. GRUNDSORTERING III. FINGRADERING (VALIDERING) 

Byggnadsidentifikation – 
plats och grundläggning 

Verksegenskaper – upphov, tillkomst 
och verk 

Bruksskick och bevarandestatus 

GIS-koordinater Verks- och härkomstförteckningar 
(opuslistor): 

- Upphovsman 
- Orgelbyggartradition 
- Upphovsmannastatus: (a) 

mästare, (b) gesäll, (c) lärling 
eller (d) amatör 

Spelbarhet, driftssäkerhet och 
klimatkänslighet: 

- spelbar / ospelbar 
- alltid / tillfälligt 
- varaktighet 

Domän / territorium: 
- län / stift 
- landskap / rike 

Tillkomst (anläggning): 
- homogen 
- heterogen; återanvända 

verksdelar från (I) pipverk, (II) 
väderverk, (III) bärverk, (IV) 
regerverk och (V) biregister 

Åtgärder och ändringar, insatser eller 
ingrepp: 

- vård- och underhållsinsatser 
- om-, vid-, till- eller påbyggnad 

Placering: 
- stad / ort 
- kyrkobyggnad / 

biutrymme 
Position: 

- salsbred 
västläktare 

- kor- / 
församlingsnära 

- tornkammare 

Verksantal: Antal manualverk (I-IV), 
bihangspedal (b) eller självständigt 
pedalverk (P), t.ex. I, Ib, IIb, IP, IIP, 
IIIP och IVP. 

Verksgrund: Storlek största pipa i 
stämma, serie principalpipor (el. 
dyl.): 2‘, 3‘, 4‘, 6’, 8‘, 12‘, 16‘, 24‘ 
eller 32‘ 

Verksfördelning, t.ex. I4’Öv / II8’Hv 
/IIIBv2’ / P16’ 

Bevarandestatus (och grad av 
nedbrytning): 

- slitage / patina 
- sönderfall / fraktionalitet, 
- intaktitet / fragmentarisering 
- vanvård / förfall 

Bevarandegrund (reparabilitet): 
- reparabel/irreparabel 
- restaurerbar/rekonstruerbar 

Orgelbyggnadstekniska 
epoker: 

-  1859 
- 1860-1939 
- 1940-1999 
- 2000  

Klang- och spelegenskaper, finish: 
- vädertryck 
- tangenttryck 
- tonhöjd 
- intonation 
- temperering 

Kulturhistorisk bevarande-
/minnesvärdering: 

- Låt stå – reparera! 
- Mistlig – återanvänd, avyttra och 

ersätt! 
- Återvinn – låt falla i glömska! 
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Orgelbesiktningar, sammanställning, redovisning och rapportering 

Besöken i kyrkorna har säsongsvis, företrädesvis under vår-, sommar- och höstsäsong med hänsyn 
till ljus- och värmeförhållanden och väglag.  
 
Inventeringen på plats gjort enligt rutinmoment av besiktning, fotografering, provspelning, 
avstämning av uppgift från 1989 om orgelsituationen och mätningar. 
 
Iakttagelser och mätningar är gjorda helt i linje med den metodik som utvecklats vid GOArt i 
samverkan med Riksantikvarieämbetet sedan mitten av 1990-talet, och som vidare utvecklats vid 
GOArt i nära samverkan med Linköpings stift under den tid inventeringen pågått.60 Det vill säga 
att den utgår från sådana hanverksmässiga metoder som av tradition används inom orgelbyggeri 
och snickeri. Mätnoggrannheten ska vara tillräcklig för att erhållna mätvärden ska vara inom den 
så kallade handavariabel som kommer av de fluktuationer som har med tillverkningen av de 
uppmätta beståndsdelarna. Arbetet med balansera dessa aspekter pågår fortlöpande i nära 
samverkan med Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid Göteborgs universitet, även när under 
tiden som inventeringen pågått. I övrigt framgår av kommentarerna till tabellen nedan hur 
respektive mätning är gjord. 
 
Samtidigt som inventeringen genomförts har flera orglar inom stiftet blivit restaurerade med 
villkor från Länsstyrelsen om att de samtidigt också skulle mätas upp och dokumenteras. De 
aktuella exemplen avser orglarna och arbetena i  
 

- Rejmyre kyrka, utfört av orgelbyggare James Collier 

- Vallerstads kyrka, orgelbyggare James Collier och Andreas Brauner 

- Östra Husby kyrka, Bergenblad & Jonsson Orgelbyggeri AB 

- Gustafs kyrka i Västerås stift, orgelbyggare Andreas Brauner 

Väsentliga delar av dessa antikvarisk-tekniska undersökningar och dokumentationer finns i 
mappen ”02_PROGR_RAPP”. 
 
Mot bakgrund av direktiv från Riksantikvarieämbetet om uppmätning och dokumentation i 
samband med förvaltning av det kyrkliga kulturarv som äger kulturhistoriskt värde,61 har det i 
praktiken visat sig väsentligt att försöka konkretisera vad olika ambitionsnivåer när det gäller att 
dokumentera och mäta upp så pass komplexa och stora objekt som piporglar. Med avsikt att 
försöka exemplifiera hur sådan dokumentation kan gå till har ett – ännu i högsta grad preliminärt 
– dokument med exempel utarbetats.62 
 
Arbetet med att fånga upp orgelbyggarnas synpunkter på dessa prelimnära konturer till grundplan 
för selektiv antikvarisk-teknisk uppmätning och dokumentation återstår. Utmaningen är att 
formulera, ge exempel på hur uppmätningar och dokumentationer som till sin resursfordrande 
omfattning står i rimlig proportion till det kulturhistoriska värde orglarna äger och som står på 
spel vid den typ av förändring all vård och allt underhåll medför. 
 
Ett av de starkaste skälen för att mäta upp och dokumentera kulturhistoriskt värdefulla objekten 
är det lika enkla som ofrånkomliga faktum att de blir färre. Inneboende materialegenskaper, 
mänskliga faktorer, bränder och korrosiva krafter bidrar. Exemplen är många i stiftet.63  
 
Uppmätning och dokumentation är ett sätt att i viss mån säkra delar av de värden som 
kommande generationer kan antas finna det för gott att de tagits tillvara – alltså ett antagande 

                                                           
60 GOArt & RAÄ 2005 resp. NiFr 2013. 
61

 RAÄ Föreskrifter 2012 § 14, RAÄ Vägledning 2012 s. 38 och RAÄ Orgelhandbok 2013 s. 54. 
62 NiFr 2012. 
63 Se t.ex. bilderna 8-18 i ”01_Varför_20120607_Västervik_arkivversion”, mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”.  
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om att vård och underhåll av välgörande och bevarande- och minnesvärda storheter både kan 
uppfattas och uppskattas för dess förmodat positiva konsekvenser även för barn. 
 
När det så gäller själva inventeringen är denna ett led i strävan att förmedla en översikt över 
orglarna i stiftet och så långt det går ge bild av hur dessa kulturhistoriskt värdebärande klangkällor 
ser ut. 
 
Utöver att grundläggande information om orglarna stämts av med vad som är känt sedan tidigare, 
har ambitionsnivån vid inventeringen varit att komplettera bilden med både mätningar och 
fotografier. 
 
Mätningarna har begränsats till de mest elementära av parametrar som kan ge grundäggande 
information om orgelns egenskaper och skick. De synpunkter kyrkomusiker framfört vid samråden 
har varit bidragit till valet av parametrar, vilket förhoppningsvis innebär att de kan vara till viss 
nytta för kyrkomusiker och till ledning för orgelbyggare. För kyrkomusiker gäller det uppgifter om 
tonhöjd, klaviaturposition och klaviaturomfång, för orgelbyggare t.ex. uppgift om vädertryck och 
klimat. 
 
Stor vikt har lagts vid fotografering. Bilderna ska ge en översiktlig uppfattning om orgelns 
placering, spelbordsmiljöns utformning och så långt möjligt (motiverat med hänsyn till vilken orgel 
det gäller) även av dess inre uppbyggnad och pipverkssammansättning. 
 
Utöver mätningen av tonhöjd har ingen klanglig dokumentation gjorts. Av de allra värdefullaste 
orglarna finns skivinspelningar varav de flesta finns att köpa. 
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Enhet i det väsentliga, 
frihet i ovsäentligheter 

och omsorg i allt. 
Georg Cassander (Cöster 1989 s. 119) 

 

ERFARENHETER FRÅN KYRKOMUSIKER OCH REFLEKTIONER OM KLIMAT 
 

Kyrkomusikerperspektiv 

Samtalen med kyrkomusikerna har varit både klargörande och avgörande i flera avseenden.  
 
Bland de kyrkomusiker som hade möjlighet att delta i de kontraktsvisa samtalen tycks en generell 
förnöjsamhet råda med orglarna, utom under två tydliga omständigheter: 
 

(I.) i små kapell och kyrkor, särskilt ofta använda för familjära sammanhang och pastoralt 

känsliga gudstjänstformer vid dop, begravning och vigsel, och 

(II.) i situationer med många förrättningar vid olika orglar i flera kyrkor och (alltför) 

begränsad tid till förberedelse emellan. 

 
Utifrån dessa omständigheter framkom med tydlighet följande behov: 
 

(a.) fysiskt små II-manualiga orglar med stora klangliga variationsmöjligheter, och 

(b.) individuellt anpassad arbetstid med hänsyn till de egenheter orglarna äger i varje 

församling. 

 
Under samtalen betonades vikten av att lyssna på kyrkomusikern(a) i församlingen. Risken finns 
att de, som saken ofta närmast angår blir förbigångna av medarbetare med ansvar för andra delar 
av förvaltningen av det kyrkliga kulturarvet På vissa håll finns behov av att vidga förståelsen för att 
orgeln är ett levande musikinstrument och att den därför kan fordra något annorlunda omsorg vid 
vård och underhåll än som tekniska installationer och byggnadstillbehör som värmeanläggningar, 
sprinkler- och larmsystem. 
 
Vidare behöver även kännedomen om att orgeln är ett annat instrument än andra instrument 
med klaviaturer ökas, eftersom likheten med tangentrader uppenbarligen kan förvilla och ibland 
förleda till mindre realistiska förväntningar. 
 
Att dessutom orglarna är olika, ibland mycket olika, framstår därmed som väsentligt att framhålla. 
Utöver rent musikaliska kvaliteter kan orglarna inom en församling och orglarna i en och samma 
kyrka vara väldigt olika. Sittställning och spelkänsla kan vara radikalt olika beroende vilken typ av 
orgel det rör sig om och hur klaveren är placerade i förhållande till varandra med mera. Även 
orglarnas placering i kyrkorummen har betydelse. Särskilt utmanande är den skillnaden för de 
kyrkomusiker som inom kort tid och med begränsad förberedelsetid under en och samma 
arbetsdag måste växla mellan flera orglar och kanske olika kyrkor med olika akustiska och 
kilmatmässiga förhållanden. 
 
De synpunkter som kommit fram i samtalen med kyrkomusiker i stiftet har genomgående 
aspekter och faktorer som i hög grad är möjliga att påverka och att påvisa, möjliga påverka när 
det gäller förståelse och arbetssituation och möjliga att påvisa med mätningar och bilder. Här är 
främst påvisa. Utifrån de identifierade behoven har det därför bedömts angeläget att vid 
inventering belysa just sådana egenskaper hos orglarna som i första rummet påverkar musikers 
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arbete vid och med orgeln: klaviaturernas inbördes placering, hur lätt- eller tungspelade 
tangenterna är, orgelns tonhöjd med mera. 
 
De behov som rör arbetssituationen i vidare bemärkelse (IIb), hör dock hemma i annat 
sammanhang. 
 
Däremot hör behovet Ia hemma här, det vill säga behovet av att i små kapell och kyrkor, särskilt 
ofta använda för familjära sammanhang och pastoralt känsliga gudstjänstformer vid dop, 
begravning och vigsel finna lösningar med fysiskt små II-manualiga orglar med stora klangliga 
variationsmöjligheter. I det avseendet gäller att med kreativt engagemang från orgelbyggare och 
organister finna kvalitativa lösningar och alternativ för den annars svår ekvationen att på 
begränsad yta få in den typ av klanvolym som idag ofta eftersträvas med orglar från högromantisk 
orgelbyggnadsteknisk epok som estetisk förebild och klangligt ideal. Många gånger finns i dessa 
sammanhang redan mindre piporglar, men dessa orglar är också de enda som kyrkomusikerna 
generellt sett hade svårast att finna fördragsamhet med och än mindre finna det meningsfullt 
eller glädje av att tjänstgöra vid. 
 
Frågan om alternativa instrument och om andra klangkällor infinner sig, den om förhållandet 
mellan de två olika typerna av instrument: piporgeln respektive digitalorgeln. I januarinumret av 
Kyrkomusikernas tidning 2014 aktualiserade Johannes Landgren frågeställningarna, sakligt och 
balanserat.64 
 
Under tiden inventeringen pågått har Länsstyrelsen i Östergötlands län fattat beslut i två ärenden 
rörande digitalorglar inom stiftet.65 I båda fallen handlar det om att försöka anpassa båda typerna 
av instrument till omständigheterna så att de kan komplettera varandra. Alternativen: 
 

1. Låt nuvarande orgel/orglar stå kvar 

2. Komplettera med ytterligare instrument, piporgel eller digital 

3. Flytta eller avyttra av nuvarande orgel/orglar 

4. Skaffa annan piporgel till läktaren 

5. Placera eventuellt digitalt instrument på läktaren 

 
Principiellet råder lika förutsättningar för installation av nya pip- och digitalorglar när det gäller att 
anpassa val av material, utformning, placering och storlek utifrån den hänsyn till de 
omständigheter som råder i varje kyrkobyggnad.66 
 
Gemensamt för båda typerna av instrument är att de olika klangkällorna kan utvecklas utifrån sina 
egna tekniska premisser. Inom båda genrerna av instrumentbygge sker tillverkning utifrån mer 
eller mindre fasta uppsättningar av moduler och komponenter, tillverkade i serier utifrån egen 
standard eller från andra leverantörer. Att finna ändamålsenliga sätt att kombinera och 
specialanpassa dessa till lokala förhållanden är tekniskt fullt möjligt. Spelbord i koret, på läktare 
eller annan plats, görs diskret med lämpligt antal klaviaturer; regerverk, monitorer, andra 
verksdelar och annan teknik görs också diskret såväl pipverk som högtalarer placeras på 
arkitektonisk och musikaliskt tilltalande sätt och tekniskt hållbar kvalitetssträvan: 

 
Att definiera kvalitetskriterier är givetvis en oerhört komplex fråga, men insikten om just det är inget bra 
skäl för att avstå. 

 
Mottot är uttryckt av Johannes Landgren. 
  

                                                           
64

 Artikeln bifogas, se ”Landgren 2014” i mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT” (med medgivande från Johannes Landgren och Henrik Tobin för KMT). 
65 Se ”Börrum_Lst-beslut_digital_2014” och ”Västerlösa_Lst-beslut_digital_2012” mapp ”02_PROGR_RAPP”. 
66 RAÄ Handbok 2013 s. 23. 
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Klimat – gynnsammast för orgeln? 

De strukturomvandlingar och energieffektiviseringar som under senaste decennierna ägt rum i 
kyrkorna medför att situationen för har förändrats radikalt, när det gäller användningen och 
vården många bådekyrkor och därmed även orglar. 
 
Öppenheten för och viljan att ta sig frågor som påverkar klimat och kulturarv förefaller tillta. 
 
Kännedomen om vilka faktorer och mekanismer som samverkar och måste beaktas är i hög grad 
allmänt känd även i vidare kretsar än endast byggnadstekniker och termodynamiker, antikvarier 
och konservatorer. 
 
Utförlig litteratur om betingelserna för bevarande i olika avseenden finns lätt tillgänglig, varav en 
del ligger till grund för denna del av rapporten.67 
 
Ett dilemma med orglar är att inte kan flyttas, till skillnad från andra värdefulla kyrkliga föremål 
med materialtekniskt komplex sammansättning som till exempel textilier. Att flytta en orgel 
förvaringsutrymmen där det är möjligt att ändra eller påverka klimatet är inget alternativ. Lika 
orealistisk vore tanken på att bygga om och specialanpassa alla de kyrkor som hyser särskilt 
känsliga och värdefulla orglar. Framkomligare förefaller det att försöka anpassa användningen av 
kyrkorna så att orglar och andra föremål av samma typer av material får ett så gynnsammast 
möjliga klimat i kyrkorna. Men en av de största utaningarna i det sammanhanget är egentligen 
inte i så hög grad själva orglarna eller de stora utrymmen, kyrksalar där orglarna finns. I själva 
verket är det att hänsyn måste tas till de föreställningar som råder om vilka förväntningar 
kyrkobesökare har på vilket klimat som bör eller ska råda i en kyrka. 
 
En väsentlig uppgift idag är att förmedla en förståelse för att just förväntan om värme och 
komfort året runt i kyrkobyggnader är svår att förena med insikten de tekniska förutsättningar 
som råder för bevarande utifrån vad gynnsammast för kyrkliga inventarier och föremål och 
samtidigt insikten vad som är hållbar och nödvändig anpassning till klimatet i vidare bemärkelse. 
Till förutsättningarna hör att tillgången på kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier från 
tidigare epoker är ändlig. Vidare hör det till saken att strävan efter att bevara är förenlig med 
behovet av att hushålla även med andra ändliga resurser av natur- och energitillgångar, ekologisk 
mångfald, global klimatbalans och så vidare. 
 
En viss andel av de kulturhistoriskt värdefullaste orglarna i stiftet och i landet ofta står i kyrkor 
inom mindre tätbefolkade bygder, vilket till viss del bidragit till att anledning och möjlighet 
saknats att modernisera och byta ut orglarna. Hur stor den andelen är idag återstår att bedöma, 
men baserat på uppgifter från 2003 noteras att av 280 registrerade kyrkor och kapell firas 
gudstjänst två dagar eller mer per vecka i omkring 33 % (93 st.), en dag eller mer per månad i 
knappt 62 % (174 st.) och i knappt 4 % (13 st.) högst en dag per månad.68 
 
Genom att successivt uppdatera och kombinera information om hur kyrkorna används med fakta 
om och bedömningar av vilka orglar som är mest värdefulla förefaller rimligt att kunna belysa var 
det framstår som mest angeläget att särskilt finna ändamålsenliga kompromisser som tar hänsyn 
till både komfort och bevarande, även i nämnda vidare bemärkelser. 
 
Till förutsättningarna för det hör fördjupade kännedom om både kyrkobyggnaderna och om 
orgelbeståndet. 
 
  

                                                           
67 Ashley-Smith et al 2013, Camuffo et al 2010, Broström 2008 och Fjæstad 1999, även Svalin (red.) 2004 (orglar s. 28 och 55f) och RAÄ 1998 (orglar s. 10). 
68 Nordanskog 2010a.  
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Tryserums kyrka; foto 2007-11-05. 

Klimat – syn för sägen 
 

 
Efter Camuffo et al 2010 s. 45. 

 

I en skrivelse från 1925 har orgelbyggare A. G. Lund i Linköping lämnat följande 
belysande konstaterande beträffande omständigheterna kring den samtidigt 
med kyrkobyggnaden uppförda och invigda Schiörlin-orgeln i Tryserums kyrka 
från 1785: 
 
 Som förhållandet nu är, när det eldas om vintrarna, så slår sig värmen först 

på fasaden, och invändigt i orgeln bliver ej samma temperatur, följden är att 
det ej kan stämma, när själva huvudstämman är förlagd i fasaden, ett system 
som nu är föråldrat, tillika borttag[e]t.

69
 

 
Sedan 1880-talet fanns kaminer i kyrkan och sakristian.

70
 Liksom orgeln i 

bildsekvensen ovan står även orgeln i Tryserums kyrka fritt exponerad i rummet. 
Hela anläggningen är ett tydligt exempel på den typa av salskyrka som kom att 
utvecklas under 1700-talet med en över hela kyrksalens bredd löpande läktare. 

 

 
 

Kyrkobyggnader och orglar 

Klimatet i en ouppvärmd byggnad växlingarna utomhus men med olika fördröjning beroende på 
om det rör sig om en så kallad tung eller lätt byggnad, det vill säga klimatstabila eller mer 
följsamma. 
 
Motsvarande förhållande gäller men i mindre skala mellan det klimat som råder inne i en orgel 
och i kyrkorummet utanför. Beroende på om orgeln har ett orgelhus och hur detta är konstruerat 
tar det olika lång tid innan klimatet är detsamma kring och inne i orgelns verk och beståndsdelar. 
 
Att kallställa en kyrka för säsongsvis användning behöver inte vara mycket mera komplicerat än 
att använda båtar och bilar, fritidsstugor och husvagnar säsongsvis, men viss målmedvetenhet och 
extra omsorg fordras. 
 
Å ena sidan är risken för ogynnsamma effekter i princip desamma i orgeln som i kyrkobyggnaden.  
 
Tillväxt av mögel och skadedjur, korrosion och andra nedbrytande förlopp tilltar i båda fallen med 
temperatur och fukthalt. Men avtar å andra sidan i båda fallen. Ingendera undgår damm och 
smuts, eller förfall, skador och slitage. Utmaningen är att finna och främja en väl avvägd balans 
mellan fukthalt och temperatur genom avfuktning och fördelning av värme, utan att någondera 
blir utsatt för skadlig kyla och uttorkning. 
 
  

                                                           
69 Tryserums församlingsarkiv, pastorsexpeditionen, OI a:3, orgelbyggare A. G. Lund: utlåtande 1925-11-25. Beträffande invigningen se NiFr 2010c s. 10. 
70 RAÄ Tryserum 1785, manus kapitlet ”Orgelns biografi”, avsnittet ”Kronologisk översikt” och bilaga 7 ”Förslag till ytskiktsrenovering 1929”. 
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Värmeaggregat för ”uppeldning” i kyrksalar – årsmedeltemperatur fr.o.m. ca 1860 
För närvarande äldsta kända exemplen på att en kyrka från början uppförts med aggregat för varmhållning eller 
”uppeldning”, som det uttrycktes under 1920-talet, av kyrksalar är av allt för närvarande att döma den av A. Edelsvärd 
ritade kyrkan i Trollhättan från ca 1860, under det att äldsta exemplen på att värmeanläggningar finns inritade från 
början på ritningarna till kyrkor är från 1880-talet. Ytterligare ett är Kville kyrka från 1863. I tiden överensstämmer det 
med att den veterligen första orgeln byggs med konstruktioner och material och bearbetning för uttryckligen vara 
bättra anpassad till rådande klimatförhållanden i Strängnäs domkyrka ca 1860 och i synnerhet i Uppsala domkyrka ca 
1870. Från samma tid härrör också de första mer precisa angivelserna av vid vilken temperatur orgelbyggaren ska 
stämma orgeln. I kontrakt från och med 1860-talet avseende orglar av Åkerman att det ska ske vid kyrkans 
medeltemperatur. Kring sekelskiftet anges det av flera orgelbyggare vara omkring 14-15 °C.

71
 – Idag är det fuktkvot, 

fukthalt och fuktbalans som står fokus. 
 
Inom Linköpings stift har utvecklingen av allt att döma varit i princip densamma, med Gistads kyrka som hittills äldsta 
kända exempel på första nybyggda kyrka som från början och – som det tycks – redan på ritningsstadiet projekterats 
och uppförts med kaminer för uppeldning av kyrksalen (se vidare bilaga 7). I Gistad är orgeln och kyrkan byggda 
samtidigt på 1860-talet, orgeln av samma orgelbyggare som i de båda domkyrkorna, Per Larsson Åkerman. 
 

 
 

Orglar 

Orglarnas klang och funktion påverkas också av varierande klimatförhållanden som det är 
väsentligt att känna till. Till dessa hör att 
 

- tonhöjden varierar med ljudhastighet, lufttemperatur72 

- olika organiska material och olika metaller värms upp olika snabbt73 

- hygrosskopiska material ändrar form och dimension i takt varierande fukthalt och relativ 

luftfuktighet kan de avge eller uppta, buffra fukt74 

 
Hur lång tid det tar för dessa variationer att äga rum, hur stora och ihållande de kan vara innan 
delarna i en orgel tar skada är omöjligt att avgöra i förväg, eftersom det beror på alltför många 
samverkande faktorer. För att vara på den säkra sidan gäller att i varje kyrka utgå från den detalj 
och det material som man vet är allra känsligast och mest värdefull i den aktuella orgeln, eller de 
orglarna. Samma sak gäller förövrigt alla andra föremålskategorier av värde i byggnaden. 
 
Med lägre temperatur och fuktighet avtar nedbrytande förlopp – biologisk tillväxt och kemiska 
förlopp, korrosion och fasomvandling. Det lär även gälla rent tenn.75 I orglar förekommer tenn i 
legeringar. Förekomst av vad skulle kunna vara så kallad tennpest är ytterst sällsynt. Trots att 
många orglar och bevarade orgelfasader från och med 1700-talet då man i projekthandlingar 
uppgav fasadprincipaler skulle vara av fint eller rent engelskt tenn, och trots att dessa stått i 
ouppvärmda kyrkorum fram till åtminstone mitten av 1800-talet då kaminer successivt började 
installeras i kyrkor, är för närvarande inte ens en handfull exempel kända i Sverige på de symptom 
och skador som hålls för att vara tennpest.76 Materialtekniska analyser visar att fasadpipor från 
1700-talet är gjorda av tennhaltiga blylegeringar. Legeringar kan vara mer eller mindre homogena, 
eller snarare heterogena med partier av högre halt av de grundämnen som ingår i legeringen.77 
Möjligen är det i just sådana koncentrationer av kanske rent tenn som korrosiva förlopp kan börja 
under vissa, ännu ej helt klargjorda omständigheter och klimatbetingelser. Känt är dock att värme, 
fukt och syrahaltig luft har betydande inverkan på den typ av förlopp som förstör och pulvriserar 
bland annat orgelpipor.  

                                                           
71 Fredriksson 2012 och (betr. Kville) Malmström 1990 s. 201 och 519. 
72 Se tabell i avsnittet ”AB – Tonhöjd” nedan. 
73 Se bild föregående sida.” 
74 Se mollier- resp. fuktdiagram i avsnittet ”AC-AD. – Lufttemperatur och luftfuktighet” nedan. 
75

 Eckert 2006 s. 203: ”So verläuft die Umwandlung zwischen + 13,2 °C und 0 °C nach Römpp
6
 [1999, S. 5078] auβeroderntlich langsam. Unterhalb von 0 °C 

geht si dann deutlich schneller vonstatten. Di maximale Umwandlungsgeschwindigkeit wird etw bei -48 °C erreicht. ” [Römpp 1999 / Römpp-Lexikon 
Chemie. 6. Bd., 10. Aufl., Hrg. J. Falbe, Thieme Verlag. Stuttgart.] 
76

 Hittills kända exempel i Sverige är avbildade av RAÄ Handbok 2013 s. 51. Beträffande orglar i ouppvärmd och oanvänd kyrka, se Fredriksson 2007c. 
77 Bergsten et al 2011, Eckert 2006 och Nicklasson 2007; även Soop 79-84 och Broström 2009 s. 195; jfr RAÄ Orgelhandbok 2013 s. 21, 25, 51 och 110 och 
Fjæstad 1999 s. 84 och 226. 
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Byggnadsteknisk utveckling – material och lösningar för byggnader och orglar 
 

Period Hus- och kyrkbyggnader Orgelbyggeri och snickeri 

 till ca 
1860 

Åskledare: ca 1770 åskledare 

Kreosot: 1830-talet impregnering av virke 

Gaslyktor: 1846 Göteborg, 1851 Norrköping och 
1853 Stockholm 

Gasljus i lägenhet: 1854 Stockholm 

Väderlådor, från ek till furu ca 1730-40-tal: 

- Daniel Stråhle 1730-tal, 

- Olof Hedlund 1740-tal och 

- Jonas Wistenius 1762. 

ca 
1860–
1939 

Luftvärmesystem: 1854–64 Gurneyska ugnar, i t.ex. 
Uppsala domkyrka, Stockholm och Brännkyrka, 
samt 1867 Malmö S:t Petri (kalorifer) 

Vattenledning: 1858 Stockholm, 1861 Karlskrona, 
1864 Jönköping och 1866 Malmö – 1870-tal 
Göteborg, Norrköping samt Uppsala m.fl. 

Vattenburen värme: 1866 Perkin-systemet, 
Nationalmuseum. ”Från 1860-talet installerades 
en hel del anläggningar med vattenburen värme 
i Sverige, främst skolor, museer, sjukhus och 
fängelser.” 

Skyddsvärme: 1860-talet uppstår behov av 
skyddsvärme i och med i installation av 
vattenledning och vattenburen värme. 

Kyrkbänkar: Öppna istället för slutna 

Ånganläggning: 1878 Sabbatsberg Stockholm 

Orgelfasader: blinda, stumma kulissfasader – 
klimatfasad 

Ytbehandling: (lack) på trädetaljer – 
diffusionshämning, t.ex. lackerade 
mekanikdelar, P. L. Åkerman; utvändigt 
bestrukna trädetaljer, Marcussen & Søn 

Vällramar: istället för vällbräden och vällsarger. 

Barkermaskin: P. L. Åkerman 1857/1860 
Strängnäs domkyrka (äldsta inom stiftet 
Västervik S:t Petri, Åkerman & Lund 1906) 

Kägellåda: 1857/1860 Strängnäs domkyrka av P. 
L. Åkerman resp. 1849/1864 Göteborgs 
domkyrka och 1860 Vänersborg av 
Marcussen & Søn, äldsta bevarade i Kastlösa 
av R. Nilsson 1894 (Johnsson 2014 s. 37f) 

Voix celeste: 1876 Lunds domkyrka av Marcussen 
& Søn resp. 1890 Stockholm Johannes av 
Åkerman & Lund (Johnsson 2014 s. 38 och 
Åkerman & Lund 1960 s. 14) 

ca 1876, 1920–30-tal: Skriftliga uppgifter om 
uppvärmningens inverkan på orglar och 
inventarier. 

Fritt höj- och sänkbar organistbänk: 1880-tal A. V. 
Lundahl, bl.a. i Enånger 1881 och Västra Ryd 
1883 (Edholm 2012 s. 20) 

Celluloid: (1860-talet) 1894/1900 

Förhydningspapp: 1891–98 

Gipsplattor: 1891–98 

Kyrkbänkar: I vissa fall åter slutna 

Pneumatik och elektronik (ca 1890–1910): 

Rooseveltlåda (pneumatisk) 1888 

Rörpneumatik: 1880-tal (Edholm 2012 s. 19) 

”Victorialåda”: 1889 patent A. V. Lundahl 
(Edholm 2012 s. 21) 

Mekaniskt programmerbara fria kombinationer 

Backelit: 1907 

Plywood: 1912/1920-talet 

Plaster: ”De flesta plaster har utvecklats under 1900-talet.” 

Cellulosalim: sedan ”en bit in på 1900-talet” 

Elektricitet/elbelysning: ca 1885–1905 

Grundplatta av betong: ca 1900–60-tal 

Värmeisolerande korkplattor: ”först senare” än 
1902–03

28
 

Bälgverksmotorer 1905-06 (Edholm 2001 s. 40) 

Elektriskt regerverk: fr. ca 1905–10; ex. 
Norrköping S:t Olai, Åkerman & Lund 1919 
(Åkerman & Lund 1960 s. 16) 

Registersvällare 1905–06 

Mahogny, teak: Skänninge Vårfru 1939 

Bakelit: 1936 

Från ca 
1940  

Spånskivor: 1956 

Vit-/pvac-lim: från mitten av 1900-talet 

Periodindelning baserad på något mer detaljerad information om när olika byggnadstekniker, material och lösningar för 
att uppnå olika klimatfördelar kom till användning vid anläggning av orglar och kyrkobyggnader.

78
 

  

                                                           
78 Referenser, se Fredriksson 2012. 
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Bästa orgelklimatet? 

Vilket är bästa klimatet för en orgel? 
 
Något entydigt svar med specifikt allmängiltiga gränsvärden för lufttemperatur och relativ 
luftfuktighet går inte att ge på den frågan. Däremot finns generellt givna och ofrånkomliga 
förutsättningar att ge akt på. 
 
Bästa klimatet för en orgel är ett stabilt klimat i förhållande till det som är det klimat som rådde 
när och där den blev byggd, eller där och när den senast genomgick en iståndsättning med 
rengöring, justering och stämning. Men, under förutsättning att  
 

- klimatet är gynnsamt för orgeln, ogynnsamt för bilogisk tillväxt och korrosiva förlopp 

- klimatet mostavara de tidigare klimatförhållanden som rådde i och kring orgeln, i 

verkstaden där den byggdes och i de utrymmen den senast använts eller förvarats 

- både orgelns och kyrkobyggnadens inneboende egenskaper och kulturvärden beaktas 

- att hänsyn tas till fordringar om hälsa och förväntningar om komfort 

De faktorer och mekanismer som ligger till grund för denna typ av till synes vag rekommendation 
finns ingående beskrivna av termodynamiker och byggnadstekniker, är sedan länge väl kända av 
orgelbyggare och instrumentmakare samt av antikvarier och konservatorer. 
 
Även om både önskvärt och eftersträvansvärt att exakt kunna ange gränsvärden eller områden 
inom vilka fluktuationer kan anses rimliga, är det likväl åtminstone ännu vanskligt. Främst av den 
redan antyda anledningen att orglar är byggda av material med högst skiftande egenskaper. 
Variationerna kan förekomma på alla nivåer: inom en och samma stämma, inom ett enskilt 
orgelbyggeri och en orgelbyggartradition samt självklart inom och mellan olika regioner och 
epoker. Virkeskvaliteter varierar inom och mellan olika träslag. Renheten i metaller varierar vilket 
ger än större utslag i legeringen. 
 
För att uppnå största möjliga bevarandeeffekt gäller att utgå från de givna och inbyggda de 
materialtekniska egenskaperna i de mest värde- och betydelsefulla byggnadsdelarna, såväl i 
kyrkobyggnaden som i orgeln. 
 
Av samma anledningar som hittills delvis presenterats finns det skäl att med Tor Broström 
framhålla att varje byggnad och varje föremål har sitt eget optimala klimat, och att generella 
anvisningar – när sådana eventuellt är givna – bör tillämpas med den insikten att det finns 
undantag som kräver andra förutsättningar.79 
 
Vilka är då dessa undantag bland orglarna, och vilka andra förutsättningar kräver dessa? 
 

Undantagen? 

Vilka orglar kan då höra till undantagen? Utifrån vad som tidigare anförts kan det allmänt 
sammanfattas så, att  
 

- orglar tillkomna före 1860 är mycket klimatkänsliga, och att 

- många orglar från perioden ca 1860–1939 är mer eller mindre klimatkänsliga. 

 
Därmed ingalunda sagt att orglar tillkomna efter 1939 skulle vara känsliga för klimatvariationer. 
Däremot är de är byggda med material och principer för att vara mera klimatstabila och spelbara 
året runt även i uppvärmda byggnader, utan risk för att skador eller behov av justering ska 

                                                           
79 Broström 2009 s. 196. 
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uppstår utöver att tonhöjden i rörstämmor måste justeras och eventuellt stämmas om 
händelsevis temperaturen skulle fluktuera något. 
 
Utifrån vad som hittills presenterats ibland annat avsnittet ”Raster för sortering utifrån 
kulturvärdesbedömningar” står det ganska klart att andelen orglar som ryms inom tre skikten 
efter rastreringen är förhållandevis i förhållande till rikstotalen. 
 
Den i särklass minsta gruppen av orglar är de så kallade klassiska, vanligen tillkomna före 1860 och 
som utgör 5% av rikstotalen.  
 
Alltså: orglarna tillkomna innan kyrkobyggnader började värmas, och innan mer avancerade 
lösningar och material började introduceras inom orgelbyggeriet för att motstå den belastning 
som varmhållning som succesivt kom att utvecklas till det normala kom att innebära. Att de flesta 
orglar och kyrkliga inventarier inte klarade den belastningen står fullständigt klart av utvecklingen 
sedan 1860-talet och åtminstone fram till och med energikrisen under 1970-talet. 
 
Vilket klimat, och kanske andra förutsättningar, är då gynnsamt för dessa undantag? 
 

Andra förutsättningar för undantagen? 

Rent principiellt gäller samma termodynamiska och hyrdologiska förutsättningar som tidigare 
nämnts oavsett vilken orgel det är som står på spel. Men med hänsyn till att del orglar entydigt är 
mera sällsynta, finns det anledning att vidta särskilda åtgärder för att trygga deras framtida 
bestånd och funktion så att deras inneboende dokument- och upplevelsevärden är tillgängliga 
även kommande generationer. 
 
Vad innebär då det? Tumregeln kan ges utifrån två generella alternativ.80 
 
I en ouppvärmd kyrka eller en kyrka med avfuktare kan följande tumregel gälla, men under 
förutsättning att klimatet i kyrkan inte är generellt fuktigt, utan balanserat så att ingen uppenbar 
tillväxt eller korrosion äger rum annat än möjligen i begränsad omfattning och inom uppenbara 
s.k. mikrozoner eller slutna och mörka utrymmen: 
 

1. skapa fria luftvägar 

2. främja jämnt fördelade balans av fukthalt och temperatur 

3. undvik både kortvarigt extrem och långvarigt mild ändring av tempraturen 

4. vädra och värm under kontrollerade former 

 
Luckor till bänkkvarter och förvaringsutrymmen hålls öppna. Bakom tavlor, skulpturer, montrar 
och andra föremål vid murar och väggar skaps fria luftvägar med lösa distansklotsar. På samma 
sätt hålls orgelhusets luckor öppna, men med den skillnaden att dessa ovillkorligen stängs när 
värmen sätts på inför tillfällen då kyrkan ska användas under vintersäsong. För att pipverket och 
andra delar av orgeln ska vara någorlunda acklimatiserat kan luckorna öppnas i samband med att 
organisten anländer ca 1-2 timmar innan förrättningen börjar. 
 
Vädra efter förrättningen. Öppna luckor och dörrar. Bytet av luft ska ske snabbt, utan att föremål 
och inredning eller byggnadsdela blir avkylda. Ut med fuktig, varm och skämd luft, in med frisk 
och mindre fuktig. Lämna luckor och dörrar till orgelhus, bänkat osv. öppna.  
 
I en milt skyddsuppvärmd eller uppvärmd kyrka är energitillförseln större, vilket ger kraftigare 
luftcirkulation och utjämning av temperatur och fuktförhållandena i rummet, gäller även i denna 

                                                           
80 Rekommendation och resonemang från Riksantikvarieämbetet, se ”V_Ed_Yttrande_2005_RAÄ” och dokumentet ”08_RAÄ_PM_ozonaggregat_2006” i 
mapparna ”02_PROGR_RAPP” respektive ”06_PROJEKTDOKUMENT”. 
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situation att orgelhusets luckor ovillkorligen ska hållas stängda. Under kalla vintrar blir direkt 
skadligt torr för trädetaljer och andra hydroskopiska material, förutsatt dessa inte är special-
behandlade och att byggnaden inte är utrustad med sofistikerad klimatanläggning som kan 
garantera jämn fuktbalans. – En kombination och situation som är ovanlig i de allra flesta 
kyrkobyggnader, åtminstone tillkomna för 1940-talet. Orglar tillkomna från och med 1940-talet är 
vanligen konstruerade och tillverkade med material för att klara även mera ihärdig torka. 
 

Sammanfattning och Brasklapp 

Av det som anförts hittills framgår att orglar vård och underhåll av orglar fodrar andra åtgärder än 
vad som är möjligt att åstadkomma med automatik. I det avseendet är de metoder som idag finns 
att övervaka och styra klimatet utmärkta komplement och hjälpmedel, samtidigt som tekniken 
aldrig kan ersätta den manuella hanteringen och fortlöpande omsorgen på plats i kyrkan, kring 
och i orgeln. 
 
Om behov föreligger att göra ändringar beträffande klimatet, gå stegvis och metodiskt till väga 
med en åtgärd i taget försåvitt sambanden mellan orsaker och verkan är solklart entydiga, som 
uppenbara läckage av vatten och värme, bristfällig vattenavledning, okontrollerad uppvärmning, 
orutinerad vädring och dylikt. 
 
Redan genom att ställa in en fläkt – och alltså innan det är tal om avfuktare och än mindre om 
tillförsel av värme – kan förutsättningarna för luftcirkulationen och fuktutjämningen i en kyrksal 
eller orgel bli ganska annorlunda än utan. Tillförs samtidigt både fläkt och värme blir sambanden 
mer komplicerade. 
 
Installation av fläkt är en åtgärd som föreslås och prövas på olika håll,81 så även i orglar som ju 
redan vanligen har en inbyggd fläkt som en del luftförsörjningen till instrumentet. Utfallen av 
dessa försök är ännu okända och angelägna att följa upp. Avsikten med dessa är att med så kallad 
frekvensomriktning av orgelfläkten skapa luftcirkulation och luftväxling (”Dauerlüftung”) för att 
minska halten av syra luften som bidrar till förstörande korrosion på pipor. Ett sådant försök pågår 
sedan 2009 med en orgel av Gerhard von Holy 1713 Marienhafe.82 
 
I de fall avfuktare installeras i kyrkor tillförs extra rörelseenergi och drivkraft utöver den spontana 
luftcirkulationen äger rum även i en ouppvärmd, kallställd kyrka. Det påverkar även orgeln, men 
sannolikt olika beroende på var den avfuktaren placeras och var orgeln står i kyrkobyggnaden – 
inne i tornkammaren, nere på ett markburet golv och invid en yttermur eller uppe på en läktare i 
väster, fritt mitt på eller an mot en kylig tornmur. 
 
Följande råd om förebyggande åtgärder som Margareta Ekroth Edebo framfört i Tidens tand 
(1999) kan också gälla som tumregel för helheten med kyrksal och orgel:83 
 

- Mät kontinuerligt den relativa luftfuktigheten. 

- Se till att luftcirkulationen är god. 

- Skapa miljöer som missgynnar mögelväxt. 

- Undvik mikroklimat. 

- Använd inga onödiga tillsatser och ytbehandlingar. 

- Se till att föremål och lokaler är rena. 

- Använd luftiga dammskydd av textil och papper, undvik skåp och plast. 

- Utför täta inspektioner. 

                                                           
81

 Ashley-Smith et al 2013 s. 64 och 345. 
82 Cit. (http://www.nomine.net/marienhafe-marienkirche (2014-12-16) och muntlig uppgift från Carl-Johan Bergsten, GOArt. 
83 Fljæstad (red.) 1999 s. 346. 

http://www.nomine.net/marienhafe-marienkirche
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För orglar gäller vidare att inarbeta rutin för att 
 

- använd luckor och dörrar, för att skapa god fuktbalans 

- aktivera hela orgelns regerverk, särskilt pneumatiska 

- justera trakturen regelbundet, särskilt mekaniska från för 1940-talet 

- stämma och serva rörstämmorna 

- utför veckovis invändig tillsyn och utvändig renhållning 

- avtala om årsbaserad översyn och justering och decennievis invändig rengöring och 

generalstämning orgelbyggare 

 
Regelbunden stämning av rörverk och justering av trakturen ger direkt vid handen om ändringar i 
klimatet ägt rum och – för den som tillägnat sig elementär kännedom om de termodynamiska 
sambanden – en direkt indikation om i vilken riktning beträffande till fukthalt och temperatur 
sedan senaste stämningen och justeringen.  
 
Utöver regelrätta driftstörningar, fel och brister, noteras även sådana klimatrelaterade 
iakttagelser i "Orgeljournalen" eller kyrkans loggbok, så att det kan följas upp i kyrkans vård- och 
underhållsplan vilket är en fördel i många avseenden.84 
 
Avslutningsvis kan konstateras att piporgeln är mer än bara ett arkitektoniskt byggnadstillbehör 
och betydelsefullt musikinstrument, rätt använd och förstådd i samband med grundläggande vård 
och underhåll är den också en utmärkt indikator, ett mätinstrument för hur det står till med 
klimatet i det utrymme där den används. 
  

                                                           
84 RAÄ Vägledning 2012 s. 35 och RAÄ Handbok 2013 s. 38f och 70ff. 
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Justering av traktur 
 

     
Västervik S:a Gertrud: klaviatur och regerverk i orgeln från 1744 av Jonas Wistenius. Överst till vänster: tangenterna i 
ojämnt läge och i behov av justering med hjälp av den gängade anhängningen för abstrakturen vid varje tangent bakom 
listen ovanför tangenterna, innanför (den när bilden togs urtagna) notnischen. Behovet av justering uppkommer på 
grund av att fukthalten i virket i bl.a. det så kallade vällbrädet (övre bilden till höger) vilket medför både form och 
dimension förändras i takt med fuktvariationer och årstid. Eftersom tangenterna hänger i abstrakter (trälattor) som i sin 
tur är fästade vid vällbrädet, påverkas tangenternas i takt med formförändringarna i vällbrädet. Följande kommentar 
från domkyrkoorganisten i Linköping Johan Miklin vid mitten av 1700-talet beskriver behovet av att organister justerar 
orglarnas traktur med mera:  
 
 (h) Härwid må nämnas, huru et werk eller pipa kan komma at hyla, det är, i otid gifwa ljud, nemligen: om Regeringen ej är nog 

ledig gjord; när wid wäderskiften, Clawer, wällar, swänglar och ventiler, eller Regering bålna,; om något sandkorn, fluga eller annat 
faller ned genom pipan på ventilen o. s. w. hwilket Organisten bör förstå at hielpa; äfwen som han ofta måste skrufwa Claweret 
jämt, alt efter som det wid torkwäder kan draga sig up, men sänka sig i wåt wäder- Deraf tycks kunna slutas, at träd torkar ihop 
och ger sig ut på bredden eller tjockleken, men ej på längden såsom Mäßing.85 

 

      
Bevarade exempel och skriftliga belägg finns från orgelbyggare i Sverige, inom de båda s.k. Stockholms- och Linköpings-
traditionerna under 1700-talet liksom i orglar av orgelbyggare som J. J. Mosengel och A. G. Casparini i Königsberg (Janca 
& Renkewitz 2008). Mosengel är en av de orgelbyggare Jonas Wistenius arbetade för under sina tolv år utlandet 1726–
38. Ett förhållandevis tidigt exempel på att orglar försetts med inbyggd mekanism för justering och anpassning av 
trakturen till i takt med och till följd av årstidsrelaterade form- och dimensionsförändringar i trädetaljer är den så 
kallade Compenius-orgeln från ca 1610 i Fredriksborgs slott.

86
 

  

                                                           
85 Hülphers 1773 cit. s. 304 
86 Kjersgaard 2012 
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Torkskador – exempel 
 

  
Ovan Rappestads kyrka: spricka i notnischens ryggstycke och igentejpad spricka med luftläckage i ena öververkets 
väderlåda. Vid besök den 30 januari 2013 var sprickan i notnischen 4 mm bred invid södra kanten och 1½ mm vid norra. 
Ett år och några månader längre fram under våren, den 22 maj 2014 glipade sprickan 2,5 åt söder och 1,1 mm åt norr. 
Gammalkils kyrka (nedan). Notnischen är från 1986, rekonstruerad och hel fram till dess nuvarande värmesystem blev 
installerat i början av 2000-talet. 
 
Nedan Gammalkils kyrka: i ena manualväderlådan med likartad spricka på motsvarande detalj som i Rappestad. Nedan 
till höger: Träpipa med korsande träfiberriktningar (övre bilden) och (nedre) reparerad torkspricka i vällbräde. 
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Besynnerligt är ock, 
at ingenstädes i Riket gifs 

det antal Orgwerk i Lands-Kyrkor, 
som i Lindköpings stift […] 

Hülphers 1773 s. 108. 

 

ORGELBESTÅNDET I LINKÖPINGS STIFT – BELYSNING  
 
Linköpings stift har ett stort bestånd av välbevarade orgelverk från 1700- och 1800-talen. Dessa är 
relativt väl dokumenterade genom tidigare inventeringar (mapp ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”). 
 
En hel del finns dock att lyfta fram, såväl utifrån generella och nationellt översiktliga synpunkter 
som utifrån regionala och självfallet även lokala, mer individuella synpunkter som av naturliga skäl 
är mera individuellt objekts- och personnära inriktade på originella egenskaper och särpräglade 
egenheter, kanske även egenartade kuriositeter. 
 
Vad kännetecknar då orgelbeståndet inom stiftet? Finns något som jämförelsevis är unikt, 
generellt eller egendomligt? 
 
Frågan kan besvaras utifrån flera synpunkter, som  
 

- andel orglar från olika orgelbyggnadstekniska epoker 

- fördelningen med hänsyn antal verk och manualer, 

- motsvarande förhållanden jämfört med orgelbestånden i andra stift 

- stiftstypiska egenheter 

- kuriosa karaktär 

Här följer några skissartade reflektioner med avsikt att belysa och karaktärisera orgelbeståndet 
utifrån den typen av synpunkter och utifrån de erfarenheter och resultat inventeringen medfört. 
 

Bruksskick och bevarandestatus 

Orglar i stiftet är generellt väl vårdade och underhållna. Endast någon enstaka uppvisade mindre 
driftstörning vid inventeringstillfället. Akuta åtgärdsbehov eller hot är sällsynta. I förkommande 
fall risken för att det kulturhistoriska värdet minskar direkt relaterade till den situation och de 
omständigheter som råder beträffande klimat i kyrksalarna där orglarna står och brukas, och till 
hur orglar och orgeldelar i biutrymmen ofta snarare är förvarade än väl magasinerade. I flera fall 
är orglarna av så klimatkänslig natur att särskilda hänsyn måste iakttas och åtgärder genomföras 
beträffande klimatförhållanden och förvaring, till en början åtminstone för de kulturhistoriskt 
mest värdefulla orglarna och orgeldelarna så att det kulturhistorska värdet inte minskar eller går 
förlorat. 
 
Arbetet med att åtgärda förvaringen är delvis påbörjat inom ramen för stiftsprojektet 
”Orgelinventering etapp 2” (PHS 39708). När det gäller orglarnas förvaring är situationen mer 
komplicerad eftersom fuktbalansen i alltfler kyrkor blir förändrad till följd av ändrade rutiner för 
varmhållning och användning. 
 
Rehabiliteringsobjekt: exempel finns i Grebo, Lönsås, Tuna och Vena liksom i Rejmyre, Rystad 
samt i Varv och Styra kyrka liksom i Åtvidabergs nya för att nämna några. 
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Linköpings stift, delvis jämfört med andra stift 

Utvecklingen av orgelbyggeriet under senare delen av 1800-talet och framåt följer i stort den i 
övriga landet.87 Med jämfört med jämfört med hur det förefaller varit i andra stift tycks dock färre 
redan befintliga orglar ha ersatts med nya i Linköpings stift liksom det tycks ha varit även i 
Uppsala stift. I vilken mån detta är en schemär som kommer av att orglar började byggas i mera 
generell omfattning något senare i dessa stift, i kombination med att betydligt fler kyrkor blev 
nyanlagda på den del håll i landet, är något att reda ut vidare så småningom. 
 
I senare studier märks en förskjutning från en tidigare betoning av orgelbyggarbiografiska 
perspektiv till att även orgelbyggnadstekniska aspekter lyfts fram, både sådana som ligger till 
grund för orglarnas arkitektoniska konstruktion och uppbyggnad liksom naturligtvis även för 
tillverkningen och den hantverksmässiga bearbetningen och musikaliska gestaltningen.88 
 
Samtidigt märks ett fördjupade personhistoriska intressen där enskilda orgelbyggare, deras liv och 
leverne samt i viss mån även verk skildras historiskt utifrån deras personliga rafflande sociala 
sammanhang som till exempel den läsvärda skildringen av Anders Månsson Bruces liv och leverne 
av Annika Sandén (2014). 
 
Hur orgelbeståndet i Linköpings stifts ser ut jämfört med rikstotalen och i andra stift har redan 
berörts i avsnittet ”Förslag till utgångspunkter för något mera både stor- och finskalig hantering av 
orglar”, tidigare i rapporten. 
 
Av orglarna inom stiftet är ett nittiotal – i det närmaste var fjärde orgel, nästan 25 % – i stilistiskt 
hänseende karaktäriserade som så kallade klassiska orglar tillkomna omkring 1860. Av dessa är 
två tredjedelar i fullt spelbart skick. Sista tredjedelen, ett trettiotal av dessa i behov av 
restaurering och rehabilitering. 
 
Anledningarna till att Linköpings stift har stort bestånd av instrument från tidiga epoker är många 
och samverkande. Liksom orgelbyggeriet i stort r även det inom Linköpings stift och den så kallade 
Linköpings-traditionen ingående skildrat i flera andra sammanhang sedan tidigare.89 
 
Däremot är rätt tydligt att de orgelbyggarna som verkade i stiftet under senare epoker på det 
stora hela är desamma som verkade även i övriga stift och landsdelar, även om inslaget av orglar 
byggda av orgelbyggare baserade i Göteborgs stift och Lunds stift är ytterst begränsat; Söderling-
orgeln i Svanshals kyrka och Molander-orgeln i Väversunda kyrka respektive det delvis bevarade 
Lundahl-verket i Korkeks kyrka. Ett betydelsefullt och intressant inslag utgör de orglar som finns 
bevarade från 1800-talets mitt och som levererades av den danska firman Marcussen & Søn, som 
de bevarade verken i Väderstad, Lofta och delvis även i Gärdserum. 
 
Från den klassiska epoken är dock representationen av orglar eller delar av orglar från 1600-talet 
högst begränsad, vilket visserligen gäller alla stift eftersom enbart någon handfull, dussin eller tjog 
finns totalt sett i landet. Att verk av orgelbyggare inom stockholmstraditionen också är begränsat 
representerade ter sig ganska naturligt med tanke på att här fanns inhemska orgelbyggare att 
tillgå under både 1700- och 1800-talet. Från omkring 1820 – en tidpunkt som i många avseenden 
såväl från liturgisk och kyrkohistorisk som från andra samhälleliga, produktions- och 
orgelbyggnadsmässiga synpunkter framstår som en brytpunkt – märks en skillnad i så motto att 
orgelbyggare även från Stockholm, P.Z. Strand och G. Andersson haft möjlighet att bygga orglar i 
stiftet varav flera av de mest betydelsefulla i landet ännu finns kvar. Av dessa märks Strand-
orglarna i Gryt och Klockrike liksom de av Andersson i Rönö och Östra Husby. 
 

                                                           
87

 Edholm 1986. 
88 Fredriksson 2007 och Fredriksson 2003, RAÄ Orgel-FoU 2014 och NiFr 2008. 
89 Nordanskog 2010 s. 98-103 och Sockenkyrkorna 2004, Sockenkyrkorna 2006 och Sockenkyrkorna 2008 samt av Erici 1949 och Lindell 1940. 
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För jämförelser och analys av orglar från senare epoker hänvisas dels till det nyss nämnda kapitlet 
och sammanräkningarna i bilaga 2, och dels till den bifogade Excell-filen med tabellen över 
orglarna där presentationen är gjord för att underlätta vidare sökningar och sortering, redan 
innan materialet finns fullt tillgängligt vida Internet och GOArt:s databas. 
 

Förändringar sedan ca 1990 

Av de förändringar som ägt rum sedan i förhållande till hur orgelbeståndet presenterades vid 
slutet av 1980-talet enligt Tostared 1989:II och Erici & Unnerbäck 1988 kan några få lyftas fram. 
 
Den mest drastiska ändringen som ägt rum under senare årbeträffande beståndet av klassiska 
orglar från 1860 är att Wistenius-orgeln i Älvestads kyrka gått förlorad i brand. Samtidigt noteras 
att till exempel Schiörlin-orgeln i Slaka kyrka åter tagits i bruk liksom under tiden inventeringen 
pågår även Wistenius-orgeln i Vårdsbergs kyrka. 
 
Även beträffande orgelbestånden epokerna 1860–1939 respektive 1940–1999 har en del 
ändringar skett. Många har blivit restaurerade och andra har blivit om- och tillbyggda, som t.ex. 
huvudorglarna i Högby, Ekeby, Ingatorp och Mellby respektive de i Norrköpingskyrkorna S:t 
Matteus, S:t Olai och Hedvig samt huvudorgeln i Vadstena klosterkyrka. 
 
I flera fall har helt nya orglar tillkommit. Senast bland dessa är orgeln kororgeln i Kärna kyrka och 
den i S:ta Maria kapell i Västervik. I Kärna byttes en digital orgel ut. Tidigare orgeln i Maria-
kapellet används fortsatt i Västervik men i S:t Andreas kapell. 
 
Två orglar som i flera avseenden intar en särställning bland orglarna i stiftet och bland nybyggda 
orglar i stort är orgeln från 1998 på läktaren i Nora Solberga nya kyrka och 2006 års kororgel i 
Vadstena klosterkyrka. Kororgeln i den heliga Birgittas kyrka är ritad och projekterad av arkitekten 
och professorn Ove Hidemark, orgeln i Smålandsdelen av stiftet av orgelkonsulten och 
kyrkomusikern Carl-Gustaf Lewenhaupt. Frånsett orglarnas skönhetsvärden och de i verken 
inympade orgelbyggarnas skicklighet, äger därmed båda dessa orglar även personhistoriska 
värden utöver det vanliga. Men, dessa får skildras i annat sammanhang. – Båda orglarna är dock 
byggda med inspiration av och djup förankring i samt kännedom om och aktning för den 
orgelkonst som odlats inom stiftet under tidigare epoker, alltifrån den heliga Birgittas till dess 
registerskyltarna kom plats, men även skildringen av det har sin egen plats och tid. 
 
 
 

    
Norra Solberga kyrka. Orgeln byggd 1998 

av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB,  
ritad av inom stiftet verksamme 

kyrkomusikern och orgelkonsulten 
Carl-Gustaf Lewenhaupt 

(1949–2000).  
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Norrlanda-orgeln från ca 1400, 
tidigare på Gotland, nu på Historiska 
museet i Stockholm. Foto 2007. 

Äldre orgelbestånd och egenheter för Linköpings stift 

Kännedomen om orgelbeståndets utveckling från 1700-talet och framåt är som tidigare nämndes 
rätt väl dokumenterat i lätt till gängliga skildringar. Däremot är avsevärt mycket mindre bevarat 
från 1600-talet och från ännu längre tillbaka. I princip är materialet begränsat till fåtaliga 
fragment av orglar. Även de skriftliga källorna framstår som fåtaliga. Möjligen kunde förnyade, 
systematiskt genomförda djupdykningar i arkiv förändra bilden. Även om det i viss mån faller 
utanför ramen för inventeringen finns det fog för att ändå sammanställa de mest belysande fakta 
som hittills är kända. 
 
Till dessa hör bland annat de äldsta bevarade beläggen från 1370-talet för användning av orglar 
inom stiftet, varav vissa är från Gotland som vid dock hörde till stiftet till mitten av 1700-talet. 
 

Före 1600 

I den heliga Birgittas Uppenbarelser: 
 
Kristus talar: »Emedan Israels barn voro köttsliga och tjänade i lagens 
skugga, hade de många ting, varigenom de uppväcktes till from andakt. 
De hade sålunda trumpeter, orgel och harpor, av vilka de upptändes till 
att lovprisa Gud. De hade också ceremonier och föreskrifter, varigenom 
de upplystes till Guds dyrkan. De hade också lagen samt lärare, genom 
vilka de höllos tillbaka från laster och styrdes till lovliga gärningar. Men 
eftersom nu själva den i liknelser förebådade sanningen kommit, 
nämligen jag, den sanne Guden, är det rättmätigt, att man tjänar mig i 
sanning och av hela sitt hjärta. Fördenskull må orgelspel, ehuru det är 
ljuvligt och gott att höra det och icke stridande mot goda seder, 
ingalunda förekomma i min moders kloster, ty där bör en viss frånvaro 
av tid, ett sångens allvar, en sinnets renhet, ett tystnadens iakttagande, 
ett odlande av det gudomliga ordet och framför allt en sann ödmjukhet 
och ofördröjlig lydnad.»

90
 

 
Efter det att Birgitta gick ur tiden 1373 blev hennes stoft 
återbördat till Sverige av dottern Katarina med följe. Under 
vägen till Vadstena möttes och välkomnades följet på 
ståndsmässigt sätt utanför Linköping: 

 
Jag anser mig icke böra förbigå, men vilken vördnad och hängivenhet 
fru Katarina, när hon kom till Linköping med de heliga relikerna, blev 
mottagen av den vördnadsvärde biskopen av Linköping, herr Nikolaus, 
helig i åminnelse. Han gick henne nämligen till mötes med klerker och 
munkar i högtidlig procession, följd av stadens folk. Klockorna ringde, 
orgeln spelade, jubelsång skallade bland prästerskapet, och man 
prisade gudarnas Gud i Sion, han som förhärligar sina helgon här på jorden. Sedan den vördnadsvärda fru 
Katarina med de heliga relikerna förts fram till domkyrkan och predikan avslutats, kallade hon samman herr 
biskopen och hans kapitel och berättade om sina ärenden.

91
 

 
Huruvida orgeln som nämns var en bärbarbar regal eller ett portativ, eller om det rörde sig om ett 
stationärt positiv är ovisst. Det förefaller finnas belägg för att regaler och portativ använts vid 
processioner och högtidligheter den heliga Birgittas biktfar, Nikolaus Hermanni ledde.92 Möjligen 
kan det rört sig om en orgel av ungefär samma typ som två delvis bevarade orglar från Gotland, 
som hörde till Linköpings stift: den av Verner från Brandenburg signerade 1370 från Sundre kyrka 
eller den från omkring 1400 och Norrlanda kyrka.93 Från Risinge kyrka finns uppgifter från 1412 
och 1587 som rör orgel.94 
 

                                                           
90 Birgitta/Lundén 1959:IV s. 120. 
91 Birgitta/Lundén 1959:IV s. 223f. 
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 Hennerberg & Norlind 1919:II, Dickonson 1919 och Andersen 1987. 
93 Hennerberg 1934 och Wester 1936; jfr Fredriksson 2008. 
94 Erici 1954 Unnerbäck 2010 och Kult Inv Risinge 2007. 
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I predikan av dåvarande domprosten höll när den nya orgeln av Johan Niclas Cahman blev invigd i 
domkyrkan 1733 berättar Andreas Rhyzelius utifrån arkivalier en del om orglar som tidigare 
funnits i Linköpingskaterdralen Under tidigare delen av 1500-talet fanns två orglar och ett positiv. 
För den nyare och något mindre orgel som stod Nils Hermansson kor vilket därför kallades Orgel-
Choret gjordes en utbetalning 1523. Även under 1600-talet fanns två orglar. Trots bränder under 
1500-talet återstod vissa delar av orgeln i orgelkoret. Dessa återavändes i en orgel placerad väster 
om södra porten. En andra orgel byggdes ny i väster mellan 1619 och 1629 (se bilaga 8). Vid den 
tiden var det borgmästaren och orgelbyggaren Per Jönsson i Skänninge som byggde liksom 
dåvarande organisten Anders Månsson Bruce som lärt orgelbyggeri av Jönsson.95 De två orglarnas 
placering bekräftas av en notis i protokoll från biskopsvisitation i mitten av september 1634.96 
 

Om förekomsten av orglar under 1500-talet finns sporadiska 
uppgifter att utläsa av den inventering från 1773 i vilken 
Abraham A:son Hülphers karaktäriserar flera positiv som 
uråldriga eller gamla.97 Inom Linköpings stifts dåvarande 
domäner, dvs. utom Gotland, fanns uråldriga positiv i 
Misterhults liksom i Styrstads kyrka och gamla i Heda, 
Kullerstads, Ledbergs, Lommaryds, Norrköping S:t Johannes, 
Tingstads och Virserums kyrkor. För flera positiv och verk finns 
vissa årtal angivna. 
 
Sammantaget ger dessa en antydan om vad Hülphers menade 
med beteckningarna. Så beskrivs positiv i Skeda som ”uråldrigt 
rep. 1640”, i Vist som ”gammalt, gifwit 1669” respektive i Östra 
Stenby kyrka som ”köpt ifrån Stegeborg 1695 […] mycket 
gammalt”. Beträffande orgeln i Söderköping S:t Laurentii kyrka 
noterade Hülphers 1773 att det rör sig om ”et gammalt 
Orgwerk” som blivit skänkt ”för mer än 200 år sedan” och det 
kommit ”från något Closter i Polen.” Sammantaget skulle det 
kunna betyda att ett enligt Hülphers bedömningar gammalt verk 
tillkommit före 1573, att ett mycket gammalt verk och de 
uråldriga rimligen tillkommit ännu tidigare under 1500-talet. 
 
Slutsatsen blir at att Hülphers menade ungefär samma sak med 
uråldrigt och (mycket) gammalt. Några utförligare uppgifter om 
just dessa instrument är inte känd idag (jfr vidstående tabell). 
 
Uppgifter om förekomsten av regaler är sällsynta.98 I skriftliga 
urkunder och illustrationer finns säkerligen mer uppgifter och 
avbildningar att inhämta, liksom av målningar och skulptur i 
altaruppsatser och kyrkmurar. En fråga är i vilken utsträckning 
regaler och portativ användning i kyrkorna, och om det skett i 

samband med precessioner, vid biskopliga, kungliga och andra högtidligheter som på den heliga 
Birgittas tid. Att små orglar associerade med viss furstlig och kunglig värdighet efter 
reformationen framgår av Gustav Vasas bibel från 1541 (bilaga 7). Även senare förefaller orgeln 
använts något av ett furstligt adelsmärke och ingått som del i rekvisitan vid allmänna högtider och 
offentliga ceremoniel med höviska drag.99 
  

                                                           
95 Sandén 2014. 
96 Luttu 1968 s. 38. 
97

 Se kolumnW AJ. – Hülphers 1773”, bilagd Excell-fil ”SAMLINGSTABELL_20141209” 
98 Norlind och Luttu 1968. 
99 NiFr 2010c och NiFr 2010a. 

Kyrka Orgel – beskrivning enligt 
Broocman 1760 (s. xx) 

Styrstad ”Orgelwerket har 5 stämmor” 
(s. 515) 

Heda ”Orgelwerket består af 6 
stämmor” (s. 614) 

Kullerstad ”Orgelwerket har 5 stämmor” 
(s. 501) 

Ledberg inget om orgel (s. 188f) 

Tingstad ”Orgelwerket om 5 stämmor, 
är efter Kyrkans storlek 
tilräckeligit, och ännu godt och 
wäl ljudande, fastän at thet är 
gammalt.” (s. 538) 

Skeda ”Orgelwerket har endast 4 
stämmor, och är mycket 
förfallit. Til år 1682 har thet 
warit upsatt i CHoret, tå thet 
blifwit flytt til Wästra Kyrko-
dörren, hwarom följande står 
anteknadt på orgelläcktaren: 
Detta Orgelwerk är ifrån 
Choret hit försatt samt med 
målning förbättradt genom 
Högw. Ärke-Biskopens Doct. 
Olai Svebili bekostnad år 
1682.” (s. 277) 

Vist ”Orgelwerket om 11 stämmor 
med P e d a l , är ganska wäl 
beprydt med Bildthuggare-
Arbete och thet 
L e w e n h a u p tiska samt 
C e d e r h i e l miska Wapnen, 
och til Kyrkon förärad år 1746, 
i testamente efter 
P r æ s i d e n t e n , B a r o n  
G u d m u n d  C e d e r h i e l m , 
af thes Änke-Fru, Grefwinnan 
A n n a  M a r i a  
L e w e n h a u p t .” (s. 298f) 

Östra 
Stenby 

”Orgelwerket om 8 stämmor, 
har General-Majoren Baron 
Blechert Wachtmeister på 
Rotenberg köpt år 1695 ifrån 
Stegeborg för 600 Dal. 
Kopp:mt, och gifwit til 
Kyrkon.” (s. 595f) 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 53(108) 

 PHS 34649 

 
Visby domkyrka. 

 

 
Söderköping S:t Laurentii.  

      
Till vänster: tre orgelbyggarattribut ovanför namnchiffer på Per Jönssons 
epitafium i Skänninge Vårfrukyrka (se bilaga 10, även 9): en rörverkspipa, 
cirkelpassare och en labialpipa: epitafium över. Mitten: Två fantasifullt 
målade paneler på en trappan i tornet på Rystads kyrka. De föreställer delar 
av en orgelgasad, tersgrupperade pipfält, men med svängd krönlist och 
ornamentik ovanför pipmynningarna som om det skulle röra sig om 
diatoniskt indelade pipfält. Till höger: endast i Styrstads kyrka finns några 
pipor av 1600-talstyp kvar i stiftet. 

 
 

Ca 1600–1700 

Även om det jämfört med andra stift förhållandevis tidigt fanns 
orgelbyggare i Linköpings stift framstår en tämligen begränsad 
och som det verkar fragmentarisk bild av orgelbyggeriet under 
äldre tider liksom även under 1600-talet och decennierna kring 
sekelskiftet 1700. Först från 1730-talet förefaller behovet av 
orglar väckts på bredare front inom stiftet.100 
 
Liksom i övriga stift är beståndet av bevarade orglar från 1600-talet förhållandevis begränsat. 
Inom Linköpings stift finns ingen orgel från 1600-talet bevarad, endast delar från några orglar. 
Däremot finns några orglar som helt eller delvis är byggda i början av 1700-talet, men som till 
sammansättning, tillverkning, struktur och tekniska lösningar snarare är att betrakta som uttryck 
för kvardröjande tidigare byggnadssätt än som någon innovativ eller för orgelbyggeriet under 
1700-talet representativ praxis. En orgel som är byggd enligt 1600-talspraxis är den i Tjällmo 
bevarade orgel som Isac Risberg byggde för Uppsala domkyrka 1710 som en tillfällig lösning i 
väntan på en ny och större.101 I Tjällmo kyrka tillkom den 1741. 
 
De inom stiftet bevarade delarna av 1600-talsorglar som identifierats utgörs av ett epitafium i 
Skänninge Vårfrukyrkan, delar av en fasad i Rystads kyrka och pipor från olika stämmor i Styrstads 
kyrka. 

 
Bilderna ovan till höger: 

Visby S:ta Maria domkyrka. Orgeln på läktaren i västra delen ungefär som den 
lär ha sett ut sedan 1600 och den tid Gotland ännu hörde till Linköpings stift.

102
 

På bilden finns inga luckor på ryggpositivet. På den bevarade fasadens 
ytterposter finns dock gångjärn kvar, vilket får tolkas som att luckor rimligen 

funnits tidigare i likhet med vad som var på många andra håll under 1600-talet, 
inte minst i kyrkor i betydelsefulla kyrkor hansestäder. 

Söderköping S:t Laurentii kyrka. Enligt uppgift från 1700-talet”et gammalt 
Orgwerk, hwars Manual och Positiw förmenes blifwit skänkt af Carl Gera för 

mer än 200 år sedan, (14) och kommit från något Closter i Polen. Pedaln är 
byggd omkring 1700 af Joh. Arfw. Agerwall.”

103
 

  

                                                           
100 Jfr Sockenkyrkorna 2008 s. 195. 
101

 Unnerbäck 2010. 
102 Efter SvKy vol. 202, fig 40, s. 43; litografi av J. G. Klingwall 1824. 
103 Teckning av komministern J. W. Bésch, efter Erici 1954 s. 18; cit Hülphers 1773 s. 231f. 
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Lillkyrkoorgeln i Vadstena slottskyrka respektive orgeln i Folkströms kapell och en i Vånga tiondebod.

104
 

 
 
 

Byggnadstekniska kännetecken från olika perioder och epoker inom orgelbyggeriet i Sverige. 

Produktion Period Verksdel 

Migrerande, 
entreprenad, 
filial 
 
Seriell fot- och tum-
baserat hantverk 

Före 1600 Pipverk: Trol. blyhaltigt 

Väderverk: Massiv ekbräda, kanceller urstämda; blockverk 

Regerverk: Breda tangenter och enkel pedal 

Ca 1600-1650 Pipverk: Blyhaltiga pipor, även fasadstämmor; fasadstämmor tennfolierade 
blypipor, även tennhaltiga exempel förekommer med avtryck av textil 
textur från gjutning på väv 

Väderverk: Massiv ekbräda, kanceller urstämda; flerfaltade bälgar 

Regerverk: Ingen mekanism för justering 

Ca 1650-1699 Pipverk: Allt högre tennhalt i legering; rörliga hattar till täckta stämmor 

Väderverk: Ek, sinkade kancellsager, ofalsad spundinpassning; enfaltade bälgar 

Regerverk: Ev. enstaka inrättning för justering av traktur (Virestad?) 

Stationär 
manufaktur, 
entreprenad 
 
Standardmodell, 
manufaktur; från 
duodecimaltum till 
decimaltum 

Ca 1700-1821 Pipverk: Bly/tennlegering; pipplåtar med obearbetad, grå, matt gjutyta utåt; i 
princip konsekvent fint engelskt tenn i fasadstämmor. Stämflik för pipor av 
diameter vidare än ca 1/3 fot. 

Väderverk: Övergång från ek till furu, falsad inpassning av spund i kanceller och 
ventilkistor 

Regerverk: justerbar gängad mässingsabstraktur med lädermutter, smidda, 
gängade och spetslagrade välaxlar med bussning av hårt trä, ben eller 
mässing i välla; stäm-/blindklav 

Från ca 1820 Pipverk: ilödda labier, stämspecifikt olika legeringar, polerade plåtar, 
stäminrättning väsentligen som tidigare, kärnstick 

Väderverk: väsentligen som tidigare; pappklädnad, mässingspumpeter 

Regerverk: justeringsinrättning som tidigare 

Verkstad 
 
Storskalig 
fabrikation av 
standardmässig 
metervara; 
metersystem från 
1878 

Från ca 1860 Pipverk: som fr ca 1820¸ men med expressionsslits (flik/rulle), stämspjäll m.m.; 
konsekvent djupa kärnstick; intonationsskägg 

Väderverk: delvis lackerade (diffusionshämmande) detaljer 

Regerverk: vällramar, järnvällar, delvis lackering m.m.; uttrycklig hänsyn till 
klimat; barkermaskin med justeringsmöjligheter, kollektivkombinationer; 
delvis lackerade 

Fabrik, industri, 
import 
 
Industriell 
massproduktion, 
postordervara 

Från ca 1890 Pipverk: som fr. ca 1860, stråkintonation, högtrycksstämmor 

Väderverk: registerkancell 

Regerverk: pneumatik, fria kombinationer 

Revival Från 1940 Pipverk: allt 

Väderverk: allt  

Regerverk: allt 

Sammanställning, att vidare utveckla med bilder och exempel. Under alla perioder har kulissfasader förekommit, liksom 
karaktärsstämmor orglar rikligare disponerade än enligt grund- och standardkoncept. Karaktäriseringen av 
produktionsförhållandena är deskriptivt avsedda inte som värderingar.  

                                                           
104 Erici & Unnerbäck 1988 s. 454f resp. 74f och Erici 954 s. 132 
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BEHOV OCH MÖJLIGHETER  
 
I punktform listas nedan en del av de frågor som förts fram av organister och andra medarbetare i 
stiftet och även på andra håll i landet när inventeringen pågått. Vidare noteras en del förslag till 
hur säkerheten kring orglarna kan ökas och för hur förutsättningarna att ytterligare förfina vården 
och underhållet av orglarna samtidigt som kännedomen om dem fördjupas. 
 
Sist en lista på tematik och detaljer som skulle kunna ägnas särskild fördjupning. 
 

GOArt-databasen – äventyrad tillgänglighet och uppföljning 

På grund av förändringar som börjat genomföras inom Göteborgs universitet är framtiden för 
GOArt oviss. Förändringarna avser en eventuell avveckling av GOArt och påbörjats efter det att 
sammarbetet mellan stiftet och GOArt inleddes. 
 
Eftersom avsikten varit att all insamlad information och alla fotografier från inventeringen 
tillgängliga för allmänheten via Internet och GOArt:s datas finns det risk att den interna 
förändringen vid universitet kan äventyra dessa möjligheter, åtminstone temporärt och när 
inventeringen ännu är aktuell. 
 
Sammantaget innebär det att förutsättningarna för samverkan med universitet och den allmänna 
nyttan med all investeringar och all den utveckling av databasen som pågått sedan mitten av 
1990-talet kan uppfattas som äventyrad och satt på spel, vilket har vida större konsekvenser än 
enbart för Linköpings stift. Den raffinerade strukturen och den suveräna upplösningsnivån i 
referensdatabasen är några av de företräden som framhållits jämfört med andra orgeldatabaser 
som utvecklats av olika aktörer i Europa och på andra håll i världen.105 
 
Följderna av och oron för en eventuell avveckling av GOArt har påtalats i skrivelse från stiftet med 
frågor till rektorn för Göteborgs universiet, Pam Fredman. De interna förändringarna har dock 
ingen inverkan på de uppdrag eller åtaganden som ingåtts med externa parter, anförs i rektors 
epostsvar. Vidare ska utredas under året (2014) hur verksamheten skall kunna bedrivas vidare och 
hur ansvaret ska se ut för bl.a. den databas som byggts upp.106 
 
I skrivande stund, den 18 december 2014 är framtida situationen ännu oklar. 
 

Uppdatering – nationell databas 

All inventering är färskvara. Den orgel stod som ett uråldrigt unikum vid besiktningstillfället före 
lunch, kan före dagens slut ha förintats i eldsvåda. Men även utan att ta till sådana drastiska 
exempel som det med Wistenius-orgeln i Älvestad, står det klart att orglar ständigt – avsiktligt 
eller av svårförhindrade olycka – är stadda under förändring.  
 
Kontinuerlig vård och underhåll genererar ny och fördjupad kännedom som fordrar lagring, 
förvaltning och allmän tillgänglighet. 
 
Just när detta skrivs kommer besked om att orgeln i Västra Ryd har blivit åtgärdad och delvis 
omdisponerad; åtgärder som inte finns noterade i den bifogade Excell-filen och heller inte i 
GOArt:s databas. 
 
Behovet fortlöpande uppdatering av databasen är betydande. En lösning kunde vara om Svenska 
kyrkan på nationell nivå eller Riksantikvarieämbetet kunde få ett nationellt uppdrag och ansvar 

                                                           
105 Se ”06_ISOOD-intro-db-construction-overview_DobJ_2012-12-18” i mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”. 
106 Se ”07a_Stift-GOArt” och ”07b_GOArt-Stift” i mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”. 
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för en sådan databas, som i flera avseenden är besläktad med både Sacer och 
Bebyggelseregistret. Utöver GOArt och Göteborgs universitet finns naturligtvis även andra aktörer 
som kunde vara aktuella, men ännu ingen som har den obrutna insikten och kännedom hela 
databasens uppbyggnad och funktion. 
 

Uppföljning, uppordning och publikation 

Uppföljning av första etappen av inventeringen i stiftet – PHS 39708 orgelinventering etapp 2: 
uppordning och magasinering – har formellt sett redan börjat år 2014, men kommer genomföras 
fullt ut under 2015.  
 
Då och i takt med att andra orgelärenden genomförs på initiativ av församlingarna kommer 
naturligtvis resultaten från första etappen också att uppdaters och kompletteras. Det gäller både 
denna rapport (främst språkligt) men också insamlingen avdokument och fotografier samt av 
Excell-tabellen med information om varje instrument. 
 
Under de många möten med kyrkomusiker, medarbetare och församlingsbor med flera, är en av 
de vanligaste frågorna som kommer upp om inte Linköpings stift också ska eller borde ge ut en 
bok av den typ som publicerats i samband med inventeringarna av Strängnäs stift och Stockholms 
stift. 
 
Hittills har det ju inte varit avsikten under etapp 1 och 2 inom Linköpings stift, som istället valt att 
främst offentliggöra materialet via GOArt-databasen. Naturligtvis finns materialet tillgängligt på 
stiftskansliet och delvis via stiftets hemsida, men med hänsyn till omfattningen av fotografierna 
ter det sig mindre realistiskt att dessa fullt ut kan görastillgängliga via hemsidan. 
 
Behovet av en kvalificerad och allmänt tillgänglig databas gör sig påmint. 
 

Inspelningar och notinventeringar 

Förutom önskemål om tryckt bok om orglarna i stiftet även önskemål om inspelningar av orglar 
först fram. Även om många orglar redan finns inspelade och flera inspelningar är gjorda ganska 
nyligen, finns veterligen ingen diskografi upprättad över dessa. 
 
Ett rimligt steg på vägen inför eventuella nyinspelningar är att låta upprätta diskografier, och att 
utifrån dessa bedöma var inspelningar är som mest angelägna. En annan möjlighet är att mer 
målmedvetet se till att inspelningar görs i samband mer omfattande iståndsättningar av orglar. I 
många avseenden är det en fördel om inspelningar också tas med som en åtgärd redan när 
församlingen låter upprätta åtgärdsförslag för en orgel.107 
 
Ett förslag som förts fram är att göra en samlingsinspelning av orglar som är byggda av 
företrädare för den så kallade Linköpingstraditionens orgelbyggeri, kanske som en serie med verk 
av Johan Sebastian Bach. 
 
Kanske finns också möjlighet att spela musik av mer lokal anknytning och kanske komponerad för 
och framförd på någon eller några av dessa orglar. I flera fall har nämligen noter och koralböcker 
påträffats i kyrkorna under inventeringen. Så är fallet i Lönsås, Västra Stenby och Vårdsberg där 
nya fynd gjorts utöver sådana som tidigare varit kända, men ännu underutnyttjade, och direkt 
samhöriga med orglarna i Gammalkil och Ulrika samt Cahman-orgeln i Linköpings domkyrka. 
 
En systematisk inventering av boksamlingar, arkivutrymmen och ”skräpkammare” i tornrum, på 
sakristievindar, i prästgårdar och sockenstugor och så vidare, kan förväntas bringa en hel del ännu 

                                                           
107 Jfr RAÄ Handbok 2013 s. 74 och ”02_ATFU_PROJEKTFÖRBEREDELSER” s. 2 (pkt VI:4), mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”. 
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okänt i dagen som i hög grad äger potential som utvecklingsbara källor av dokument- och 
upplevelsevärde. 
 

Rekommendationer för ökad säkerhet och tillförlitlig funktion 

Punktvis några idéer och förslag på sådant som återstår att utveckla och förbättra inom stiftet: 
 

- El- och brandsäkerhet: timer och överhettningsskydd till orgelfläkt och elektronik – 

fastighets- och personalansvarig i församlingen 

- Rutiner för service: smörjning av orgelfläkt, stämning av rörverk, justering av traktur, 

dokumentation av driftstörning (orgeljournal) – att utföra av organist, kyrkomusiker eller 

annan initierad person i församlingen 

- Serviceavtal för regelbunden översyn av orgelbyggare, konservator – anlitad av 

församlingen 

- Funktions- och bevarandefrämjande rutiner för när en orgel inte används med hänsyn till 

klimat och uppvärmning (öppna/stängda luckor), renhållning (månadsvis), stämning o.sv. 

- VoU-plan: råd om skötsel avpassat för den aktuella orgeln; plan för eventuell 

ståndsättning och inspelning; beskrivning av orgeln för både informationsfolder och 

orgeljournal 

- Generellt: Var observant på och se till att alla pipor står rakt, i avsedd position och att är 

orgeln fri från ovidkommande föremål och bråte – orgelhus är avsedda för orgeldelar, inte 

till användning som förvaringsutrymmen. 

 

Dokument – vård och underhåll 

Dokument till hjälp för församlingarnas förvaltning av orgelbeståndet är påbörjat: 
 

- Orgeljournal: loggbok till var enskild orgel för att underlätta för orgelbyggare att vid vård 

och underhåll samt service kunna följa upp de drifts- och funktionsstörningar 

kyrkomusikerna på plats fortlöpande upptäcker (se RAÄ Handbok 2013 s. 70ff). 

- Orgelbiografi: beskrivning av var enskild orgel med de egenheter som det är av särskild 

betydelse för såväl kyrkomusiker som orgelbyggare att ta hänsyn till vid vård och 

underhåll, men också att använd för orgelbiografisa beskrivningar, foldrar för 

orgelintresserade (jfr grundfakta, modell av Erici & Unnerbäck 1988). 

- Orgelvårdsavtal: exempel på avtal mellan orgelbyggare och församling om fortlöpande 

vård och underhåll av enskilda orglar 

- Vägledning/checklista för planering av projekt med tillståndspliktiga insatser som 

reparation och restaurering av orglar (se ”02_ATFU_PROJEKTFÖRBEREDELSER”, mappen 

”06_PROJEKTDOKUMENT”) 

- Vägledning/checklista för övertäckning av orglar i samband med renoveringsarbeten i 

kyrkobyggnader (se ”04_ÖVERTÄCKNING_vid_kyrkorenovering”, mappen 

”06_PROJEKTDOKUMENT”) 

- Principiell vägledning för fördjupad dokumentation i samband med mer omfattande 

vårdinsatser (se RAÄ Handbok 2013 och ”03_ATUD_grundplan_komprimerad”, mappen 

”06_PROJEKTDOKUMENT”) 
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Saker att belysa – tematik att utveckla 

Nedan några detaljer som påträffats och som det kunde vara av intresse att vidare bekysa och 
lyfta fram: 
 
Bihangspedal: förekomst från och med ca 1750-talet, eller tidigare i enmanualiga orglar? 
Bälgövergång, från kil- till kubbälgar: Marcussen & Søn tidiga i Lofta, Gärdserum och Väderstad 

liksom P.L. Åkerman, men vad med Nordström? 1856 Flisby 3 kil, 1856–57 Forserum 2 kil, 1862 
Tingstad tre kub, 1863 Nykil 3 kil, 1864 tre kubb (+moderatorer) resp. 1866 Hägerstad 3 kil.108 

Bälgviksmoderatorer: enligt Kullbom ”nyhet” och ”ny metod” 1873.109 Kullbom upphovsman, 
man vad i så fall med Djursdala 1870, Västra Harg 1879 där han arbetet, eller med 
moderatorerna i Rappestad där Kullbom veterligen inte arbetet?110 

Dulcian 8’ ped. i Gammalkil: Varifrån kom förebild och initiativ till stämman? 
Elektronik: regerverk, tidiga exempel som Norrköping S:t Oali ca 1919 vid sidan av Göteborg 

Johannes och Stockholm Synagogan.111 
Expressionsslitsar: tidigaste exempel hos Nordström, Nykil 1863 och Linderås 1865, andra112? 
Fleute douce 4: Herrestad och Odensvi; härkomst, Wistenius’ utlandsstudier, var? 
Fristående spelbord, tidiga exemplar: Egentligen först från ca 1860 med tidigaste bevarade 

exemplaren i 1862 Varv och Styra kyrka, 1864 Gistad, 1865 Ekeby, Östra Ny 1865 respektive 
1872 Högby kyrka, men i stiftet redan från 1784 i Vikingstads kyrka och 1793 i Tuna kyrka med 
det äldsta bevarade i Sverige. Övriga Sverige: Uppsala domkyrka och Riddarholmskyrkan i 
Stockholm redan före ca 1700, sedan 1857/1860 Strängnäs domkyrka. 

Haskell-stämma: från 1936 års orgel, magasinerad i Herrberga. 
Kalkant: förekomst, från och med när även i I-manualiga orglar? Jfr Askeryd och Västervik S:ta 

Gertrud med flera, som Edshult och Ledberg. Finns motivering till varför de byggts? 
Karikatyr: stämgången i Skedevi 
Reger- och väderverkskorsningar: (a.) registerkancellväderlåda med mekanisk traktur och 

koppelmekanism i spelbord som i Stora Åby, och (b.) tonkancellväderlåda med 
pneumatiskt/elektriskt regerverk som i Västra Ed / Loftahammar.113 

Konglomerat av stämmor: Norrköping Matteus och S:t Olai; återanvända 
stämmmor från diverse kyrkor på landsorter i stiftet. 

 
Kärnhus: speciella kärnor i Fl. oct. 4’, verk Erik Nordström i Sjögestad 1870 och 

Östra Ny 1865. – Förebild, anledning, verkan jämfört med normala kärnor? 
 
Högtrycksstämmor: unikat för stiftet i Linköpings domkyrka 
Sonor Clarinett 8’: unikat för stiftet i Rumskulla; härkomst och förebilder 
Spelbord: inbyggt pneumatiskt i Västerlösa och fristående från 1700-alet i Tuna. 
Sperrventildocka: ”Sperrling” i Tryserum 
Stämhattar: stämhylsor för öppna cylindriska pipor, hattar som på gedakter men utan lock. 
Suavial: sällsynt stämma, Ättetorp 
Återanvända, second-hand orglar: Folkström, Tjällmo, Lillkyrka och Hycklinge (jfr Malmström 

1990 s. 315: ”Seglora byter upp sig”). 
  

                                                           
108 Veterligen har endast Linderås har moderatorer, vilka Lewenhaupt betecknar som ursprungliga ”Linderås_Progr_1995_Lpt” s. 5 mappen 
”02_PROGR_RAPP”. 
109

 Se ”Gammalkil_Progr_1994_Lpt” s. 10f och ”Loftahammar_1767_Progr_1994_Lpt” s. 3 och bilaga E samt jfr ”Linderås_Progr_1995_Lpt” s. 5, alla i 
mappen ”02_PROGR_RAPP”. 
110 Jfr Erici & Unnerbäck 1988, resp. orgel. 
111

 Hennerberg & Nordlind 1919:I s. 83. 
112 Jfr fotografier och ”Nykil_Progr_1998_Lpt” s. 2 i mappen ”02_PROGR_RAPP”. 
113 Jfr Edholm 1985 s. 122 (och om Lund s. 93), Edholm 2001 s. 14 och 16 samt Åkerm. & Lund 100 år (1960) s. 14 och Hennerberg & Norlind 1919:II (div.). 
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FÖRKLARINGAR  
 
I det följande några förklaringar och kommentarer till de olika delarna i rapporten. 
 
Förklaringarna följer den ordning som presenterades inledningsvis (rubriken ”Disposition”), det 
vill säga samma ordning som den digitala rapporteringen är gjord i numrerade mapparna (kapitel) 
och inklusive undermappar (avsnitt). 
 
Största utrymme ägnas här förklaringarna till kolumnerna den bifogade Excell-filen. 
 

Textdel – mappen ”00_RAPPORT_TABELL” 

För förklaringar av förkortningar i hänvisningar till referenser med mera, se förteckning över 
referenser där dessa är uttydda i bokstavsordning. 
 
Sist i föreliggande textdel, efter referenserna  
 

Tabell – Excell-filen ”SAMLINGSTABELL_20141209” 

Filen är sorterad i mappen”00_RAPPORT_TABELL” tillsammans med de två textdelarna av 
rapporten, föreliggande dokument och bilagor. 
 
Generellt gäller att kodning med karaktäriserande sökord i början av cellerna inom ett flertal 
kolumner med avsikt att kunna sortera och filtrera orglarna utifrån olika kriterier. Vid 
överföringen av informationen till GOArt-databasen kommer dessa att vara överflödiga. Fördelen 
har varit och är den att det underlättar arbetet med att snabbt sammanställa översikter av den 
typ som presenterades i avsnittet ”Raster för sortering utifrån kulturvärdesbedömningar” tidigare 
i rapporten. 
 
Av samma skäl har också raderna, det vill säga enskilda orglar och andra instrument, kodats med 
olika färger. Det gäller även vissa typer av byggnader. Eftersom även den kodningen är användbar 
framgent har den lämnats i tabellen, även den bara var avsedd som hjälpmedel till en början av 
inventeringen. 
 
Förklaringar till tabellen kolumn för kolumn. 
 

Färgkoder – rader 
Nyupptäckter: t.ex. Herrestad, Odensvi och Väversunda 
Erici & Unnerbäck 1988: de klassiska kyrkorglarna och orglar i museer 
Erici & Unnerbäck 1988: magasinerade äldre orgelverk 
Erici & Unnerbäck 1988: nyare orglar med bevarat äldre pipmaterial 
Harmonium 
Klavikord 
Elorgel 
Utan särskilt skydd 1940-1999 (GuNo) 
"Övriga invigda samlingslokaler (listan är endast påbörjad)", utan särskilt skydd (GuNo) 
"Borttagna ur listan", utan särskilt skydd (GuNo) 

 
I de fall iakttagelser gjorts vid flera tillfällen rörande en orgel är noteringarna gjord på en och 
samma rad i tabellen, men med angivande av datum och klockslag på vederbörlig plats i 
anslutning till de aktuella uppgifterna. 
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Kolumn A-B: Platsbestämning 

De första tarvar knappast några kommentar. 
 

A. – Län resp.  

Platsbestämning, länsvis: 
- E/Ög = Östergötlands län 

- F/Jö = Jönköpings län 

- H/Ka = Kalmar län 

 

B. – Kyrkobyggnad 

Platsbestämning: Kyrkobyggnad enl. 2 § 4 kap. Kulturmiljölag (1988:950). 
 
 
 
 
 
 
Människan – referens- och hjärtpunkt 
 
Genom, med och i företeelser och föremål möter vi tecken för 
andra, någons med- eller omedvetet artikulerade handling, 
uttryck. Varje åtgärd och åtbörd innebär och medför 
vittnesbörd och innebörd. 
 
Skalan av alternativ och mönster för handlingar och 
behandlingar är vanligen mer fingradigt variabel, kanske 
steglöst glidande än enbart hämmad av ytterligheter av 
antingen egensinnig exploatering eller allmännyttig 
konservering. Positionerna och riktningarna mellan och under 
tiden framtonar i och med meningsutbyten. Om kartläggningen 
och sträckorna mäts utifrån aln- eller meterbaserat indelade 
nätverk eller koordinatar kan vara underordnat betydelse för 
dialogen om uppfattningar och företräden, preferenser och 
privilegier. Ekonomi, hushållning betraktad som mer än 
monetär och medförande dimensioner av estetik och etik, 
ergonomi och ekologi. Inbegripet också hushållning med 
tillgången på orglar från olika epoker. 
 
Utrymmet för rationellt både saklig och personlig hantering de 
värden som står på spel är ymnigt än ytterlighetsalternativen 
till förstone kan synas medge när det används för att betona  Byggnadskropp och ”Der Mensch als Referenz”. 

motsättningar på bekostnad av samband mellan och över sakerna, Cataneo 1554 s. 37; cit. Fredriksson 2006 s. 37, jfr s. 42. 

sakfrågorna. I sak finns alltid minst en gemensam nämnare, där 

två eller tre är församlade i någon gemensam angelägenhet – oavsett om enhetlig samsyn råder, eller individuellt 
mångfacetterad. Några beteckningar till belysning och jämförelse: prevention/retroaktion, frisk-/sjukvård, försvars-
/krigsmakt, väl-/förgörande o.s.v. 
 
Med lite kreativ begreppsanvändning framtonar lätt flera möjligheter att negligera, nonchalera och nihilera både sak- 
och personförhållanden, men också att ta sig an bådadera genom att medvetet relatera och relativisera – och kanske 
framför allt – att medgörligt relationalisera dessa till varandra, och med andra. 
Vad gäller saken? Är företeelsen välgörande eller förgörande, värd att bevara, minnas eller låta falla i glömska? Är 
betingelserna hållna för att vara goda; kan komma att bli det? 
 
Svaren frågorna och interpretationerna av den antydda gemensamma nämnaren tar gestalta som handlingar, uttryck 
för hållningar och mellanhavanden. Tematiken har tydlig musikalisk konnotation, med grundrytmik av betongsmönster 
med betonade och obetonade beståndsdelar, betingade av mer och mindre konkreta atmosfäriska förtärningar i 
luftrum. Orglar är fulla av sådana, och mellan raderna av pipor återstår mycket att utläsa, av både ting och text! 
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Kolumn C-D: KHV-graderingar 

KHV-gradering = kulturhistorisk värdegradering enligt modell av Axel Unnerbäck 2011114 
KHV = kulturhistorisk värde/värdering 
 
Till enligt projektbeskrivningen åsyftade målen och resultaten med inventeringen hör bland annat 
att ska leder fram till bedömningar av orgelverkens bruksskick och av orgelverkens 
bevarandestatus samt en kartläggning av bruksfrekvens och bruksmiljö och förbättrad kunskap 
om magasinerade orgeldelar. 
 
För att så långt möjligt uppfylla målen har tidigare har flera tidigare utarbetade metoder för 
sortering och karaktärisering tagits till utgångspunkt för att finna sätt att enkelt gruppera, rastrera 
och sortera orglarna i olika bestånd och av olika skick och status. 
 
Eftersom i princip samtliga orglar (med självklart undantag av magasinerade) visat vara spelbara 
och att enstaka undantag uppvisar skador eller driftstörningar, har det heller inte funnits någon 
anledning att införa separat kolumner eller särskild sökbarhet för den parametern.  
 
Noteringar om störningar och skador har istället förts in i kolumn ”T. Kommentarer – Brukssckick 
m.m.” tillsammans med andra iakttagelser. 
 
Bruksfrekvensen är vanligen en aspekt som är direkt avhängig hur ofta kyrkobyggnaden ifråga 
används, vilket innebär att det är en sak att beakta utifrån vidare ramar en enkom utifrån orgelns. 
Underlag för det finns utarbetat sedan tidigare av Nordanskog 2010a. 
 
Av anledningar som presenterats tidigare kan är mera kvalificerade bedömningar rörande 
orglarnas bevarandestatus – intonation, temperering, skadebild på detaljnivå – något som kräver 
genomgång av hela pipverk, vilket innebär får anstå till dess mera omfattande service genomförs. 
 
De bedömningar och kategoriseringar som presenteras i tabellen av mer översiktlig karaktär 
avseende hela verksdelar mer än enskilda beståndsdelar (och än mindre detaljer). 
 

C. – Klassificering 2014 

Klassificeringen av orglarna är gjord först sedan hela fältarbetet avslutats och kännedomen om 
orgelbeståndet var så heltäckande som möjligt. 
 
Klassificeringen här helt grundad på de principer som beskrivs i avsnittet ”Raster för sortering 
utifrån kulturvärdesbedömningar” och som använts vid karaktäriseringen av orglarna utifrån de 
samband som beaktas, bedöms och presenteras i kolumnerna E-H. Klassbeteckning och 
grundmotiv till klassificeringen, gjord enligt följande definitioner som (RAU 2011 s. 40) är 
"lämpliga i normalfallet" vid gradering, sortering och värdering av orglar: 
 

1 a. Orglar av mycket stort kulturhistoriskt värde, nationellt och internationellt. 
1 b. Övriga kulturhistoriskt värdefulla orglar. 
 
2 a. Rekonstruktionsobjekt - ombyggda orglar som bör restaureras/rekonstrueras; inom parentes (upphov 
mest/äldsta betydelsefulla skikt). 
2 b. Orgel med vissa värdefulla delar såsom äldre fasad- och/eller pipmaterial; inom parentes (upphov mest/äldsta 
betydelsefulla skikt). 
 
3. Orglar som inte åsatts något individuellt värde utöver sitt generella kulturvärde. 

 

                                                           
114 Unnerbäck 2011. 
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Utöver de utförliga förklaringar och motiveringar redogjort för både när det gäller kulturhistorisk 
värdering av orglar och tidigare även av byggnader fordrar här inga egentliga kommentarer och än 
mindre kompletteringar. Båda är lätta tillgå.115 
 
Generellt värde 
Vari består ett generellt värde? 
 
Att i princip alla orglar äger ett generellt värde är något som visat sig kunna uppfattas överdrivet. 
Ett sätt att se på saken, utan att fördenskull övergå till överväganden om upplevelsevärden, är att 
betrakta en väsentlig del av det generella värdet tämligen basalt, som en produkt av formeln: 

 
brukad energi och förädlad resurs 

+ 
uppbringad möda och given omsorg 

= 
ackumulerad laddning 

≈ 
generellt värde 

 
Förståelsen av det generella värdet förutsätter en kännedom om och uppskattning av vidden av 
hela det latent inbyggda förloppet av moment av arbete och tillfällen av avvägningar varje orgel 
utgör en gestaltning av och tecken på: från anrikning och förädling av råmaterial till finish i 
temperering och slutintonation. 
 
När sedan aspekter som ergonomi, ekologi, etik och rådande förutsättningarna för hushållning 
med tillgångar tas med i vägs in i bedömningen, är steget till nästa motiv att beakta på vägen mot 
en slutlig bedömning av vad som är lämpliga åtgärder för orgeln kommer de estetiska och 
emotionella upplevelsevärdena in i bilden.116 Då kan det bli tal om att göra mindre förändringar av 
orgeln, lättare omintonation och omdisponering eller kanske viss om- och tillbyggnad. 
 
Rekonstruktionsobjekt – rehabilitering 
För att moderera den ibland styvt uppfattade innebörden av begreppet rekonstruktion, används 
här och numera ofta också beteckningen rehabilitering, dock inte helt synonymt. 
Rehabiliteringsobjekt är ungefär detsamma som rekonstruktionsobjekt. Skillnaden kan illustreras 
med de skillnader som i andra sammanhang råder mellan en tillfällig protes och en permanent, 
vilka båda kan ha rehabiliterande verkan men äga olika verkshöjd och upplevelsevärde. 
Likvärdigheten med originalet är både kvantitativ och kvalitativ. Ytterligheterna i organologiska 
sammanhang kan möjligen betecknas som skala utmed vilken några av hållpunkterna kan kallas 
provisorisk reparation, permanent protes och likvärdiga kopior.117 
 
KVH – en storhet, med och utan mätbar enhet 
De två grundmotiven dokumentvärde och upplevelsevärde är baserade på flera element som alla 
har sitt värde. Eftersom den slutliga värderingen således är baserade på många delvärden. 
Helhetsvärderingen kan således för någon framstå som en komplex parameter, mångfacetterad 
storhet. 
 
Till saken hör att redan grundmotivens delvärden är svåra att sätta specifikt och entydigt 
mätvärde på, utöver rent numerärt baserade exerciser av andelsberäkning av för att påvisa 
unicitet/representativitet eller något är uppenbart sällsynt/typiskt. En annan rudimentär variant 
är andelsberäkningar av bevarad mängd beståndsdelar/stämmor uttryckt som numerärt, som 
andelar av helhet eller materialvolym. Oavsett beräkningsmetod är det likväl risken uppenbar att 

                                                           
115

 Unnerbäck 2011 och Unnerbäcl 2002. 
116 Jfr strävan efter vad som i Schweiz kallas ett "neutrales Beurteilungsmaterial", cit. Meyer 2001 s. 35; även här – så långt möjligt, men inte löjligt. 
117 Jfr Meyer 2001 s. 35; vidare bl.a. Caple, 2006 s. 122f och RAÄ Handbok 2013 (kopior) s. 20, 27, 38 och 70 samt (rehab.) s. 32, 38, 45, 50 och 70 
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fastna i kvantitativ metodik. Risken är att avgörande kvaliteter som kanske är omätbara ändå de 
flesta har en genuin förmåga att uppskatta för att det lyfter sinnet till aningar om verkshöjd. 
 
För att i praktiken komma vidare är det dock väsentligt att se till båda kvantitativa och kvalitativa 
aspekterna, dokumentvärde och upplevelsevärde. Med grovsortering och rastrering baserad på 
grundläggande karaktäriseringar går det på det stora hela att vaska fram verkliga riksrariteter. 
Med ytterligare utvecklad kännedom genom fördjupade pipverksinventeringar kommer ökar 
förutsättningarna också för att så småningom kunna göra bedömningar på än finmaskigare nivå. 
Fram till dess gäller att ta vara på helhet och leva med det som kan uppfattas som ett dilemma, 
att svårigheten, ibland omöjligheten av att fastsälla entydiga mätvärden enligt normativ standard, 
kan ibland uppfattas som besvärande och utmanande. Samtidigt underlättar det erfarenheter av 
riskerna med att avstå från att söka djupare numera är tämligen väl rotade i det allmänna 
medvetandet känner innebörden av att ”sila mygg svälja kameler” och att ”kasta ut barn med 
badvatten” eller hemfallande åt ”fadersmord” för att inte tala om föreställningen om evig 
glömska (även av betydelsen av ogjorda, underlåtna). 
 
Ett försök att sammanfatta vad KHV är, skulle kunna lyda ungefär så här (med en formulering som 
kan te sig som något av en semantisk spiral): 
 
Kulturhistoriskt värde – en storhet som utan att utesluta betydelsen av glömska, omfattar 
innebörden av bevarande och av minne; svårt att mäta, lättare att uppskatta. 
 

D. – Erici 1952 och 1965 

Graderingarn med tecken i denna kolumn är gjorda av Einar Erici: 1952 med ett eller två 
utropstecken (! eller !!) och 1965 med en asterisk (*). Med hans egna beskrivningar: 
 
Erici 1952 s. 39: 

 
! = orgeln hör till de musikaliskt värdefullare. 
!! = att orgeln räknas till vårt lands allra främsta orgelklenoder i klangligt hänseende. 

 
Cit. Erici 1965 s. 10: 

 
De verk, som jag vid första konfrontationen funnit vara de i klangligt hänseende förnämligaste 
(Principalerna!) ha i inventariet utmärkts med en asterisk vid respektive kyrkors namn. Bedömningarna får 
naturligtvis stå för författarens räkning subjektiva som de ju alltid i viss grad äro. Men här måste man nog 
också säga att ovanligt mycket av objektivitet legat bakom, inte minst att döma av den slående 
samstämmighet i de uttalanden om de olika verken som under årens lopp gjorts av ledande in- och 
utländska orgelauktoriteter. Det gamla begreppet vox populi är inte heller att förakta ens i sammanhang 
som dessa. Det har erfarenheten visat. 

Många av de orglar som nu saknar asterisk rymmer dock säkerligen dolda klangkvaliteter, som genom 
en skicklig restaurering åter kan komma i dagen. 

Bland de allra bästa och skönaste verken är det f.ö. tvenne grupper, som synas förtjäna att här särskilt 
rikta uppmärksamheten på. Det är å ena sidan de kända och berömda, övervägande av nordtysk »barock« 
präglade verken, som emanerat från våra 1700-tals Cahman- och Wisteniusskolor, och å andra sidan de 
hittills ganska okända, men därför kanske inte mindre märkliga, ur den svenska jorden s.a.s. direkt sprungna, 
i någon mån ock av den samtida romantiska andan påverkade alstren av vårt tidiga 1800-tals enkla 
bygdeorgelbyggerier med den ovannämnde geniale smålänningen Sven Nordström som främste 
representant. Båda grupperna äro för oss lika omistliga, ännu ouppnådda så som de i sina bästa 
manifestationer utan större tvekan kunna rubriceras. Vi behöva dem alltjämt som inspirerande förebilder 
för vårt nutida orgelbyggeri. Måhända skall ur dem en gång – med vägande inslag från båda sidor – 
framväxa den orgel vi så länge drömt om, framtidens idealorgel, orgeln med något av det vi kalla  
»Tonen från himmelen«. 
I september 1964. 
Einar Erici 
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”Profilen till Qvillinge Kyrcka i ÖterGöthland”, signerad av Gustav III på Drottningholms slott den 12 september 1783 
och av C. F. Adelcrantz på ”Kongl

a
 ÖfverIntendents Contoiret” den 28 augusti 1783 samt längs ned av Jacob Wulff. – 

Inramad ritning hängande i inbyggnad under nuvarande orgelläktare, Kvillinge kyrka. Ritningen ovan är en av de äldsta 
hittills kända för en landsortskyrka med utritad orgelläktare och dessutom orgelfasad. 

 
 

Kolumn E-H: Karaktärisering 2014 

Först och främst gäller att karaktärisera själva orgeln i stort. Vidare sambandet mellan tillkomsten 
av orgeln i förhållande till kyrkobyggnaden, varvid orgelfasaden utgör ett betydelsebärande skikt 
och i visa avseenden ett helt avgörande gränssnitt när det gäller at bedöma i vilken mån den i 
första hand är betrakta som en del av kyrkans arkitektoniska inredning, som en liten del av själva 
musikinstrumentet eller som en oundgänglig del av själva musikinstrumentet och dess bärande 
konstruktion. 
 

E. – Tillkomst, orgel 

I kolumn E handlar det om att hitta en beteckning för att på sakligt tydliga grunder karaktärisera 
orgeln, eller andra aktuella instrument. 
 
Följande beteckningar används: 
 

a. Homogen – enhetlig 
b. Heterogen – sammansatt, återanvända delar, ny orgel med äldre material 
c. Harmonium 
d. Klavikord 
e. Elorgel alt elpiano – elektroakustisk klangkälla med klaviatur 
f. Magasin – flyttad till annan förvaring än i kyrkobyggnaden med biutrymmen 
g. Ingen orgel – när orgel saknas 
h. Oinventerad – inventering av kyrkobyggnaden återstår 

 
 
Tillkomst 
Beteckningen tillkomst används istället för alternativ som proveniens, ursprung och härkomst. 
Avsikten att antyda att det som avses är själva tillverkningen. Eventuellt tillkommande 
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bearbetningar efter tillverkningsskedet i till exempel pipmakerier bedöms här som tillkommande 
skeden och faser, vilka i och för sig kan ha utförts i direkt anslutning till nytillverkningen men som 
likväl måste betecknas bearbetningsskeden som till exempel intonation, temperering och 
stämning. Redan intonationen kan omfatta olika moment och faser: förintonation, slutintonation 
och efterintonation. 
 
Tillkomst står alltså för en tillverkningsteknisk mening, med snävare innebörd än proveniens, 
ursprung och härkomst vanligen avser mer av receptionshistoria, brukar- och ägarförhållanden. 
 
Bevarandestatus, till vilken grad? – Riskmoment vid karaktärisering av orglar 
Att karaktärisera en orgel utifrån av vad som går att utläsa om dess utveckling genom arkivaliska 
eller tryckta källor och dess biografiska ”händelselista” vore att ta en alltför snäv genväg, 
åtminstone för den som på allvar har för avsikt att beakta hela förloppet för orgelns härkomst. 
 
Med vetskap om att en omdisponerad och kanske även om- och tillbyggd samt omplacerad orgel 
kan vara utomordentligt välbevarad när det kommer till de delar som verkligen är av avgörande 
betydelse, både för orgelns dokumentvärde och upplevelsevärde. 
 
Även om graden av bevarande kan var begränsad, kan nämligen bevarandestatusen vara desto 
värdefullare. Återstoden av ett pipverk kan, om än i mycket sällsynta fall och så vitt det mot 
bakgrund av omfattande referensstudier går att bedöma, vara ytterst välbevarad. 
 
Erfarenheten visa att alla de olika moment, skeden och faser ett pipverk kan ha genomgått 
beträffande intonationsstatus inte helt sällan beaktas och hanteras med viss lättvindighet, både 
här och utrikes.118 De sakliga grunderna för utsagor om att en orgel skulle vara orörd, intakt eller 
unikt välbevarad kan variera i lika hög grad betänkligt som med olika syften och avsikter. 
Bevarandestatus, till vilken grad? Beträffande intonationsstatus gäller verkligen att ta sig an både 
arkivaliska källor och framför allt själva pipverken, klangkällorna för att reda ut och klargöra och i 
synnerhet med hur det förhåller sig i sak. Alltjämt är fotografier av ett suveränt medel när det 
gäller att påvisa sakförhållande, bära syn för sägen om hur det står till med 
intonationspåverkande aspekter som olika typer av kärnstick, i efterhand höjda eller sänkta 
uppskärningar vilket vanligen ger skärmärken i ”mungipor” och uppenbara ilödningar. 
Bearbetning av fothål kan påvisas vid jämförelser med hur fotspetsar blindpipor är tillverkade och 
så vidare. Även om den allra sista slutjusteringen, finishen av intonationen är i det närmaste 
osynlig med blotta ögat, är arbetet med att visa hur det står till beträffande intonationsstatus 
ännu i sin linda i Sverige. 
 
Först efter noggrann genomgång och jämförelse med betydande referensmaterial, kan det bli 
aktuellt att börja karaktärisera orglar avseende bevarandestatus beträffande intonation. 
 
Därvid är nödvändigt att väga in alla de små, ändringar och formjusteringar som radikalt kan 
ändra tonbildningen och klangbilden i en orgel. Vädertryck, intonationssätt och utvecklingen 
beträffande temperering måste beaktas innan är läget kan anses tillräckligt historiskt informerat 
för att det ska vara möjligt att på stabil saklig grund karaktärisera orgelns, i synnerhet pipverkets 
bevarandestatus. 
 
Nytillverkat ≠ rekonstruerat 
Är det rimligt att karaktärisera delvis och kanske i hög grad rekonstruerade orglarna för 
homogent, andelen nytillkomna delar till trots? 
 
Av den grundläggande anledningen att den uttryckliga avsikten att rehabilitera de bevarade åter 
insatta i ett sammanhang som motsvarar orgelns funktionella kärna och det grundrecept enligt 

                                                           
118 Se t.ex. Meyer 2001 s. s. 30 och 52 (”spontane Intonationsmaβnahmen”). 
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vilket orgelbyggaren gestaltat övriga delar utifrån och kring kärna. Se det tidigare avsnitten 
”Beståndsdelar – bevarandegrad och den ”funktionella kärnan” och om ”Standardkoncept och 
grundrecept – återbruk och rehabilitering”. 
 
Den rehabiliterande orgelbyggarens avsikt och syftet med iståndsättningen är det som avgör 
skillnaden, den väsentliga väsensskillnaden mellan nytillverkning och rekonstruktion. Huruvida 
resultaten sedan motsvarar intentionerna och om man nått målet utifrån den samlade 
kännedomen om den aktuella praxis varmed originaldelarna byggts, det är en annan sida av 
saken. Skillnaden ligger i den historiskt informerade färdigheten. 
 

F. – Orgel vs kyrkobyggnad 

Bedömningarna som görs i kolumn F. har att göra med sambandet mellan orgeln och 
kyrkobyggnaden.  
 
Saken det gäller om kyrkobyggnaden och orgeln ingår i en helhetsgestaltning utifrån ett enhetligt 
koncept, eller om de tillkommit oberoende av varandra – aggregerat, kumulativt, successivt, 
additivt eller komplementärt.119 
 
Följande beteckningar används: 
 

samtida = orgel och kyrka tillkomna inom ett förlopp av mindre än ±10 år 
yngre = orgeln mer än 10 år yngre än kyrkan 
äldre = orgeln mer än 10 år äldre än kyrkan 
(samtida) = samtida med ändring av kyrkbyggnaden 

 
På det stora hela är det sällsynt att orgeln och kyrkobyggnaden helt och hållet tillkommit inom 
ramen för en och samma, enhetliga och samtida gestaltning på en och samma gång. Två exempel 
på sådana sällsynta helhetsgestaltningar finns i stiftet. I båda fallen rör det sig dock endast om 
helhetsgestaltningar som så att säga bara är bevarade på papperet, men även det är framstår som 
mycket sällsynt även utifrån et nationellt perspektiv – så långt det går att avgöra utifrån tidigare 
genomgångar av litteratur och i begränsad utsträckning även arkiv.120 Exempel gäller Kvillinge 
kyrka och Risinge kyrka, vilka återges nedan. 
 

G. – Fasad vs kyrkobyggnad 

Med ”fasad” avses orgelfasaden. Här gäller det enbart förhållandet mellan orgelfasaden och 
kyrkobyggnaden, vilket innebär att det bara är aktuellt at ange om orgeln i dess helhet är 
homogent tillkommen. Följande beteckningar används: 

 
samtida = orgel och kyrka tillkomna inom ett förlopp av mindre än ±10 år 
yngre = orgeln mer än (>) 10 år yngre än kyrkan 
äldre än = orgeln mer än (>) 10 år äldre än kyrkan 
(samtida) = samtida med ändring av kyrkbyggnaden 

 

H. – Nyregistrering 

Instrument som inte finns registrerade av Tostared 1988-91 och av Erici & Unnerbäck 1988,är här 
markerade med en etta (1), för att enkelt kunna identifiera och räkna samman de nyupptäckta 
orglarna och orgeldelarna. 
 
  

                                                           
119 Jfr Lindblad 2009 s. 246; jfr additiv princip beskriven av Hülphers 1773 s. 305f; återgiven i faktaruta, längre fram i rapporten. 
120 Se t.ex. Kyhlberg u.å. och anförda studier (med där refererad litteratur) av Fredriksson resp. NiFr. 
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Pehr Hörberg – orgelbyggande kyrkomålare 
 

  
 

  
Ritningar och modell till ny kyrka i Risinge av Pehr Hörberg. Ritningarna är daterade 1802 respektive 1804 (ÖIÄ R47-02 
resp. R47-04; beskuren). Modellen, veterligen odaterad. Foto 2007-08-17. 
 
Pehr Hörberg var intresserad av musik, spelade violin och valthorn.

121
 I en förteckning över sina arbeten noterade han: 

”Något har jag också gjort mig kännare af Byggnadskonsten; samt tillika skaffat mig de nödigaste kunskaper uti hwad 
öfrigt, som roar mig och jag nödwändigt behöfwer.” I hans ägo fanns bland annat ”2 st. Husbehofs Possetif” och ”3 st. 
Wjoler” och en clavecin.

122
 Vidare byggde han dessutom enligt egen uppgift i ett brev till Fredrik Samuel Silfverstolpe 

den 18 november 1796 en orgel: ”Nu bortlägger jag penslarna på en tid, medan dagarna äro för korta och blir Orgel-
byggare” vilket under vintern resulterade i en orgel ”som jag tror, blir efter sin storlek braf nog, det får 4 stämmor och 
begynnes med C och går til 3 struket f. Strocturen liknar ett skåp och har i högd mot 3 alnar i bredd 7 quarter”.

123
 

Beträffande Hörberg, musikinstrument med mera i anslutning till orgelkonst, se även bilaga 7. 
 

 
  

                                                           
121

 Hörberg 1791 s. 22, 25 och 34. 
122 Cnattingius 1937 s. 31 och 226; jfr Lindqvist & Ullén 1998 s. 31. 
123 Cit. Linqvist & Ullén 1998 s. 144; jfr Cnattingius 1937 s. 27. 
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Kolumn I-K: Situation 1989 

Uppgifterna är hämtade från Tostared 1989:II. 
 

I. – Tillkomstår 

Rådande situation enligt Tostared 1989:II avseende orgelns tillkomstår. Tillkomståret avgörs 
utifrån om orgeln är att betrakta som bevarad, enligt definitionen av bevarandegrad tidigare i 
rapporten. Det vill säga att åtminstone väderlåda och pipverk ska vara bevarade och i bruk. I 
annat fall rör det sig om bevarade, återanvända eller magasinerade delar. 
 

J. – Verksgrundare, händelslista och tidigare orglar i kyrkobyggnaden 

Skrivningen av namn och firmor följer i övrigt etablerad praxis. 
 
Händelselistan och den orgelhistoriska situationen tidigare i kyrkobygganden är hämtade från en 
digital av Tostared 1989:II som tillhandahållits av orgelbyggare Tore Johansson. Vid jämförelse 
med den tryckta versionen förefaller endast små uppdateringar eller ändringar gjorts, om ens 
några utom beträffande Älvestads kyrka som brann 2007. 
 
Verksgrundare är den orgelbyggare eller det orgelbyggeri som lagt grunden till det äldsta koncept 
i orgeln som motsvarar definitionen av en bevarad orgel. 
 
Distinktionen mellan verksgrundare och orgelbyggare i största allmänhet kan tyckas spetsfundig, 
men den har fog för sig, men som hittills framhållits flera gånger tidigare i rapporten kan klangen i 
en orgel förändras radikalt utan att fördenskull någon materialsubstans behöver tas bort, utan 
enbart med små, formförändringar på piporna. Vem som helst kan ha vidtagit dessa åtgärder när 
som helst efter det att verksgrundaren tog sin hand från verket. Hela frågeställningen är 
oupplösligt förenad med den om bevarandegrad och bevarandestatus. För att det på sakliga 
grunder ska bli möjligt att karaktärisera orglar inom en orgelbyggares samlade produktion så att 
de även med hänsyn till de klangliga egenskaperna blir rättmätigt bedömda och jämförbara, krävs 
även reda i dessa avseenden. 
 
En orgel tillverkad av verksgrundaren A, kan ha en tonbildning och klangbild, musikalisk 
framtoning som i själva verket är av orgelbyggare X, Y eller Z. 
 
Även om det således kan vara 1600-talspipor som klingar, kan det i själva verket vare en klangbild 
från 1830-talet som ljuder, vilket naturligtvis på inget sätt behöver göra orgeln varken mer eller 
mindre kulturhistoriskt värdefull – varken med hänsyn till dokumentvärde eller upplevelsevärde. 
För saklighetens och sakkunskapens skull fordras viss reda. 
 
Naturligtvis finns alla emotionella och estetiska bedömningar av klang, tonbildning, 
spelegenskaper och alla andra upplevelsemässiga företräden en orgel äger med i bilden redan 
från början. Båda grundmotiven, dokument- och upplevelsevärde hör ju till bilden. Hur sedan 
dessa balanseras fram till dess att den samlade bedömningen görs av klangbildens eventuella 
företräden och framtida vara eller icke vara, hör till en långt senare del av förloppet fram till dess 
den kulturhistoriska värderingen slutligen avgörs. I själva verket är det så att klangkällans 
bevarandestatus, orgelns intonation är en så pass känslig egenskap och spröd parameter att detta 
slutliga avgörande ingalunda sker i och med länsstyrelsens beslut om tillstånd för si eller så 
åtgärd. Avgörandet ligger helt i händerna på den orgelbyggare som hanterar piporna, och i det 
avseendet vet erfarenheten att redan åtgärder som i åtgärdsprogram avser sedvanliga 
underhållsarbeten.  Det vill säga utifrån organisters välmenta avsikter och önskemål att förbättra 
tas tillfället i akt i samband med rengöring, justering av regerverk och stämning av pipverk at 
också ändra intonationen, ”medan orgelbyggarna ändå håller på, pipverket är urplockat och alla 
stämmor åtkomliga”. – Varje iståndsättning av en orgel är således känsliga moment. 
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Verksgrundning och ”klangsättning” kan, men måste ingalunda, vara två vitt skilda saker med 
härkomst från två lika skilda tillfällen. 
 
Å andra sidan finns också exempel som tyder på att även ganska omfattande kompletteringar, 
om- och tillbyggnader, omdisponeringar och omplaceringar av orglar ägt rum, utan att 
intonationen i befintliga, äldre pipverk ändrat. Men, dessa exempel är ännu få, vilket rimligen i 
hög grad beror på att tillgången på detaljerade undersökningar på djupet av pipverk och 
intonationsstatus ännu är väldigt sällsynta. Inom Linköpings stift finns ett: den av bröderna 
Nordström kompletterade Strand-orgeln Hörsalen Norrköping.124 Av allt att döma är de tre olika 
skikten från 1835 respektive 1868 och 1891 från orgelns tillkomsthistoria tydligt avläsbara, vilket 
innebär väsentliga källkritiska fördelar för förståelsen av utveklingen inom orgelbyggeriet i stort i 
Sverige men också med pusselbitar till bilden av hur enskilda orgelbyggare och orgelbyggerier 
arbetet under olika skeden av sin samlade produktion. Orgelbyggares och orgelbyggeriers 
verksamhet och verksförteckningar, opuslitsor omfattar ju långt mer än fullständig nytillverkning 
av orglar. 
 
Framgent vore nyttigt att fortlöpande komplettera de i Sverige verksamma orgelbyggarnas 
verksförteckningar grundläggande uppgifter om vilken typ av arbetsinsatser de gjort. Följande 
uppgifter hör till standard i orgelbyggarmonografier på andra håll i delar orgelvärlden:125 
 

- verksgrundning; nybygge, montage av delar från underleverantör, ny orgel med 

återanvända delar;  

- ombyggnad, omdisponering, omintonation, omtemperering 

- rehabilitering, reparation, restaurering, rekonstruktion 

 
Grunden för det arbetet är redan i hög grad lagd tack vare orgelbyggarbiografiska 
sammanställningar av Erici & Unnerbäck 1988 och av Edholm 1980 och 1985, men också av 
Taostared 1989–91: I-III. Redan en sammanställning av den informationen i Excell-ark vore en 
framgång, och än större inom en relationsdatabas som GOArt-databasen. 
 

K. – Tostared 1989:II 

I denna kolumn innehåller hänvisning till aktuell sida i Tostared 1989:II. 
 
  

                                                           
124 Jfr den additiva princip som finns beskriven av Hülphers 1773 s. 305f; återgiven i faktaruta, längre fram i rapporten. 
125 ”05_LITTERATURGENOMGÅNG_datalistor”, mappen ”06_PROJEKTDOKUMENT”. 
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Kolumn L-P: Situation 2012–2014 

I kolumnerna L-P avser direkt jämförelse med 1989 års situation enligt Tostared 1989:II med syfte 
att konfirmera, korrigera eller komplettera de mest grundläggande uppgifterna om aktuell 
orgelsituation i kyrkan. 
 

L. – Inventeringstillfälle 

Datum och tidpunkt för besöket i kyrkan tarvar knappas någon förklaring annan än att det kan 
vara av viss betydelse vid bedömningen av de uppgifter som inhämtas om tonhöjd, temperatur 
och relativ luftfuktighet(varom vidare nedan). 
 

M. – Aktuell situation och disposition 

Aktuell situation vid besiktningstillfället jämfört med Tostared 1989:II. Komplettering och 
korrigering vid avvikelse.  
 

a. Bevarad – orgeln står kvar, men kan vara delvis ändrad, t.ex. om- eller 
tillbyggd, omdisponerad enligt förutsättningar som presentas i 
avsnittet ”Beståndsdelar – bevarandegrad och den »funktionella 
kärnan«” i början av rapporten. 

b. Ändring – avvikelser i förhållande jämfört med angivet av Tostared 1989:II; 
upphovsman, disposition, avseende flytt, ny orgel eller tidigare 
oregistrerad, kanske magasinerad orgel 

c. Harmonium – variant av piporgel 
d. Klavikord – i två fall: Bellö och Normlösa 
e. Elorgel alt elpiano – annan typ av orgelinstrument än piporgel 
f. Magasin – annan förvaring än i kyrkobyggnad eller biutrymme 
g. Ingen orgel – orgel saknas 
h. Oinventerad – inventering av kyrkobyggnaden återstår 

 
Noteringar av förekommande avvikelser bygger helt på iakttagelser på plats, men inga äldre 
handlingar har konsulterats andra än de som finns scannade och samlade i separat mappar 
”02_PROGR_RAPP”, ”03_SMAALAND”, ”04_SAOK” och ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”. Äldre 
dokumenten har dock endast rådfrågats om tveksamhet rått, vilket om varit fallet också angivits. I 
övrigt bygger allt på egna iakttagelser på plats. 
 
I de fall uppgifter om orglarnas disposition gjorts används sedvanliga förkortningar. Hur 
stämmorna är betecknade vid spelbordet framgår av fotografierna. Ingen notis har tagits om 
stämnamnens stavning. Inventeringen avser ge information om vad som finns konkret bevarat. 
 
Inte desto mindre avser uppgifter i kolumnen det som kallas för nominell stämdisposition: 

 
Med nominell stämdisposition avses å registerskyltar (motsvarande) angivna beteckningar (inklusive 
transmissioner). Begreppet införs här till skillnad från reell disposition, varmed avses orgelns bestånd av 
klingande register.

126
 

 
Här är det den klassiska skillnaden mellan det beteckningen och det betecknade som aktualiseras 
(egennamn vs egenskap). Frånsett själva stavningen av stämnamnen som i praktiken kan vara av 
viss stilhistorisk betydelse beskriver stämbeteckningarna på eller vid registerandragen vanligen 
klingande tonhöjd. Alltså det som en organist till förstone kan ha nytta av. I praktiken är det dock 
en begränsad nytta eftersom en stämma som är betecknad som Principal 8’ i själva verket kan 
vara byggd så att stora oktaven är gjord av täckta stämmor vilken innebär att den verkliga 
principalklangen i vissa fall kan börja först vid stora A av ungefär 6’ fysisk längd. Om dessutom de 
största (faktiska) 6’-piorna står i fasaden innebär det att ytterligare en delvis missvisande 
                                                           
126 Cit.Blomberg 1986 s. 265. 
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diskrepans i viss mån uppstår mellan å ena sidan stämbeteckningen och orgelfasadens faktiska 
dimensioner. 
 
Ett tydligt sådant exempel finns i Ekebyborna där fasaden är av 4’-storlek men de i fasaden 
stående principalpiporna här till stämmorna Pr 4’ B/D och Pr 16’ D (jfr avsnittet ”Grov- och 
finsortering” tidigare i rapporten). 
 
Skillnaden mellan den nominella stämdispositionen och den faktiska pipverkssammansättningen 
framgår dock vanligen av den mer detaljerad inventeringen av pipverken. Pipverken i många av de 
värdefullaste orglarna i stiftet redan är beskrivna på det sättet. Eftersom det dessutom ingår som 
en självklarhet att komplettera med sådana uppgifter när åtgärdsprogram upprättas, har fokus 
här istället lagts på att ta översiktliga fotografier från vilka motsvarande typ av information är 
utläsbar. Fotografier fångar dessutom så mycket fler detaljer samtidigt som det är mindre 
tidsödande att fotografera än att verbalt beskriva sakförhållanden. 
 
Orgelbyggnads- och bevarandetekniskt är betydelsen den nominell stämdisposition underordnad 
betydelsen av att veta vilken reell verksstorlek det rör sig om. Skillnaderna kan komma från olika 
tekniska lösningar: 
 

- Fysiskt reell piplängd vs klingande tonhöjd – en täckt stämma av 4’-längd ger 8’-ton 
- Stämmor enligt konstruktion från 1910 av W. E. Haskell127 
- Transmission – en piprad aktiverad från två register för två eller fler i övrigt piprader 
- Olika varianter av unit- eller multiplexsystem har funnits även under äldre epoker inom 

orgelbyggeriet. Två exempel inom Linköpings stift: Hevdigs kyrka i Norrköping, både på 
1790-talet och idag, samt nuvarande orgeln i Varv och Styra kyrka.128 

 

Flera anledningar har spelat och spelar in vid valet av konstruktion; besparing av material och 
plats genom att stora pipor tas i bruk för mer än enbart en funktion. Även redan från början små 
orglar har kunnat göras fysiskt än mindre, men med den nackdelen att den faktiska möjligheten 
till variation av verkliga klangen inte motsvarar antalet registerreglage i spelbordet. 
Uppsättningen verkliga klangkällor, pipor är ju begränsad. 
 
För att vinna klangliga variationsmöjligheter har också i alla tider laborerats med kombinera orglar 
med andra klaverinstrument, bland annat som så kallade organochordier.129 Inom stiftet finns en 
variant av sådan hybridliknande kombination i Å kyrka, där orgeln av Nordström byggts till med en 
andra manual som är ett harmonium. Men eftersom harmoniet egentligen är en liten orgel är det 
egentligen inte någon riktig hybrid, även om många till förstone kanske skulle uppfatta det så. 
 

N. – Tillkomstår 

Se ”Kolumn I: Tillkomstår”. I den mån andra årtal identifierats med hjälp av plakett vid spelbord, 
påskrift inne i orgel eller dylikt har dessa angetts, men i övrigt är årtalen från Tostared 198:II eller 
Erici & Unnerbäck 1988. 
 

O. – Verksgrundare 

Se ”Kolumn J: Verksgrundare, händelslista och tidigare orglar i kyrkobyggnaden” 
  

                                                           
127

 www.organstops.org/_apps/HaskellBasses.html (senast 2014-12-22) och. 
128 Blomberg 1986 s. 157, 160:6 och s. 234:3 samt Fredriksson 2007 s. 211ff och Brouwer 1981 s. 34 (”Kleinorgeln”) och vidare Praet 2000. 
129 Fredriksson 2002–03, Braasch 2004 och Blanton 2012. 

http://www.organstops.org/_apps/HaskellBasses.html
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P. – Position, placering i kyrksal 

Hur och var i en kyrkobyggnad orgeln är placerad har betydelse i flera samverkande avseenden. 
Först som sist handlar det om 
 

- utväxling av fukt, 
- inverkan av värme, och 
- utstrålning av klang samt 
- utseende i rummet. 

 
I alla avseenden handlar det om parametrar som har med luftens och luftutrymmets egenskaper 
att göra. Beroende på var och hur orgeln står varierar förhållandet och kommunikationen mellan 
luft och byggmaterial i de utrymmen (I.) såväl inom och utanför orgeln som (II). i byggnaden inom 
och utanför utrymmet där orgeln står. Den gemensamma nämnaren, mediet för hur balansen i 
förhållandet och kommunikationen är betonad, över- eller underbetonad i något eller flera 
avseende är i hög grad en sak som har med hur fira luftvägarna är inom och kring orgeln. 
 
Ytskikten på orgelns bärande yttre struktur kan i princip ses som ett ”klimatskal”, men ändå aldrig 
bara betraktas som ett "offerskikt" eftersom det vanligen har en ikonografisk och dekorativ, både 
bildlig och bokstavlig betydelsebärande funktion. Hur snabbt ytskikten och alla underliggande 
skikt och utrymmen inne i orgeln reagerar luftens egenskaper innan de tar skada, är i det 
närmaste omöjligt att förutsäga. Svårförutsägbarheten beror på den enorma variation som 
förekommer av (a.) hur orglar är byggda, placerade och exponerade, i kombinationer med (b.) hur 
kyrkor används är byggda och klimathållna. 
 
När det gäller klimatfrågor hänvisas till avsnittet ”Klimat – gynnsammast för orgeln?” tidigare i 
rapporten. Med termofotgrafi är det idag möjligt att visa det orgelbyggare i alla tider vetat av 
erfarenhet, nämligen att den sponta fördelningen av värme påverkar klimatet i och kring orgeln i 
högst märkbart. Hur de termodynamiska krafterna verkar spontant eller med forcerat med 
klimatanläggning är dock mycket komplext och beroende av byggnadens egenskaper. För att ändå 
närma sig frågeställningarna har placeringen av orglarna karaktäriserats utifrån några de vanligast 
förekommande alternativen. Följande indelning har gjorts: 
 

1a. – kor/församlingsnära huvudorgel, eventuellt enda orgel 
 – som i t.ex. Berga kyrka eller Johannelunds kyrka i Linköping 
2a. – kor – inom kor, uppe på förhöjt kor, i triumfbåge eller korabsid, invid 

eller nära huvudaltare 
2b. – nära kor – öster om en tänkt mittlinje tvärs kyrksalen men utanför koret, 

nedanför trappa till korförhöjning; golv eller eventuellt lågt 
podium; på norra eller södra sidan 

2c. – i sal  – som 2b. men väster om en tänkt mittlinje tvärs kyrksalen 
2d. – korsarm – norr eller söder på golv, podium eller läktare 
2e. – positiv – flyttbar liten orgel (NB: ej detsamma som flyttbart spelbord); 

position vid inventeringen 
3. – Wester-lösning – beteckning för lösning lanserad av Bertil Wester på 1930-talet 

för att rädda gamla orglar genom at låta dessa stå och istället 
bygga en ny bakom denna; sådan alösningar finns i 
Loftahammars kyrka och Vårdsbergs kyrka (se bilaga 7)130 

4. – tornkammare – tydligt exempel: Linköpings domkyrka, se bilder nedan. 
5. – salsbred västläktare – exemplifieras med bilder nedan 
6. – annan placering – podium i väster som i Vadstena klosterkyrka (1933) och Haurida; 

i vindsutrymmen, magasin el. dyl. 
 

                                                           
130 Wester & Weman 1930 s. 323; jfr Meyer 2001 s. 30f. 
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I handlingar från första decennierna av 1900-talet förekommer ibland beteckningen "orgelkor". Så 
till exempel arkitekten Lars Israel Wahlman på 1910–20-talet beträffande orglarna i Kalmar 
domkyrka och Engelbrektskyrkan i Stockholm, men även i Linköpings stift och Veta kyrka.131 I 
Björsäters kyrka och Ukna kyrka är kyrksalen absidliknande avslutat bakom orglarna på liknande 
sätt som i Kalmar domkyrka.  Beteckningarna orgelkor, kororogel och läktarorgel har dock 
undvikits här. 
 

Generell utveckling till ca 1740-talet 

Tanken här är att ge några exempel på ytterligheter av placeringar i kyrkobyggnader med vissa 
gemensamma nämnare men också olikheter beträffande klimathållning, vilket dock inte 
kommenteras utförligare här eftersom den saken måste ses i vidare sammanhang av fördjupning. 
Avsikten är här helt enkelt att belysa några av typexempel för att ge en bredare förståelse för den 
komplexitet som råder när det gäller att avgöra när det gäller att avgränsa ramarna för vad som är 
ett gynnsamt klimat för en enskild orgel utifrån dess inneboende egenskaper och omgivande 
förutsättningar som har att göra med kyrkobyggnadens egenskaper och hur den används. 
 
Utvecklingen rörande placeringen av orglar i äldre tider har beskrivits så här: 

 
Senare, med början i tidigt 1600-tal, blev större orglar vanliga. Deras placering skiftade, flera alternativ fanns. 
Orgeln kunde få plats på en tidigare byggd läktare i predikstolens närhet eller på en orgelläktare tillkommen för 
musikens skull. Till sist, med inköp av ett nytt och större instrument blev en nybyggd läktare i väster det normala. 
[…] I stadskyrkor blev orglar vanliga under 1600-talet. […] På landsbygden dröjde det in i 1700-talet och med en 
mycket ojämn fördelning över landet.

132
 

 
En anledning till den påtalade mycket ojämna fördelningen över landet var de omständigheter 
som rådde inom Linköpings stift:  

 
Något för Östergötland speciellt blev att också orglar kunde anskaffas […]. Västläktare med orgel blev tidigare än 
på andra håll ett normalt inslag i kyrkorummet.

133
 

 
Främsta skälet som också framhålls var naturligtvis att kompetenta orgelbyggare fanns att tillgå. 
Vidare framhålls att en del biskopar och präster mer än andra på andra håll intresserade sig för 
och förstod betydelsen av att befrämja och tillse att musiklivet och orgelkulturen utvecklades 
samtidigt som de själva bidrog till planläggning och modernisering av kyrkobyggnaderna. Några av 
dess var domprosten och senare biskopen Andreas Rhyzelius liksom kyrkoherden i Henric Jacob 
Sivers i Tryserum (se bilaga 7, 8 och 10). 
 
Ytterligare faktorer som bidragit till att orglar fått olika placering är naturligtvis i första hand om 
att bygga en orgel i en befintlig medeltida kyrkobyggnad som tidigare kanske helt saknat eller 
endast haft ett mindre positiv samt dessutom ofta ganska begränsat med plats för en orgel och 
läktare. Gällde det att förse att förse en helt nyuppförd eller genomgripande omgestaltad 
kyrkobyggnad med orgel och läktare kan förutsättningarna rimligen framtonat i annan dager. 
 
Två tidiga exempel som belyser det i Linköpings stift är orgelsituationen avser två orglar av Jonas 
Wistenius: dels Västervik S:ta Gertrud från 1744 respektive den i Vist kyrka från 1747. Se 
fotografier på följande sida. 
 
Att situationen i Västervik är speciell framgår särskilt tydligt av sektionsritningen av kyrkan. 
Pipverket sticker delvis upp i tornkammaren där de fem kilbälgarna. Se ritningen på nästföljande 
sida 
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 Malmström 1990 s. 40 resp. 335 och Kult inv Veta 2005 s. 8; jfr även Meyer 2001 s. 60. 
132 Sockenkyrkorna 2008 s. 195f. 
133 Sockenkyrkorna 2008 s. 203f 
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Västervik S:ta Gertrud respektive Vists kyrka (förstörd i brand på 1960-talet). Båda orglarna byggda av Jonas Wistenius 
1744 respektive 1747. Foto: 2012-09-12 resp. Einar Erici 1937, ATA. 

 
 

  
Västervik S:ta Gertruds kyrka, tornpartiet med Wistenius-orgeln och dess bälgverk i tornet. Uppmätningsritning av A. 
Flink sept. 1914 (tillhandahållen av arkitekt Lennart Arfwidsson, Västervik); här beskuren och spegelvänd. 

 
 
Rhyzelius-kyrkor ca 1740–1750 
Ett tydligt exempel inom Linköpings stift på den tidigare beskrivna generella utveckling som under 
1600-talet ledde fram till att orgelläktare började byggas i västra delen av kyrkobyggnader finns i 
Linköpings domkyrka. Hur västra delen såg efter det att Johan Niclas Cahman byggt en helt ny 
orgel som färdig 1733 framgår av foto taget innan genomgripande modernisering genomfördes på 
1880-talet. Dåvarande domprosten och senare biskopen Andreas Rhyzelius höll en predikan i av 
vilken hans positiva inställning till orgeln är tydlig. Delar av predikan återges i bilaga 8. 
 
Utan att i detta sammanhang ha studerat saken mera ingående än tidigare, är intrycket det att 
Rhyzelius’ insatser skulle ka ha haft större betydelse för utvecklingen av de arrangemang med 
salsbred läktare i väster i tunnvälvda salskyrkor än vad som tidigare framhållits. Så anförs att 
Andreas Rhyzelius ”förordade praktiska kyrkor utan flärd” och ”var konservativt ortodox i 
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trosfrågor och oemottaglig för nymodigheter från Stockholm”.134 Vidare har noterats att 1750-
talet anses som en ”övergångstid” när det gäller nybyggda kyrkor: Södra Vi och Hallingeberg två 
betydelsefulla kyrkor i det sammanhanget.135 Just Hallingebergs kyrka framhålls som särskilt 
betydande för gestaltningen av ”den efterföljande klassicismens kyrkorum” och en typ av kyrka 
som länge kallats Tegnerlada men som numera börjat kallas Lindblomslador efter biskopen J. A. 
Lindblom i Linköpings stift under senare delen av 1700-talet.136 
 
Rhyzelius mätte upp gamla kyrkor som Linköpings S:t Lars 1736,137 men utarbetade också förslag 
till om- eller nybyggnad av flera kyrkor. För närvarande är följande kända: Vist 1745,138 Krokek 
1747,139 Södra Vi 1755,140 Stora Åby 1756-57,141 Oppeby 1759-64(?),142 och Hallingeberg 1760.143 
Vilken roll Rhyzelius kan ha haft för utformningen av orgelläktare i kyrkorna från och 1730-talet 
och framåt följas upp i annat sammanhang. Hur som helst är den situation som syns på bilden från 
Vists kyrka där orgelläktaren och orgeln uppfördes samtidigt som kyrkan på 1740-talet belysande 
för hur västläktare uppfördes över hela kyrksalsens bredd och där orgeln står fritt på läktaren.  
 
Orglar är vanligen inte utritade på ritningar till kyrkor. Några av de för närvarande äldsta hittills 
påträffade i landet är de som återges på bild ovan från Kvillinge respektive Risinge.På de 
utrymmen eller platser som fanns eller underförstått avsetts för orglar tycks först sedan 
orgelbyggare kommit in i bilden för att så gott de kunnat få in och till en orgel. Att läktare eller 
orglar fanns med på ritningar till nya kyrkor är av allt att döma ytterst sällsynt. Intrycket är att 
läktare och orgel inte ingick eller hölls för underförstådda i helhetsgestaltade från mitten av 1700-
talet och en god bit in på 1800-talet. Möjligen är läktarens bärande stolpar i några fall utritade på 
planritningen, som på den till Tryserums kyrka som uppfördes under 1780-talet med en orgel av 
Pehr Schiörlin. Ritningen till kyrkan hålls för upprättad av arkitekten Jean Eric Rehn.144 
 
Beträffande de två särskilt nämnda kyrkorna i Södra Vi och Hallingeberg finns några noteringar 
som kan vara intressanta. Rhyzelius utkast från 1752 till kyrkan i Södra Vi beskrivs präglat av ”en 
enkel, närmast karolinskt präglad predikosal med symmetriskt placerade fönster och i norr en 
sakristia, tillräckligt stor för att kunna fungera vid skriftermål och med direkt uppgång till 
predikstolen.”145 När det gäller Hallingebergs kyrka tycks en viss ambivalens råda om betydelsen 
av de ritningar arkitekten Carl Hårleman gjorde som alternativt förslag till Rhyzelius’. Hårlemans 
ritning anses inte representativ för dennes arkitektur, men trots att den inte användes i 
Hallingeberg ska den ha fått stor betydelse som ”fått stor betydelse som en kyrklig idealritning för 
tidens kyrkobyggande.”146 På de ritningar arkitekten Carl Hårleman gjorde för Hallingebergs kyrka 
finns ingen läktare utritad.147 Att Hårlemans ritningar skulle blivit mönsterbildande, som tidigare 
framhållits,148 är en uppfattning som knappast stämmer, åtminstone inte för förhållandena inom 
Linköpings stift förrän möjligen fram till dess att Tryserums nuvarande kyrka byggdes under första 
hälften av 1780-talet. Visserligen har den rundat kor, men å andra sidan ingen korsarmsliknande 
utbyggnad åt söder. Nya kyrkobyggnader som i Landeryd 1753, Horn 1754, Bankekind 1758 och 
Loftahammar 1756–60 och övriga som Slaka 1781–83 har endast utbyggnad åt norr och rakt eller 
tredelat avslutade korpartier. 
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 Sockenkyrkorna 2004 cit. s. 85; jfr s. 130f och 203f. 
135

 Sockenkyrkorna 2006 s. 113ff, även s. 190. 
136 Sockenkyrkorna 2006 cit. s. 115, jfr Bonnier & Sjöström 2013 cit. s. 196f resp. Mogren 2014 s. 37f. 
137 Lundberg & Cnattingius 1929 s. 56f och Zachrisson 2007 s. 95ff. 
138

 Sockenkyrkorna 2004 s. 68f (s. 69: ”Ritningen sades ha gjorts upp i domkapitlet i Linköping, d.v.s. av dåvarande domprosten och mångsysslaren 
Andreas Rhyzelius.”); jfr Nordanskog 2010 s. 192. 
139 Cnattingius & Westlund 1990 s. 5 och Nordanskog 2010 s. 192. 
140

 Nisbeth 1995b s. 3f, Sockenkyrkorna 2008 s. 205 (”Grundritning til Södra Wis nya Stenkyrkio") och Nordanskog 2010 s. 25 och 28. 
141 Sockenkyrkorna 2004 s. 71 (Ritningen gjordes av biskopen själv, […].”) och Nordanskog 2010 s. 28 och 60.  
142 Nordanskog 2010 s. 192. 
143 SvKy vol. 216 s. 192ff (Rhyzelius ritning, grundplan 1752, kyrkans arkiv, O-serie, VaLa) och Nordanskog 2010 s. 25, 28 och 189. 
144 Wahlberg 1983 s. 148 och SvKy vol. 216 s. 314ff. 
145

 Sockenkyrkorna 2006 s. 114. 
146 Stavenow 1927 s. 271 (”Förslaget [Hårlemans] är synnerligen enkelt, plantypen är den vanliga enskeppiga, som genom mindre utbyggnader i norr och 
söder fått formen av ett latinskt kors. Fasad, torn och inredning förefall enklast möjliga, och som någon god representant för den Hårlemanska 
arkitekturen kan denna enkla landskyrka knappast räknas.”) och cit. Sockenkyrkorna 2006 s. 115. 
147 SvKy vol. 216 s. 111 och s. 192ff. 
148 SvKy vol. 216 s. 112.  
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Situationen i Vists kyrka framstår som ett tidigt typexempel på den normala placeringen av orglar 
under lång tid vid nybyggen och mera omfattande omgestaltningar av kyrkobyggnader, fram till 
åtminstone 1880-talet. 
 
Arkitektritningar 
Tre skeden har särskilt påverkat utvecklingen från andra delen av 1700-talet. Dessa fick få stor 
betydelse för orgelbyggarnas arbete i och med att arkitekter fick en obligatoriskt inflytande över 
hur orgelfasader gestaltades till skillnad från tidigare då orgelbyggarna själva stor för 
utformningen. Följderna av detta är väl kända och skildrade i andra sammanhang.149 
 
Skedet under 1880-talet medförde att orglarna och orgelbyggeriet i flera avseenden förpassades 
ut i biutrymmen till kyrksalen. Ett av de mest slående exemplen på det finns just i Linköpings 
domkyrka; se fotografier och citat på följande sida samt sektionsritning på nästföljande. Skedet 
från omkring 1950 hade att göra med den revival, orgelrörelsen som började på 1930-talet i 
Sverige. Från och med 1950-talet blev det allt vanligare att placera orglar nere i kyrksalen och i 
närheten av koret. Närheten till församlingen och kören var några av motiven till förändringen. 
 
Händelseförloppet kan i viss sägas kodifierat genom följande två dokument från 1776 respektive 
1887 och manifesterat med två kororglar på 1950-talet varav den ena i Vadstena klosterkyrka: 
 

1776 Kungliga förordningen angående vad hädanefter vid publika byggnader kommer att 
iakttagas, utfärdas vilket bland annat innebar att projekt och ritningar till nya altare, 
predikstolar, orglar och andra prydnader i kyrkorna skulle granskas av 
Överintendentsämbetet och godkännas av Kungl. Maj:t. Förordningen 1776 kan ses som 
kodifieringen av ett förlopp med två tidigare formella hållpunkter i officiellt gällande 
handlingar från 1747 och 1759.150 

 
1887 Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig befallning sammanfattade av 

Kongl. Öfverintendentsembetet.151 – Se bilder från Linköpings domkyrka nedan och 
utvecklingen i Vårdsbergs kyrka nedan och i bilaga 7. 

 
1950 De första utpräglade kororglarna under inflytande av nya liturgiska principer. Första 

orgeln för denna rörelse anses vara den så kallade Bach-orgeln från 1950 i Uppsala 
domkyrka: ”den första kororgeln i modern tid”.152 Från samma tid är även 1950 års 
kororgel i Vadstena klosterkyrka, vilken dock är pneumatisk och snarare att betrakta 
som senromantisk med hänsyn till dess yttre gestaltning och intonation.153 

 
Ytterligare bilder nedan avser illustrera olika situationer. 
Ulrika kyrka är en mindre ”tung” kyrkobyggnad men i övrigt vanliga salskyrka med heltäckande, 
salsbred läktare i väster och orgeln placerad mitt på. 
 
I Vadstena klosterkyrka är 1933 års huvudorgel i västra delen av hallkyrkan placerad på ett 
podium nere i kyrksalen. Till konstruktion och uppbyggnad är orgeln av samma typ som den i 
tornkammaren i domkyrkan, och i princip som den i början av rapporten återgivna 
sektionsritningen av Åkerman & Lund-orgeln. Skillnaderna i placeringen är tydliga. I Vadstena står 
dikt an mot en yttermur och har ett stort fönster direkt ovanför pipverket som till betydande 
delar står helt fritt mellan orgelhusets gavlar och stumma kulissfasad och helt utan tak. Orgeln i 
do kyrkan har heller inget tak, men står i princip helt isolerad från övriga kyrkorummet inne i den 
välvda tornkammaren. – I alla avseenden väldigt olika situationer.   

                                                           
149 Wester 1936, Kyhlberg u.å. och Larsson et al 1969, i senare tid utvecklat av NiFr 2004, Fredriksson 2007 och NiFr 2010b. 
150 Larsson 1969 s. 36f, vidare Stavenow 1927 s. 30f och Fogelmarck 1957 s. 140 (bilaga 2 s.513f). 
151

 Allmänna anvisningar 1887. 
152 Cit. Ridderstedt 1998 s. 297ff, jfr Weman 2006 s.141. 
153 Fredriksson 2010. 
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Västläktare och tornkammare ca 1886/87 
 

  
Linköpings domkyrka. före respektive efter omgestaltning på 1880-talet. Foto ÖLM ca 1886 resp. FRENIC 2007-10-03. 
Jämför även ritningen på följande sida. 
 

 
  

I Allmänna anvisningar rörande kyrkobyggnader på nådig befallning sammanfattade av Kongl. anförde 
Överintendentsämbetet 1887 följande om orglar och om orgelläktare (s. 33f): 

 
Invändiga byggnadsdelar. 
Läktare. Utom orgelläktaren förekomma äfven läktare för åhörare samt vid större byggnader derjemte gallerier 
och gångar för kontrollering af byggnadesn öfre dela, hvilka sistnämnda kostsamma inrättningar dock här kunna 
förbigås. 

Orgelläktaren förlägges vanligen i vestra ändan af kyrkoskeppet och bör lemna plats ej endast för 
orgelverket utan äfven för sångkör. Hos oss har under detta århundrade [1800-talet till 1887] uppstått en 
synnerlig benägenhet för öfver höfvan stora orgelverk, särdeles i städerna, der musikaliskt intresse och 
materiella tillgångar varit större än på landsbygden, hvilket åter vållat, att kyrkorna, med sina väldiga och i 
kyrkoskeppet långt utdragna orgelläktare, synas mera vara till för orgelns skull än denna för kyrkans. 

Orgelns ändamål är icke att dominera utan att leda den enstämmiga menighetssången, som utgör ett så 
starkt element i den evangeliska kulten. Instrumentet behöfver derföre icke vara större än hvad rummet och 
församlingens storlek kräfva, och, då derjemte nutidens högt uppdrifna teknik förstår att med helt små orglar 
frambringa samma tonstyrka, till hvilken förr fordrades vida större verk, synes skäl numera ej vara för handen 
för frambyggandet af dess läktareställ- [s. 33/34] ningar, hvilka fortfarande så allmänt vanställa våra kyrkor, så 
väl de historiskt minnesvärda som de af mindre betydelse. Derest, såsom nästan allmänt är fallet, orgeln 
förlägges i vester, finnes tillräckligt plats i tornet öfver förhallen så väl för instrument som kör, utan att läktaren 
behöfver göras större än att den kan uppbäras af konsoler, eller, i fall större utrymmes nödvändigt erfordras, af 
ett par föga framskjutna kolonner, samt utan att den behöfver upptaga hela skeppets bredd eller störande 
inkräkta på fönsterväggarna. Härvid bör äfven iakttagas, att höjden öfver golfvet icke varder för obetydlig, utan 
minst 2 ½ meter. 

För erhållande af bättre utrymme på läktaren kan i rummet ofvanpå, eller i det s. k. »mellanrummet», 
bälgarne uppsättas, hvilket är ett vanligt bruk i de tyska kyrkorna. 

Orgelns uppställande i skeppets vestra ända är likväl icke obetingadt att förorda. Genom att, såsom under 
medeltiden var brukligt, anbringa en mindre orgel i närheten af koret t. ex. öfver sakristian eller midt emot 
densamma, i en korsflygel eller särskild mindre utbyggnad såsom i de Engelska kyrkorna, vinnes den väsendtliga 
fördelen, att det vestra fönstret icke blifver undanskymdt, utan kommer till sin fulla verkan för skeppets 
belysning, hvilken fördel dock äfven kan ernås medelst ett vestligt läge, om nemligen förhållandena äro sådana, 
att instrumentet kan delas i två hufvudafdelningar. 

Åhörareläktare […]. 
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Linköpings domkyrka, längdsektion mot norr Vadstena klosterkyrka, längdsektion mot söder 
av kyrkobyggnaden och orgeln (efter SvKy av kyrkobyggnaden och orgeln (efter SvKy vol. 213 
vol. 201 pl. 67; här beskuren). Jfr foton nedan. pl. VI; här beskuren, spegelvänd). 
 

 
Vårdsbergs kyrka, längdsektion mot norr av kyrkobyggnaden och orgeln (efter 
SvKy vol. 14 fig. 111; här beskuren). Tillsammans med fotografier i bilaga 7, är 
ritningen en illustration till hur skiftande liturgiska gestaltningsideal fått olika 
konsekvenser för utformningen av kyrkobyggnader och för orgelkonsten, med 
hänsyn till såväl arkitektoniska och akustiska och termodynamiska aspekter. 
Nuvarande situationen i Vårdsberg motsvarar den som Bertil Wester förordade 
på 1930-talet och som här kallas Wester-lösning (se bilaga 7). 
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”Dessein till Orgelvärck uti Misterhults 
Kyrcka i Calmare Lähn. [/] JW 1786” (ÖIÄ). 
Orgeln byggdes av P. Schiörlin 1787. 
Fasaden kvar, delar av 1787 års orgel 
förvarade i tornet. 

  
Till vänster: i den ouppvärmda Vadstena slottskyrka står den så kallade Lillkyrkoorgeln vars bälgverk sluter an mot den 
bakomvarande muren som dock inte är en yttermur utan en inre mellanmur. Till höger: I Ulrika timrade kyrka står en 
orgel av motsvarande storlek, fritt uppe på läktaren som löper över kyrksalens hela bredd. Bilderna är exempel på 
likartade orglar (jfr Virestads-orgeln) men med helt olika placering; Lillkyrkoorgeln i stenbyggnad respektive Ulrika-
orgeln på västläktare i timrad salskyrka. 

 
 
Altarorglar – ett särfall med flera från Linköpings stift 
De förändringar som infördes och kulminerade med 1776 års 
förordning, väckte visst missnöje. 
 
Redan fyra år senare framförde Carl Fredrik Adelcrantz vid 
Överintendentsämbetet (ÖIÄ) i skrivelse till kungen en del 
synpunkter. Han noterade behovet av att i kyrkobyggnaderna 
”att rätta prydnaderne efter Församlingarnas mer eller mindre 
förmögenhet” och vidare att denna ”vid Över Intendents 
Ämbetet antagne principe har väl den obehagliga följd att 
Desseiner över Landskyrkor hafva en monotonie”.154 
 
I det avseendet tycks det finnas en viss pragmatisk likhet 
mellan Rhyzelius och Adelcrantz, att de såg till 
församlingarnas belägenhet och behov av livsnära gestaltning 
av kyrkorummen. 
 
Samtidigt är frågan om skrivelsen kan ses som början på ett 
mer fantasifullt skapande som faktiskt gör sig gällande från 
om med just början av 1780-talet, och då inte minst i flera av 
kyrkorna inom Linköpings stift. Med endast ett hittills känt 
undantag, märks dock skillnaden inte beträffande placeringen av orglarna. Den alltjämt sedan 
åtminstone Rhyzelius tid på en salsbred läktare i västra delen av kyrkan. Skillnaden märks i att 
arkitekterna började ta ut svängarna med allt mer stiliserade ”deseiner” till orgelfasader. Av 
bevarade orglar och orgelfasader från den tiden står det helt klart att utläsa vilka besvär detta 
vållat orgelbyggarna. Arkitekternas har motiv har uppenbarligen andra än vad som är lämpligt i 
orgelbyggnadstekniskt hänseende. Vilken innebörd dessa motiv har är något som får tas upp i 
annat sammanhang, men att arkitekterna hade någon form av avsikter med motivvalen är nog 

                                                           
154 Fogelmarck 1957s. 141. 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 80(108) 

 PHS 34649 

 
Ritning till altare, altaruppsats och 
orgelfasad för Götlunda kyrka; orgeln 
byggdes av Pehr Schiörlin 1782 (ÖIÄ). 

rimligt att anta. Se till exempel orgelfasaderna i Rystad 1782, Slaka 1783 och Vikingstad 1785 (se 
bilaga 10), Grebo 1786, Södra Vi 1787, Misterhult 1787 och Lönsås 1789. Utifrån dessa ritningar 
var det orgelbyggare Pehr Schiörlin orglarna, samtidigt som han från och med i Tryserums kyrka 
1783–85 också byggde orglar med utpräglat mer orgelbyggnadstekniskt anpassad utformning.155 
 
Från tiden 1778–80 finns också vittnesbörd från arkitekten Erik Palmstedt om hur han betecknade 
traditionella orgelfasader av orgelbyggare som gammalmodiga och snickarmässiga.156 
 
I det sammanhanget är det kanske som ett specialfall hör 
hemma, det nyss nämnda undantaget från regeln att placera 
orgeln på läktare väster. Den aktuella ritningen avser en 
lösning i Götlunda kyrka som visserligen ligger i Västerås stift 
men till vilken Pehr Schiörlin i Linköping byggde orgeln. ÖIÄ:s 
ritning visar en komposition med en arkadförsed orgelfasad 
som gör att den väcker associationer till triumfbågar. Fasaden 
är sammanbyggd med en läktarbarriär vilken korresponderar 
med övre delen en altaromfattning utformad som en direkt 
motsvarighet till en klassicistiskt utformade tempelfasader. 
 
Arrangemanget med orgel ovanför altaret är ovanlig, kanske 
unik i Sverige. I flera slottskapell från 1600-talet arrangerades 
orgeln i koret på ena sidan om altaret som en pendang till 
predikstolen, ibland med uppenbar strävan efter symmetri 
och ibland mera som en iscensättning.157 Även separat läktare 
i motstående ände av rummet mitt emot altaret i andra 
förekom liksom på kontinenten; Venngarns slottskapell och 
Stockholm slottskyrka.158 På kontinenten förekom mer eller mindre enhetliga kompositioner med 
altare, predikstol och orgel i tre etager ovanför varandra. Några sådana exempel är inte kända i 
Sverige. Däremot några lösningar med enbart orgel ovanför altaret, men dessa är sällsynta inom 
Svenska kyrkan.159 
 
Ibland anförs att placeringen skulle vara konfessionellt betingad.160 I Vreta klosters kyrka finns det 
i stiftet veterligen ända exemplet på att an orgel stått på en läktare i triumfbågen, 
medeltidskyrkans gamla lektorium – en placering av 1600-talsporitivet som påminner om 
placeringen av orgeln i Lunds domkyrka i början av 1600-talet.161  
 
I flera slotts och aristokratiskt präglade miljöer finns exempel på arkitektoniska motiv med nischer 
eller våningar för kungligheter och adel: 
 

- Stockholms slottskyrka, både före och efter branden 1703162 
- Drottningholms slottskyrka 
- Öveds kloster där tre nischer på andra våningen mera liknar herrskapsloger eller läktare 

för mindre musikerensembler, som liknar utformningen i Franska reformerta kyrka i 

                                                           
155

 Jfr Wester 1936 s. 311 och vidare RAÄ Tryserum 1785. 
156

 NiFr 2010b; vidare Palmstedt 1778–80 och Setterwall 1945. 
157 Rosell 2000 s. 67; jfr t.ex. Salsta (symmetri) och Läckö (iscensättning) a.a. s. 28 resp. 21. 
158

 Ljungström 2004 s. 200 resp. Rosell 2000 s. 63. 
159 Från 1800-talet för det sig om Östra Ämtervik (orgel) 184 (Erici & Unnerbäck 1988 s. 426), vidare i Beateberg 1881, Snöstorp 1883, Tranemo 1889, 
förslag Stockholm Oskar 1896 (Malmström 1990 s. 154, 162 och s. 259) samt därutöver Garpenberg från 1903 (Sjögren 1952 s. 281) och Vedevåg från 
1916 (Sjögren 1952 s. s. 148 och Malmström 1990 s. 71) jämte frikyrkor, t.ex. Stockholm (Malmström 1990 s. 257 och Ljunggren 1992.) 
160 I Norge finns sådana lösningar i Kongsberg från mitten av 1700-talet och i Røros kyrka från 1784 i Norge anför Malmström 1990 s. 33 att ”predikstolen 
efter dansk förebild placerats centralt över altaret, däröver orgelläktaren. Arrangemanget var också vanligt i tyska evangelisk-lutherska kyrkor under hela 
sjuttonhundratalet.” Någon sådan lösning i Danmark är veterligen inte känd, men väl sådana med orgel ovanför altaret som i Fredriksborgs slott med 
parallell i residenset i Dresden varifrån den så kallade Compenius-orgeln kommer (se Johannsen 2010 s. 72 och jfr s. 39 och 57). Mångfalden av sådana 
lösningar inom olika regioner på kontinenten framgår sammanställningar av bl.a. Buchstab 2002, Könner 1992 och Hamberg 1955 s. 73, 129 och 143. 
161 SvKy vol. 14 s. 47f, 105 och 113 resp. Hamberg 1955 s. 150f och Hultkvist 1995 s. 198. 
162 Se t.ex. Vahlne 2012 s. 295 och minimal läktare s. 279, 283, 286 och 288. 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 81(108) 

 PHS 34649 

Stockholm,163 både slottskyrkan och rikssalen i Stockholms slott,164 och även Eosander-
kapellet i Slottskyrkan i Berlin. 

- Forsmarks kyrka har liknande nischer men i kordelen av kyrkan, ritad av Olof Tempelman, 
bördig från Källstad och Herrestad.165 

 
Litet vågat och kanske långsökt inställer sig ändå frågan om det i sådana sammanhang kan finnas 
något kvardröjande släktskap med sådana gestaltningar av aristokratiskt präglad kyrkobyggnads- 
och emporkultur i äldre tider med koppling till ägande- och patronatsrätt.166 Inom Linköping stift 
finns flera exempel på sådan torn- och läktarkultur är känd från Källstads, S:t Lars i Linköping 
Vreta klosters, Vårdsbergs kyrkor med flera inom Linköpings stift,167 liksom i Visby med S:ta Maria 
domkyrka.168  
 
Hur som helst står det klart att standarden för orglarnas placering under 1700-talet var på en 
salsbred läktare i västra delen av kyrkan, oavsett om läktaren var angiven från början på ritningar 
eller helt enkelt tagen för given och underförstådd. 
 
Rörande den gestaltning och formgivning som arkitekterna och tjänstemännen vid ÖIÄ företredde 
och föreskrev i sina författade ”desseiner” till kyrkobyggnader och orgelfasader, råder den tanken 
att dessa är präglade av viss akademiskt bildad stramhet.169 Samtidigt kan man konstatera att det 
mellan de lokala församlingarna fanns förmedlande och förenande länkar i landsorten även till 
administration och ÖIÄ – nätverk av kontaktvägar mellan tjänstemän vid ÖIÄ genom aristokratiska 
av ståndspersoner med olika uppdrag även i lokala församlingar där privatpersoner bekostade 
anskaffning av bland annat ritningar. Patronats- och ägarförhållanden, samt anpassning till lokala 
behov och förutsättningar har samverkat med ömsom betoning på å ena sidan en stramare och 
ibland sparsmakad i val av motiv och gestaltning, och å andra än ett mera person- och 
föremålsnära perspektiv.170 
 
Utöver rent visuella, akustiska och klimatmässiga aspekter av orgelns position i kyrkobyggnaden, 
kan ju position även förstås med en betydelse av status i både social och bildlig bemärkelse. 
  

                                                           
163

 Alm 2000 s. 242 resp. 246, se SvKy vol. 210 s. 225. 
164

 Vahlne 2012 s. 295f resp. s. 303 (jfr s. 313). 
165 Se Berg Villner 1997 s. 180f resp. 185 och 189. 
166

 Se t.ex. Bonnier 2012 s. 99 och Ullgren 2004 s. 21 och 187; tidigt kopplat till maktbalans mellan olika fursteideal, kejsare/påve, Tollin 2012 s. 245ff och 
Holmström 2006 s. 216f, Redelius 2010 s. 142 och Lovén 2010 s. 202f.  
167 Lundberg 1927–28, Lundberg & Cnattingius 1929 och Zachrisson 2007. 
168 SvKy vol. 175 s. 130f; flera kyrkor i Visby har haft västempor/emporvåning: S:t Olofs, Drottens och Helgeands amt ev. S:t Clemens. 
169 Jfr t.ex. SvKy vo. 221 s. 51 (”Tempelmanförslagen visar alla en stram, kyligt akademisk formgivning, karaktäriserad av närmast avsky för onödig dekor.”)  
och SvKy vol. 216 s. 58 och 61 (”Upplysningstidens rationalitet omfattade även rummets utsmyckning. Altarpartiet, predikstolen och orgelläktaren förblev 
en monumental treklang men rummets tidigare rika symbolspråk reducerades till ett minimum, till enkla tecken för kristna dygder och teologiska 
allmänbegrepp.” […] ”Orgelfasadens [i Söraby kyrka] ornamentik är alltså profan. Även altarprydnadens och predikstolens dekor  visar i hur hög grad de 
kristna symbolerna och bilderna kommit ur bruk inom den renläriga klassicismen.”)  
170 SvKy vol. 216 s. 72: ”Sådana figurrika, bibliska scener [som Hedvig Norrköping och S:t Lars Linköping med kung Davids orkester] lät han också pryda 
altarringarna i flera kyrkor. Hörberg accepterade alltså inte det förenklade symbolspråk som i övrigt tillämpades under denna tid.” 
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Kolumn Q-T: Återanvända äldre delar 

Identifiering av ”Återanvända, bevarade äldre delar” i kolumnerna Q-T är egentligen endast 
aktuell för orglar med heterogen tillkomst och för att klargöra vem som tillfört vad och när (se 
”Kolumn E: Tillkomst, orgel” ovan). 
 
Ändrings- och händelsehistorik hör till en annan del av orglarnas biografi och utveckling samt 
bedömningar om bevarandestatus vilket fordrar mer ingående undersökning än möjligt inom 
ramen för en översiktligt grundläggande inventering. 
 
För att enkelt vara sökbara redan i Excell-filen och innan informationen förts in i GOArt-
databasen, är delarna beskrivna enligt principen: 
 

orgelbyggeri eller ”anonym” + år eller århundrade. 
 
Av erfarenhet väsentligt att veta vilket orgelbyggeri som tillverkat bevarade orgeldelar och när. 
 

Q. – Fasad 

Här gäller det fasadstruktur (och inom parentes fasadpipor). Dekor och ytskikt ej beaktade. 
Ingen uppgift = fasad och verk samtida 

 

R. – Pipverk, äldsta skikt 

Här gäller det pipverk i snäv bemärkelse, det vill säga klangkällor, klingande pipor i fasaden. 
Blindpipor betraktas som dekor. Stämmornas inbördes ordning anges, om inget annat anges 
utifrån fasaden och innåt (bakåt), eller utifrån största stämman i respektive verk. Generellt 
hänvisas vidare till fotografier och "Orgeldokument". 
 

Bara årtal = samtida med själva orgelverket, verksgrunden 
Ingen uppgift = fasad och verk samtida 

 

Kolumn S: Magasinerat, inventerade biutrymmen 

Äldsta, identifierade beståndsdel. Inventerade utrymmen (även t.ex. i eller på befintlig orgel) och 
magasinerade orglar eller beståndsdelat av orglar i t.ex. tornkammare, vindsutrymmen och 
vidstående byggnader, bodar och magasin. 
 
Biutrymmen är alltid inventerade, utom om utrymmen visat sig vara låsta och det i dessa falla inte 
funnits någon rimlig anledning att anta att dr skulle kunna finnas några orgeldelar med hänsyn till 
kännedom om eventuell tidigare orgelsituation i den aktuella kyrkobyggnaden. Att inventera 
biutrymmen i kyrkor uppförda efter 1939 har bedömts vara av underordnad betydelse. 
 
Övrigt (Ö/a-d): 
 

Ö/a – Nyligen – senare än 1988 (Erici & Unnerbäck 1988) 
Ö/b – Spridda orgeldelar – utom obetydliga fragment, eventuellt även 

förekomst av harmonium el. dyl. andra instrument 
eller orgelläktare, sniderier och dekor m.m. 

Ö/c – Inga orgeldelar identifierade – även om inga orgeldelar finns, anges vilka 
utrymmen som inventerats 

Ö/d – Inga biutrymmen inventerade. – I vissa fall har ingen anledning funnits at inventera 
biutrymmen; den orgelhistoriska situationen i 
kyrkobyggnaden gör sannolikhet för att orgeldelar 
sak finns minimal som i kyrkor helt nyanlagda 
kyrkor från 1860 och framåt. 
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Magasinerade delar skulle kunna indelas i fyra kategorier av olika käll-, återanvändnings- och 
återvinningsvärde: 

 
1. Rehabiliteringsobjekt:  sådana orglar, objekt som kan betraktas som bevarade, dvs. att 

betydelsebärande delar ska finnas kvar av åtminstone (I) pipverk 
och (II) väderverk samt eventuell (III) fasad enligt beskrivningar 
tidigare i rapporten.171 

2. Referensobjekt: Stämmor och andra elementärt betydelsebärande verksdelar, som 
till exempel delar av pipverk och vällbräden eller vällsarger o.dyl. 
delar och detaljer som kan bära på väsentlig fakta och uttydbar 
information om väderlådsindelning, pipverkssammansättning och 
fasadindelning. 

3. Reservdelsobjekt: Enstaka stämma eller spridda delar för eventuell återanvändning.172 
 
4. Återvinning 

 
Företeelsen att orgeldelar blivit magasinerade, eller som i vissa fall lämnade i tornet men inom 
begränsad yta och volym, kan ses som ett indirekt tecken på att delarna och ibland fragmenten 
trots att de ratats ändå uppfattats ha någon form av generellt värde. – Frånsett exempel där det 
helt enkelt varit i det närmaste omöjligt att baxa iväg gamla orgelfläktar. 
 

Kolumn T: Kommentarer – Bruksskick m.m. 

Funktion, klimatpåverkan, skador, service, förvaltning m.m. 
  

                                                           
171

 Jfr Erici & Unnerbäck 1988 s. 471 och 477:"gammal fasad och en betydande delar av ursprungligt pipmaterial" respektive "väderlådor och mer 
omfattande pipmaterial". 
172 Jfr Erici & Unnerbäck 1988 s. 477: "enstaka stämmor eller andra spridda delar." 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 84(108) 

 PHS 34649 

 
 
 

Kolumn U-AD: Verksegenskaper 

U. – Fasadtyp 

I de flesta tider har orglar byggts med fasader (prospekt) av enbart emblematisk eller dekorativ 
funktion, utan teknisk betydelse för själva musikinstrumentet, vilket berörts flera gånger tidigare i 
rapporten, senast under rubriken "P. – Position, placering i kyrksal”.  
 
I samband med den så kallade orgelrörelsen – funktionalism inom orgelkonsten – restes 
fordringar om att orgelfasadens utformning skulle avspegla orgelns musikalisk-arkitektoniska 
uppbyggnad och att den skulle utgöra en del av själva musikinstrumentet med ljudande pipor från 
någon av orgelns stämmor. Synsätt och utgångspunkter senare nått, och ibland ännu når, nära 
normativa anspråk.173 
 
Sedan åtminstone 1770-talet och orgelrörelsen faller det sig naturligt att ta sig an förhållandet 
mellan orgelns synliga yttre, prospektet och dess funktionella struktur och uppbyggnad genom att 
hitta relevanta beteckningar som fångar den typen av nyanser. Nyanserna mellan bärande 
struktur och buret budskap avser ingen värdering, utan olika led av kommunikativ funktion. 
 
Fem beteckningar har använts för att beteckna olika typer av orgelprospekt:174 
 

- Verksfasad, ljudande – någon del av pipverket står i fasaden 
- kulissfasad, stum – inga ljudande pipor synliga i fasaden 
- installationsfasad – orgel utan egentlig fasad, fritt uppställt pipverk 
- skåpsfasad – endast orgelhus och skåp synliga 
- "Wester-lösning" – se ovan, kolumn ”P. – Position, placering i kyrksal” 

 

V. – Verksantal 

Antalet verk anges på vedertaget sätt med romerska siffror, utifrån klaviaturernas inbördes 
placering nedifrån och upp. 
  

                                                           
173 Rosenquist 1937 s. 169f och Åberg 1958 s. 10. 
174 RAÄ 2013 s. 16f, jfr t.ex. Gress 2000 s. 174 "Werkprospekt" och vidare NiFr 2010b (här mapp ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”).  

Hülphers 1773 (s. 305f): 
 

§ 3. Efter storleken hafwa Orgwerk 1, 2, 3 til 4 Clawer mäst af 4 Oct. jämte Pedal med litet öfwer 2 Octawer. 
[…] De mindre werk kallas äfwen Positiw, men äro ock Orgwerk i och för sig sielfwa, ty af Positiwers 
sammansättning, upkommer et mindre eller större Orgwerk. (i) Finnes Pedal wid något Positiw, är samma 
allenast en bihängd Pedal. Huru stort eller litet et Orgwerk är, kan slutas af Principalernas fot-tal 32, 16, 8 och 
4 fot; […]. 
 
(i) I Swerige finnes nu allenast Stockholms Nicolai och Tyska kyrkans samt Wisby kyrkas Orgwerk med 3 
Clawer, utom Pedaln; Liedköpings gamla werk hade ock samma inrättning. I Tyska orter träffas många sådane. 
(Se p. 165.) […] 
 
(k) […] skillnaden emellan Positiw och Regal; i de förra, som äga både Fleutwerk och Rör-stämmor, stå alla 
pipor rätt upp, men de sednare, eller så kallade Regal, göras med liggande pipor, och bestå mäst af Rör-
stämmor. 
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W. – Omfång 

De angivna omfången avser manual- respektive pedalklaviaturerna. Att omfånget på väderlådor 
skulle avvika är ytterst sällsynt och förekommer veterligen endast i Vadstena klosterkyrka i 1933 
års orgel man I. sedan senaste iståndsättningen av orgeln. 
 

X. – Klaviaturposition 

Manual- och pedalklaviaturernas position i förhållande till varnadra beskrivs på sedvanligt sätt, 
utifrån vilken tangent och vilken pedaltast som ligger vertikalt över respektive under varandra.  
 
Här råder olika praxis och standard under olika epoker och mellan olika orgelbyggerier samt 
länder, vilket kan vålla en dela bekymmer för gästande organister och för kyrkomusiker som 
under begränsad måste växla mellan olika orglar.175 
 
Just detta är något som särskilt framhållits av kyrkomusiker i stiftet, i enlighet med vad som 
noterats tidigare. 
 

Y. – Tryck tangentgång 

Tryck under tangentens gång från övre viloläge hela vägen ned till tangentbotten, utan 
registrering, minst c1 i varje manual. Newton (1 N = 0,101971621 kg) 
 

Z. – Tangenttryck 

Den så kallade tryckpunkt som organister upplever mot fingrarna av tangentena under spel är en 
effekt av en mängd samverkande faktorer. Följande exempel som har med de speltekniska 
egenskaperna i orglar med så kallad ”Victoria”-låda av orgelbyggare A.V. Lundahl 1895 framgår att 
man tidigare var medveten om och räknade med betydelsen av sådana faktorer: 

 
[…] tangenterna, hwilkas fall är 10 mm, ej behöfva nedtryckas mer än 1 mm., förrän tonen 
framträder.

176
 

 
Frånsett den rent individuellt präglade personliga uppfattningen av vad som äger rum, är 
tryckpunkten och tangentens gång produkten av en mängd samverkande faktorer vilka alla 
samverkar till att göra mätning av vad som faktisk sker till en i hög grad grannlaga uppgift.177  
 
Likväl har mätningar av tryckpunkt genomgående gjorts vid inventeringen. Mätningarna är gjorda 
med handverktyg som orgelbyggare använder vid injustering av regerverk. Ett enkelt praktiskt 
försök har den felkälla handhavandet medför uppskattats till omkring ± 1/10 N (se bilaga 4a). 
 
Mätningarna av tangentgången är gjorda utan andragna stämmor och under tangenternas hela 
gång, från övre till nedre läge med angivande av högsta tryck. Mätningarna av enbart tryckpunkt 
är gjorda med en standardregistrering: närmast möjligt principalkor Pr 8' + O 4' + O 2'. 

 

                                                           
175

 Jfr Ellerhorst 1936 s. 547: ”Dis der Pedalklaviatur liegt senkrecht unter dis
1
 der Manuale.” 

176 Edholm 2012 s. 25. 
177 Asutay 2013. 
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Fjädervåg – tangenttryck 
Teknisk data enligt medföljande specifikation (nr 99MAG008B1 serie nr 546; tryckt i 
Japan EQNE203029) s.k. fjädervåg – "Dial Tension Gauge" – av "Peak hold type" och 
fabrikat Mitutoyo: 
 

I. Model DTG-300NP (ordernr 546-138), Graduation (N) 0.1, Measuring range 

(N) 0.3 N to 3 N, Dial reading 0.3-3-0.3  

II. Model DTG-500NP (ordernr 546-139), Graduation (N) 0.2, Measuring range 

(N) 0.6 N to 5 N, Dial reading 0.6-5-0.6. 

För båda gäller "Accuracy at 20°C ± 0.5 graduation". I första hand har den första 
använts, den andra använd enbart när trycket överstigit mätområdet 3 N (ca 304 
gram). 
 

  
Testo I (DTG-300NP). Testo II (DTG-500NP). 

 
Avläsning på ca ½ tiondels (0,05) N när 1 tiondels (0,1) N, dvs. ungefär ± 5,1 g resp. 
50,1 g. En newton, 1 N motsvarar 0,101971621 kg vilket innebär att 1/10 N är 
ungefär 10,2 g. 
 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT 87(108) 

 PHS 34649 

AA. – Vädertryck 

Vädertrycket är avgörande för tonbildningen, jämförbart med blodtrycket hos en människa, och 
väsentligt att vara observant på. 

 

 
 
 
Spårning av vädertryck och tonhöjd 
Om inga (tillförlitliga) skriftliga uppgifter finns om orgelns tonhöjd och vädertryck, är det väsentligt att åtminstone 
dokumentera den situation som nu råder. Även om en orgel för tillfället skulle vara ospelbar är det ändå ingen större 
fara så länge den i övrigt är i skapligt skick, särskilt om väderförsörjningen orörd och pipverket är oskadat. Så snart den 
är reparerad och justerad kommer både vädertryck och tonhöjd i princip med automatik. För orglar som däremot sedan 
länge stått ospelbara eller legat magasinerade är saken en annan. Där fordras en metodiskt stegvis rehabilitering och 
reparation som i stora drag består av följande moment: 
 
 1. rengöring och lagning där så är nödvändigt, utan att ändring av någonting annat 
 2. tätning av väderverk 
 3. justering regerverket 
 4. uppriktning av pipverk på pipmakarsätt, inga justeringar av intonationen 
 5. återinsättande av pipverket 
 6. utprovning av vädertryck 
 7. fastsällande av vädertryck 
 8. stämning (temperering) och eventuell justering av intonation, dock endast med minsta möjlig justering av 

någon endast enstaka topp eller dal men begränsat någon enstaka pipa per stämma – och endast om uppfattat 
som nödvändigt 

 
Om inga tillförlitliga skriftliga uppgifter finns och heller inga referensorglar att jämföra med, återstår den enda måttsock 
som de givna förutsättningarna som det iståndsatta orgelverket själv ger. Under moment nr 6 och 7 gäller att – fortsatt 
varsamt systematiskt och tålmodigt – prova sig fram för att kartlägga vid vilket vädertryck som ger flest renast möjliga 
oktaver i såväl enskilda stämmor som hela pipverket. Ytterligare en måttstock i detta skede är att bedöma om 
tonutvecklingen är rimlig i förhållande till vädertrycket, eller om det får mer eller mindre generella konsekvenser för 
tonbildningen i pipverket som tyder på att det erhållna trycket måste justeras något. I detta moment, som i princip kan 
innebära en pendling mellan nr 6 och 7, gäller att noga ge akt på och bedöma tonsansatsen, den uthållna klangen och 
tonavslutningen i piporna samt förhållandet mellan dessa i alla såväl labial- som lingualstämmor. När det är 
omsorgsfullt gjort får man anta kommit så nära den situation som rådde när verksgrundaren eller någon annan 
orgelbyggare senast tog sin hand från verket. 
 

  

Vädertryck 
Den typ av enkelt handverktyg som använts vid inventeringen är av samma typ som 
blev introducerad och använd sedan 1800-talet inom orgelbyggeri, lanserad av 
Gottlob Töpfer (1791-1870) och i Sverige av Töpfer/Drake 1850 Lindberg 1850. 
 

 
U-rörsmätaren använd vid inventeringen. 

 
Just den u-rörsmätare som konsekvent använts vid inventeringsarbetet finns 
utförligare beskriven i annat sammanhang där den jämförs med andra tryckmätare av 
samma typ främst med hänsyn till handhavande och mätnoggrannhet (Fredriksskon 
2013). 
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Stämapparat: KORG, AT-12, Auto Chromatic Tuner nr 
088324; Keio Electronic Lab, Tokyo/Japan; U.S. Patent 
NO. 4429609. Ägd och använd av orgelkonsulten och 
organisten Carl-Gustaf Lewenhaupt (1949-2000). 

AB – Tonhöjd 

Om orgelns vädertryck är som människans blodtryck, är tonhöjden som tempen. 
 
Uppskattningen av tonhöjden i orglarna är gjord 
med en enkel stämapparat. I detta fall rör det sig 
om ett exemplar som också tidigare använts i 
samband med vård och underhåll av orglar inom 
stiftet. 
 
Tonhöjden anges i avvikelse i Herz, utgående från 
standardtonhöjden 440 Hz för a1 och liksvävig 
temperering. Tonhöjden anges enligt principen 
med sedvanliga förkortningar för: verk + stämma 
+ pipa/tangent + frekvens; t.ex. I Pr 4' a 440 Hz + 
eventuell kommentar. 
 
Ljudets hastighet och därmed 
tonhöjden är bl.a. avhängig 
luftens temperatur. Till vilken 
grad framgår avvidstående 
tabell (efter Ellerhorst 1936 s. 
327). 
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AC-AD. – Lufttemperatur och luftfuktighet 

Kännedom om temperatur och luftfuktighet är nödvändigt för att uppgifter om orgelns tonhöjd 
och bruksskick ska vara till nytta. Mätningarna är gjorda med enkla handverktyg, beskrivna här 
intill. Genomgående med Testo och till en början i vissa fall även med TFA.  
 
 

    
TFA (t.v.) och Testo (t.h.) 

Instrument TFA Testo 

Fabrikat Nr Dostmann/Wertheim 
30.5013 

Testo 605-H1; 0560 
6053 

Mät-
område 

Temp -10 °C till +60 °C 0 till +50° 

Fukt 10 till 99 % RF 5 till 95 % RF 

Daggpkt – -20 till +50 °C td 

Resolu-
tion 

Temp – 0,1 °C 

Fukt – 0,1 % RF 

Precision Temp ±0,8 °C från 10 °C till 
+30 °C, annars ± 1 °C 

±0,5 °C vid 25 °C 

Fukt ±3,5 % från 30 till 80 
%, annars ±5 % RF 

±3 % RF vid 25 °C 

(http://tfa-dostmann.de/fileadmin/-----Anleitungen-----/30.5013_multi.pdf resp. 
http://www.testolimited.com/Content/downloads/testo605-manual-0560_6053.pdf) 

 

 
Mollierdiagram för fuktig luft (efter Fjæstad 1999 s. 440; för förklaringar, se 
vidare även s. 292ff, s. 258 och 266). 

  

http://tfa-dostmann.de/fileadmin/-----Anleitungen-----/30.5013_multi.pdf
http://www.testolimited.com/Content/downloads/testo605-manual-0560_6053.pdf
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Fuktkvotsdiagram 
(efter Fjæstad 1999 s. 259). 
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Kolumn AE-AJ: Information mars-juni 2012 

AE. – Kyrkomusiker 

Noteringar gjorda av kyrkomusiker vid kontraktsvisa samråd (bilaga 1). 
 

1 = som Tostared 1989:II  
X = orgel borta 
tom cell = ingen uppgift från kyrkomusiker 

 
Med anledning av att organisten Ulf Tellin i Norrköping Hedvig genomfört en inventering av 
orglarna i Norrköpings kontrakt hålls en separat träff med berörda kyrkomusikerna i Norrköping i 
samband med musikarrangemang och föredrag den 17 oktober 2012. Formerna för mötet kring 
arrangemanget gjorde att mötet inte resulterade i några direkta uppgifter om orglarna från 
kyrkomusikerna, vilket dock var av underordnad betydelse eftersom Tellin gjort en inventering av 
orglarna i Norrköping med omnejd. Viss information från Tellins inventering har infogats utfrån en 
digitala version av rapporten som Ulf Tellin tillhandhållit. 
 

AF. – Axel Unnerbäck 

Anteckningar från möte med Axel Unnerbäck i Bergenstråhlska-Acharii huset i Vadstenam (se 
RAU/OLIVA). Samtalet ägde rum 2012-03-26 och avsåg att fånga vad Axel Unnerbäck mindes 
rörande magasinerat material eller betydelsefull förändringar i kyrkobyggnader. 
 

AG. – Henrik Lind 

Under flera dagar delade orgelbyggare Henrik Lind med sig av sina erfarenheter av orglarna i 
stiftet. Genomgången gjordes av var enskild orgel i bokstavsordning. Samtal genomfördes på 
stiftskansliet under följande fem arbetsdagar: 2012-05-28 (A-F), 2012-06-01 (G-H), 2012-06-05 (I-
N), 2012-06-12 (M-S) och 2012-06-15 (T-Ö). 
 

Kolumn AH-AJ: Orgelmonografier 

Kolumnerna innehåller hänvisningar till orgelbiografiska dokument och beskrivningar som ger 
inforation om orglarnas uppbyggnad. 
 

AH. – Verksbeskrivande dokument 

Hänvisning till särskilda mappar med scannade dokument samlade i följande separata mappar 
vilka beskrivs utförligare nedan: 
 

- ”02_PROGR_RAPP”, 

- ”03_SMAALAND”, 

- ”04_SAOK” och  

- ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”. 

 

AI. – Erici & Unnerbäck 1988 

Sidhänvisning till rubricerat inventarium: 
 

- s. 15-469: bevarade klassiska i kyrkor och i museer 

- s. 471-476: yngre orgel med äldre pipmaterial 

- s. 477-479: magasinerade orglar 
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AJ. – Hülphers 1773 

I kolumnen redovisas den information som rör situationen beträffande dåvarande orglar i 
Linköpings stift om orglar som publicerats av Hülphers 1773. 
 
För tydning av stämnamnsförkortningar hänvisas till a.a. s. 201f. I övrigt återges nedan vad som 
rör Linköpings stift: 
 

II. Afdelningen, om Orgwerken i Städerna. (1) […; not:] (1) Städerne anföras här efter ordningen dem 
emellan wid Riksdagarne. Der kyrkorna äro af träd, blir det anmärkt; eljest förstås i öfrigt at byggnaden 
är af sten. Cit. Hülphers 1773 s. s. 212 
 
Christdala werk om 8 st. upsatt 1741 af Wistenius. Cit. Hülphers 1773 s. s. 270, nu Växjö stift. 
 
Lindköpings Stift inbegriper Östergöthlands höfdingedöme, jämte 4, härader af Calmar och 2 härad. af 
Jönköpings Län, som tilsammans utgiöra 22 Prosterier, 148 Pastorater, 219 Soknar och 4 Capell. De 
mästa Orgwerk träffas i detta stifts Lands-Kyrkor. Se p. 108. Cit. Hülphers 1773 s. s. 261f 
 
Utan at förringa någon Nations heder, anmärkes, at ibland Ostrogothi, merendels altid funnits i Upsala 
et större antal Musik idkare och konstens älskare, än af andre Landskaper, likasom närwarande tid i 
Stockholm, wid publique syslor, flere sådane Landsmän träffas, som för insigt och färdighet i konsten 
berömmas. Besynnerligt är ock, at ingenstädes i Riket gifs det antal Orgwerk i Lands-Kyrkor, som i 
Lindköpings stift, som på sitt ställe skall nämnas. Hwar förutan underwisning i Musik, och et talrikt antal 
Lärlingar wid samma Gymnasii Capell, altid ländt orten til heder. Cit. Hülphers 1773 s. 108. 
 
Efter förestående sammandrag, och enligit de af Consistorierne medelte upgifter ifrån Prosterierne, 
finnas nu i hela Riket i Kyrkorna 495 större och mindre Orgwerk med Positiwer, hwaraf […]. 

Cit. Hülphers 1773 s. 300f, forts. bilaga 2d. 

 

Kolumn AK-AL: Kyrkobyggnad 

Kännedomen om grundläggning och omgestaltning av kyrkobyggnaden är avgörande för 
karaktäriseringen av sambanden mellan kyrkan och orgeln. Vidare är kännedom om tidigare 
orgelsituation än nuvarande betydelsefullt stöd vid fastställande av tillverkning och datering av 
äldre återanvända delar. 
 

AK. – Grundläggning 

År för grundläggning eller omgestaltning, enl. Sockenkyrkorna 2008 och Kult Inv för resp. kyrka 
(enligt förteckning av referenser i slutet av rapporten). 
 
Slutår enligt följande källor: Sockenkyrkorna 2008 s. 170-176, 226-234, 262-272 och s. 318-324 
samt 393-406; kyrkokaraktärisering av länsmuseer i Östergötlands resp. Jönköpings och Kalmar 
län. 
 
År inom parentes avser inre omgestaltning, utan ändring av byggnadens grundplan. 
 

AL. – Tidigare orgelhistoria 

Uppgifter om piporglar i Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer ca 2004-
2012. Excerpter med sidangivelse till respektive PDF-rapport, här sammanställda som 
händelselista, men begränsad till enbart orgeln. Uppgifter om klimat- och akustikpåverkande 
åtgärder ännu utelämnade.  Informationen om orglar hör sökts med följande begrepp i den 
inbyggda sökfunktionen i PDF-filerna: orglar och orgel. Inga sökningar gjorda på musikinstrument, 
klavikord, piano eller pukor etc. 
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Kolumn AM: Rutiner – VoU-planer m.m. 

Inför vidare arbeten med orgelbeståndet inom stiftet är det främst förebyggande och främjande 
insatser som för närvarande kan förutses. Checklistan nedan kan kryssas av för varje orgel och 
kyrkobyggnad. 
 
Rutiner och handlingar finns (+) eller saknas (-) för: 
 

1. Orgeljournal 

2. Serviceavtal – avseende "sedvanliga underhållsarbeten och brådskande 

reparationsåtgärder" eller "mer obetydliga reparationer" genomförbara utan tillstånd 

från länsstyrelsen (5 § resp. 9 § 4 kap KML) 

3. Antikvarisk-teknisk förundersökning (ATFU) 

4. Vård- och underhållsplan (VoU) 

5. Förebyggande värdesäkring (FBV) 

6. Antikvarisk-teknisk uppmätning och dokumentation (ATUD) 

7. Systematiskt brand-, stöld- och skadeförebyggande insatser 

8. Restvärdesräddning (RVR) 

9. Tillstånds- och KAE-rutiner 

 

Kolumn AN: Status - Bevarandestatus 

Under den fortsatta, långsiktiga vården och underhållet av orglarna i stiftet finns möjligheten att 
fortlöpande fördjupa kännedomen om orglarna, oavsett om det sker händelsestyrt eller mera 
övergripande eller specifikt uttalade projektmål. 
 

1. Intaktitet/fraktionalitet 
a. oförändrad (intakt) – väl vårdad och underhållen 
b. ändrad/förvanskad (förfalskad) – ombyggd eller reformerad) eller, planenlig 

exploatering 
c. förändrad/förfallen – inbyggd materialgiven statik eller situationsbetingade 

driftsomständigheter och klimat 
d. sönderfall (ruin) 

 
2. Insatsaktualitet: 

(I.) förebyggande åtgärder, 
(II.) sedvanligt underhåll, 
(III.) akuta insatser, nödlösningar 

 
3. Förändringskänslighet:178 

1 = mycket känslig, bör i princip bevaras i sin helhet. Återställande eller reversibla 
förändringar är tänkbara, men måste göras med största möjliga hänsyn. 

2 = måttligt känslig, måttliga förändringar möjliga. 
3 = mindre känslig, större förändringar möjliga. 

 
Sammantaget är det egentligen aspekter vilka finns med i de fall det gäller att vid länsstyrelsen 
fatta beslut om tillstånd till åtgärder eller vid stiftet om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning 
m.m. De motiv Axel Unnerbäck sammanställt för kulturhistorisk värdering av byggnader (2002) 
och orglar (2011) tillsammans med villkor och system för hantering av KAE inbegriper redan dessa 
aspekter, som måste vägas på nytt varje gång en åtgärd på gång.  

                                                           
178 Från Nordanskog 2010a s. 4; jfr SvKy vol. 210 s. 258: ”Särskilt ömtåliga för ingrepp är de nyklassicistiska kyrkorna, som utformats med så estetiskt 
sparsmakade och precisa uttrycksmedel.” 
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Fotografier – mappen ”01_FOTOGRAFIER” 

Mappen innehåller 472 undermappar, en för varje objekt, och besiktningstillfälle. Sammalagt 
innehåller dessa 11 666 fotografier. 
 
Fotografier är sorterade i mappar, en mapp per orgel eller objekt. 
 
Bildserien för varje orgel eller objekt är huvudsakligen sorterad i följande ordning och 
infallsvinklar: 
 

- placering och rumsförhållanden: församlings-, åhörar- och betraktarperspektiv  

- läktar- och spelbordsomgivning: organist- och kyrkomusikerperspektiv 

- verksuppbyggnad och beståndsdelar: orgelbyggar- och konservatorsperspektiv 

- biutrymmen och magasin: antikvarie- och forskarperspektiv 

 
Mappar och fotografier märkta med ”Ort_kyrka_datum”. Grundmärkningen avser huvudorgeln i 
den aktuella kyrkobyggnaden. 
 
Bokstäverna å/Å, ä/Ä och ö/Ö är skrivna som aa/AA respektive ae/AE och oe/OE. För benämning 
av orter och kyrkobyggnader är följande förkortningar använda: 
 

- N = Norra; S = Södra; O = Östra; V = Västra 

- St = Stora; St = Sankt; Sta = Sankta 

- ga = gamla; na = nya 

 
Datum är angivna med år, månad och dag sammanskrivna utan interpunktion, t.ex. 20130111. 
Samma princip gäller för sekel och decennier, t.ex. 1800t och 1720t. 
 
Finns mer än en orgel är märkningen utökad med uppgift om antingen placering, årtal, typ av 
orgel eller objekt, som till exempel ”[…]_kor”, ”[…]_1789”, ”[…]_harmonium” eller 
”[…]_koralbok”. Tillägg av årtal är aktuell i situationer där två orglar avsedda för en och samma 
plats är (helt eller delvis) bevarade. Årtalen avser tillkomsten av verken. I de fall det finns flera 
harmonier på samma plats, är dessa numrerade med romerska siffror. 
 
För varje orgel är serien med fotografier är också numrerad. Numreringen är anpassad efter totala 
antalet bilder i varje serie. Serier på upp till nio bilder är ensiffrigt numrerade. Serier med upp till 
99 bilder är tvåsiffrigt numrerade, serier på hundra bilder och fler tresiffrigt. 
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Orgeldokument – mapparna nr 02-05 

Mapparna 02-04 innehåller scannade versioner av dokument avseende enskilda orglar. 
 
Inga nya, regelrätta arkivfördjupningar har gjorts under inventeringen. Men i den mån handlingar 
dykt upp eller tillhandhållits från kyrkomusiker, församlingar och orgelbyggare har dessa tagits 
med i rapporten i den mån de bringat ny information om orglarna. 
 
I möjligaste mån har originalhandlingar valts om sådana funnits att tillgå på stiftet. Annars har 
dubbletter av originalhandlingar förvarade av RAU/OLVA eller i undertecknads arkiv. Undantag i 
det avseendet är dokumenten i mapparna 03 och 04, som innehåller scannade original i ATA. 
 
 
Dokumenten är samlade i fyra separat mappar:  
 

- ”02_PROGR_RAPP”: 218 stycken  

- ”03_SMAALAND”: 72 protokoll rörande enskilda orglar i Småland, upprättade av Carl-

Gustaf Lewenhaupt i början 1970-talet u inventering i regi av Riksantikvarieämbetet 

- ”04_SAOK”: 180 protokoll rörande enskilda orglar, upprättade av lokala kyrkomusiker i 

samband med heltäckande enkätbaserad inventering genomför av Sveriges allmänna 

organist och kantorsförening under 1950-talet; original i ATA, scannade av GOArt 2012 

- ”05_SAMF_STIFT_SVERIGE”: 13 dokument varav flera är inventeringslistor och 

förteckningar över begränsade bestånd av orglar församlings-, stifts- och riksnivå eller 

från olika orgelbyggerier: 

o Samfällighet_Norrköping_1976_Magnusson 

o Stift_1952_Erici 

o Stift_2006_NiFr_Inledning 

o Stift_2006_NiFr_Sortering_Byggare 

o Stift_2006_NiFr_Sortering_Kategori 

o Stift_2006_NiFr_Sortering_År 

o Stift_2007_Unnerbäck 

o Sverige_Andersen-orglar_NiFr_2004 

o Sverige_Andersen-orglar_RAÄ-yttrande_Skara_2004 

o Sverige_Kemper-orglar_NiFr_2005 

o Sverige_Marcussen-orglar_NiFr_2005 

o Sverige_Mårtensson-orglar_RAÄ_yttr_V_Ed_2005_bil_5 
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”06_PROJEKTDOKUMENT” 

Mappens innehåller följande tretton dokument: 
 

- 01_Varför_20120607_Västervik_arkivversion 

- 02_ATFU_PROJEKTFÖRBEREDELSER 

- 03_ATUD_grundplan_komprimerad 

- 04_ÖVERTÄCKNING_vid_kyrkorenovering 

- 05_LITTERATURGENOMGÅNG_datalistor 

- 06_ISOOD-intro-db-construction-overview_DobJ_2012-12-18 

- 07a_Stift-GOArt_20140109 

- 07b_GOArt-Stift_20140113 

- 08_RAÄ_PM_ozonaggregat_2006 

- Landgren 2014 

- NiFr 2010a_Israel Lagerfelt – anteckningar_ RAÄ-dnr 312-1822-2010 

- NiFr 2010b_Orgelfasader – arkitektur_RAÄ-dnr 312-1823-2010 

- NiFR 2010c_Orgelverk – ceremonier_ RAÄ-dnr 312-1821-2010 

 

CD-bilaga 

CD med hela rapporteringen; kan – till eventuellt självkostnadspris – rekvireras från Linköpings 
stiftskansli via Stiftsantikvarien vars kontaktuppgifter finns på stiftets hemsida: 
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638369. 
 
 
  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=638369
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BILAGOR – INNEHÅLL  
 
Bilagorna 1-10 är samlade i ett separat dokument, med nedan återgivet innehåll.  
 

Innehåll 
Bilaga 1: Inbjudan – samråd med kyrkomusiker .......................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 2: Orgelbestånd – Svenska kyrkan, riksnivå och stiftsvis 1989 och 1773 .......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 2a: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – riksöversikt 1989..... Fel! Bokmärket är 
inte definierat. 

Bilaga 2b: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – stiftsvis 1989 .... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

Bilaga 2c: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok – stiftsvis 1989 .................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 2d: Antal och andel orglar inom Svenska kyrkan på stifts- och riksnivå ca 1989 ............ Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

Bilaga 2e: Orgelbestånd – riksnivå och stiftsvis enligt Abraham A:son Hülphers 1773 ............. Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

Bilaga 3: Orgelbyggeriets utveckling i Sverige – orgelbyggare Harry Moberg 1963 .... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4: Tangenttryck och tryckpunkter ..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4a: Tangenttryck – Vadstena klosterkyrka, 2006 års kororgel ...................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4b: Tangenttryck – samtliga orglar, kronologisk ordning.............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4c: Tangenttryck – samtliga orglar, från högsta till lägsta tryck ................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4d: Tangenttryck – urval orglar, efter orgelbyggare och tillkomstperiod ..... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 4e: Tangenttryck – samtliga verk i några Schiörlin- respektive Nordström-orglar.......... Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

Bilaga 5: Användarinstruktion GOArt:s databas – inventering Göteborgs stift ........... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 6: Äldsta exempel på nya kyrkor plan- och anlagda med värmeaggregat ......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 7: Vårdsbergs kyrka – och andra läktarlösningar med kung Davids orkester .... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 8: Om orglar och Linköpings domkyrka, Andreas Rhyzelius 1733 ..................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bilaga 9: Varvad fasadprincipal med träattrapper – från Bredestad och Rök till Varv i Skara stift Fel! Bokmärket är inte 
definierat. 

Bilaga 10: När- och frånvarobetydelser – trimotiv, realrepresens och absence .......... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 


