
 RAPPORT, BILAGOR 1(58) 

 

SVENSKA KYRKAN LINKÖPINGS STIFT 

POSTADRESS: Box 1367, 581 13 LINKÖPING  BESÖKSADRESS: Ågatan 65 

TELEFON: 013-24 26 00  FAX: 013-14 90 95 
HEMSIDA: www.linkopingsstift.se 
 

Niclas Fredriksson 2014-12-22 Dnr S 103-2011-24 
  Projekt-ID: 34649 
 
 
Orgelinventering etapp 1 – antikvariskt inriktad slutrapport stiftsprojektet PHS 34649 
 

BILAGOR  
 

Innehåll 
Bilaga 1: Inbjudan – samråd med kyrkomusiker .............................................................................................................. 2 

Bilaga 2: Orgelbestånd – Svenska kyrkan, riksnivå och stiftsvis 1989 och 1773 .............................................................. 3 

Bilaga 2a: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – riksöversikt 1989................................ 3 

Bilaga 2b: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – stiftsvis 1989 ...................................... 4 

Bilaga 2c: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok – stiftsvis 1989 ...................................................................... 6 

Bilaga 2d: Antal och andel orglar inom Svenska kyrkan på stifts- och riksnivå ca 1989 .............................................. 7 

Bilaga 2e: Orgelbestånd – riksnivå och stiftsvis enligt Abraham A:son Hülphers 1773 ............................................... 8 

Bilaga 3: Orgelbyggeriets utveckling i Sverige – orgelbyggare Harry Moberg 1963 ........................................................ 9 

Bilaga 4: Tangenttryck och tryckpunkter ....................................................................................................................... 10 

Bilaga 4a: Tangenttryck – Vadstena klosterkyrka, 2006 års kororgel ........................................................................ 10 

Bilaga 4b: Tangenttryck – samtliga orglar, kronologisk ordning................................................................................ 12 

Bilaga 4c: Tangenttryck – samtliga orglar, från högsta till lägsta tryck ..................................................................... 13 

Bilaga 4d: Tangenttryck – urval orglar, efter orgelbyggare och tillkomstperiod ....................................................... 20 

Bilaga 4e: Tangenttryck – samtliga verk i några Schiörlin- respektive Nordström-orglar.......................................... 27 

Bilaga 5: Användarinstruktion GOArt:s databas – inventering Göteborgs stift ............................................................. 29 

Bilaga 6: Äldsta exempel på nya kyrkor plan- och anlagda med värmeaggregat ........................................................... 32 

Bilaga 7: Vårdsbergs kyrka – och andra läktarlösningar med kung Davids orkester ...................................................... 36 

Bilaga 8: Om orglar och Linköpings domkyrka, Andreas Rhyzelius 1733 ....................................................................... 48 

Bilaga 9: Varvad fasadprincipal med träattrapper – från Bredestad och Rök till Varv i Skara stift ................................ 50 

Bilaga 10: När- och frånvarobetydelser – trimotiv, realrepresens och absence ............................................................ 52 

 

 
 
  



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT, BILAGOR 2(58) 

 

Bilaga 1: Inbjudan – samråd med kyrkomusiker 

 
Inbjudan till kontraktsvis samråd om orglar med kyrkomusiker och organister: 

 
Inbjudan till samråd om orglar 
Kyrkomusiker och kollegor i NN kontrakt tänk efter: 
 
vilka två av alla de piporglar du musicerar med finner du mest tillfredsställande, och vilka två minst tillfredsställande 
(eller kanske direkt otillfredsställande)? 
 
Varför? Jo, för att svaren är av grundläggande betydelse när det gäller att förstå vilken bevarandestatus och vilket 
bruksskick piporglarna befinner sig i. 
 
Första mars i år startade arbetet med att inventera beståndet av piporglar i alla kyrkobyggnader inom Linköpings 
stift. Inventeringens syfte är att underlätta åtgärdsplanering och bidragsfördelning, men i förlängningen är vår 
förhoppning att den också ska bidra till att hjälpa er kyrkomusiker att ta vara på de möjligheter som era instrument 
ger. I det arbetet behöver vi din och er hjälp. 
 
Vi vill nu träffa er kyrkomusiker kontraktsvis för att informera om inventeringsplanerna, men framförallt för att få ta 
del av era erfarenheter av orgelbeståndet i just ert pastorat och kontrakt. 
 
Förhoppningen är att du har möjlighet att på detta sätt ta del av projektet. 
 
Tid: NNdag NN månad kl 09.30 – 15.30 
Plats: NN 
Avgift: Ingen kostnad för deltagande. Lunch och fika ingår enligt programmet 
Anmälan: www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift under Kurser och mötesplatser 
 
Program 
Kl. 09.30‐10 Samling och fika 
Kl. 10‐12 Varför? Samråd om vitsen med att inventera piporglar, såväl uppskattade som mindre väl 
fungerande. 
Kl. 12‐30 Lunch 
Kl. 13.30‐15.30 Studiebesök och fortsatt samråd vid lämplig orgel; inklusive tid för fika 
 
Kan du inte komma till just din kontraktsträff? Du kan delta vid motsvarande träff med något av grannkontrakten 
inom stiftet! Glöm inte anmäla dig. 
 
Välkommen! 
 
Karin Wall Källming; 013‐22 26 11 el. 0730‐22 26 11, karin.wallkallming@svenskakyrkan.se 
Niclas Fredriksson; 0730‐477 255, niclas.fredriksson@svenskakyrkan.se 
Gunnar Nordanskog; 013‐24 26 79, gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se 
 
Orgelinventering Kontraktsamlingar 2012 
Sevede och Aspeland tisdag 17 april Hultsfred 
Folkungabygden tisdag 24 april Väderstad 
Motala och Bergslags kontrakt onsdag 25 april Vadstena 
Domprosteriet torsdag 26 april Johannelund 
Stångå tisdag 15 maj Vikingstad 
Vedbo och Ydre tisdag 24 maj Eksjö 
Söderköping torsdag 31 maj Söderköping 
Tjust torsdag 7 juni Västervik 
Norrköping onsdag 17 oktober fm 
 Under orgeldagar v 42. 

 
  

mailto:gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se
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Bilaga 2: Orgelbestånd – Svenska kyrkan, riksnivå och stiftsvis 1989 och 1773 

Bilaga 2a: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – riksöversikt 1989 

 

 
Riksnivå: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer (1-5). 
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Bilaga 2b: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok och antal manualer – stiftsvis 1989 

 

  
Lunds stift: totalt 581 (573) och 10 harmonier. Göteborgs stift: totalt 457 (447) och 4 harmonier. 
 

  
Skara stift: totalt 421 (447) och 9 harmonier. Växjö stift: totalt 402 (406) och 2 harmonier. 
 

  
Uppsala stift: totalt 354 (348) och 7 harmonier. Linköpings stift: totalt 352 (374), inga reg. harmonier. 
 

  
Härnösands stift: totalt 247 (255) och 27 harmonier. Västerås stift: totalt 246 (246) och 8 harmonier. 
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Stockholms stift: totalt 243 (239) och 6 harmonier. Strängnäs stift: totalt 242 (244) och 4 harmonier. 
 

  
Luleå stift: totalt 242 (236) och 59 harmonier. Karlstads stift: totalt 204 (204) och 2 harmonier. 
 

  
Visby stift: totalt 94 (103) och 3 harmonier. SKUT: totalt 17 (17), inga registrerade harmonier. 
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Bilaga 2c: Antal orglar per orgelbyggnadsteknisk epok – stiftsvis 1989 

 

 
 Stiftsvis fördelning: totalt 4105 orglar (exkl. 141 harmonier och SKUT). 
 

 
 Stiftsvis: epoken t.o.m. 1859. 
 

  
Stiftsvis: epoken 1860–1939. Stiftsvis epoken fr.o.m. 1940. 
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Bilaga 2d: Antal och andel orglar inom Svenska kyrkan på stifts- och riksnivå ca 1989 

 
Förnyad summering och sammanställning (2013) av orgelbeståndet inom Svenska kyrkan utifrån 
den situation som rådde ca 1990 (Tostared 1989:I-1991:III; jfr Ländeberichte 2011 s. 174-183). 
 

 
 
  

Antal manualer Antal orglar Andel av Andel av

Stift Epok I II III IV V  per epok stiftstotal rikstotal

Linköpings 1940 –> 98 114 15 1 228 65% 7%

1860–1939 14 53 6 73 21% 9%

–> 1859 38 13 51 14% 25%

Stiftssummering 150 180 21 1 0 352 9%

Uppsala 1940 –> 79 129 10 1 219 62% 7%

1860–1939 14 59 6 79 22% 10%

–> 1859 48 8 56 16% 28%

Stiftssummering 141 196 16 1 0 354 9%

Växjö 1940 –> 106 190 15 1 312 78% 10%

1860–1939 19 51 1 71 18% 9%

–> 1859 14 5 19 5% 9%

Stiftssummering 139 246 16 1 0 402 10%

Strängnäs 1940 –> 60 103 11 3 177 73% 6%

1860–1939 10 43 3 56 23% 7%

–> 1859 9 9 4% 4%

Stiftssummering 79 146 14 3 0 242 6%

Visby 1940 –> 35 22 1 58 62% 2%

1860–1939 29 29 31% 4%

–> 1859 6 1 7 7% 3%

Stiftssummering 70 23 0 1 0 94 2%

Västerås 1940 –> 66 102 21 1 190 77% 6%

1860–1939 10 34 1 1 46 19% 6%

–> 1859 6 4 10 4% 5%

Stiftssummering 82 140 22 2 0 246 6%

Stockholms 1940 –> 78 104 24 5 2 213 88% 7%

1860–1939 3 10 3 16 7% 2%

–> 1859 13 1 14 6% 7%

Stiftssummering 94 115 27 5 2 243 6%

Härnösands 1940 –> 74 111 15 1 201 81% 6%

1860–1939 15 25 1 41 17% 5%

–> 1859 5 5 2% 2%

Stiftssummering 94 136 16 1 0 247 6%

Skara 1940 –> 110 188 11 309 70% 10%

1860–1939 84 42 1 127 29% 16%

–> 1859 4 1 5 1% 2%

Stiftssummering 198 231 12 0 0 441 11%

Karlstads 1940 –> 41 85 10 1 137 67% 4%

1860–1939 12 47 1 60 29% 8%

–> 1859 6 1 7 3% 3%

Stiftssummering 59 133 11 0 1 204 5%

Göteborgs 1940 –> 126 242 23 1 392 86% 13%

1860–1939 14 43 2 1 60 13% 8%

–> 1859 4 1 5 1% 2%

Stiftssummering 144 286 25 2 0 457 11%

Lunds 1940 –> 116 286 31 5 438 75% 14%

1860–1939 30 99 2 1 132 23% 17%

–> 1859 10 1 11 2% 5%

Stiftssummering 156 386 33 6 0 581 14%

Luleå 1940 –> 100 111 19 3 233 96% 7%

1860–1939 3 3 6 2% 1%

–> 1859 2 1 3 1% 1%

Stiftssumma 105 115 19 3 0 242 6%

SKUT 1940 –> 8 5 2 15 88% 0,5%

1860–1939 1 1 2 12% 0,3%

–> 1859 0 0% 0,0%

Stiftssummering 9 6 2 0 0 17 0,4%

RIKSNIVÅ 1940 –> 1089 1787 205 23 3 3107 76%

1860–1939 257 509 27 3 0 796 19%

–> 1859 165 37 0 0 0 202 5%

Rikssummering 1511 2333 232 26 3 4105
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Bilaga 2e: Orgelbestånd – riksnivå och stiftsvis enligt Abraham A:son Hülphers 1773 

 

   
 
 

  
 Excerpt Hülphers s. 300f. 

 
 

 
Omräknat till andel (%) av total. 

 
 

 
Andelsfördelning mellan stiften (exklusive orglar i städerna, dvs. för Stockholm 17 stycken respektive 

övriga städer 81 stycken), utifrån på uppgifter av Hülphers 1773 s. 300f. 
  

Stift Antal Andel Stift Antal Andel

Uppsala 74 15% Lunds 35 7%

Linköpings 113 23% Borgå 0 0%

Skara 12 2% Göteborgs 16 3%

Strängnäs 34 7% Kalmar 14 3%

Västerås 34 7% Karlstads 4 1%

Växsjö 38 8% Härnösands 14 3%

Åbo 9 2% Gotlands 0 0%
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Ett gammalt antikt orgelverk har 
det av handen skapade tingets 

små livgivande oregelbundenheter. 
Bröderna Moberg 1959. 

Bilaga 3: Orgelbyggeriets utveckling i Sverige – orgelbyggare Harry Moberg 1963 

 

 
Illustration från Kyrkomusikernas tidning och artikeln ”Några exempel på olika orgeltyper ur den svenska 
kyrkorgelns utvecklingshistoria”. Orgelbyggare Harry Moberg 1963 bland annat anförde: 
 

Ser vi i stort på orgelhistorien från 1400-talet och fram till våra dagar, är tiden inne för att acceptera den 
tidlöst vackra orgelmusiken från alla stilepoker, likaså att slå vakt om, och spara, de välbyggda orglar 
som ännu finnes bevarade från de gångna epokerna. Detta för att alltid någonstans ha möjlighet att 
kunna spela stilenligt. Det går ju som bekant inte att bygga ett orgelverk som kan återge alla 
stilepokerna. Ett sådant verk får alltid kompromisskaraktär. 

Den polyfona 1700-talsorgeln och den homfona 1800-talsorgeln kompletterar varandra. Vi skulle 
därför vilja föreslå att vid den successiva förnyelsen av svenska orgelbeståndet ett omsorgsfullt urval 
gjordes för att i möjligaste mån bevara de stilrena orglar som ännu finnes bevarade eller som i varje fall 
inte är för hårt ombyggda. 

 
Synsättet och sammanhangen är ännu i princip de samma, beskrivna av Meyer 2001 s. 34 (jfr s. s. 22 och 23f).  
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Bilaga 4: Tangenttryck och tryckpunkter 

 

Bilaga 4a: Tangenttryck – Vadstena klosterkyrka, 2006 års kororgel 

Med avsikt dels att uppöva ändamålsenligt stadiga handgrepp vid mätningen för att därmed 
främja förutsättning att i görligaste mån uppnå enhetliget genom att eftersträva minsta möjlig s.k. 
handavariabel vid mätningarna i fält under själva inventeringen, genomfördes några serier av 
provmätningar på 2006 år kororgel i Vadstena klosterkyrka. 
 

 
 
För varje tangent gjordes minst tre mätningar under ett antal olika förutsättningar. Av dessa tre 
gjordes en bedömning av medelvärde. Med de enkelt inövade handgreppen visade det sig att 
variationerna var så pass begränsade att det bedömdes som alltför tidsödande att dokumentera 
alla mätvärden var för sig. En anledning till att avstå från den annars metodologiskt helt rimliga 
fordran om att dokumentera mätvärdena var för sig, beräkna medelvärden och redovisa dessa, 
var att det skulle medföra ett avbrott i handhavandet med den taktila känslans direkta minnesbild 
av utvecklingen i rörelse- och kraftförhållandet, responsen och reaktionen i kontakten mellan 
mätklockan och tangenten. Variationen mellan mätvärdena gav en antyda om att den felkälla som 
handhavandet i sig medför kan uppskattas till omkring ± 1/10 N. 
 

Verk Värde Utan väder Med väder Med plenum 

I Min 0,90 0,90 0,92 

  Max 1,46 1,79 1,83 

  Medel 1,12 1,20 1,27 

  Median 1,12 1,20 1,27 

  Medelavv 0,10 0,20 0,23 

II Min 0,90 1,19 1,19 

  Max 1,65 1,50 1,59 

  Medel 1,35 1,36 1,40 

  Median 1,40 1,38 1,40 

  Medelavv 0,16 0,06 0,06 

I+II Min  1,61 1,62 

  Max  2,50 3,05 

  Medel  1,83 2,01 

  Median  1,75 1,89 

  Medelavv   0,13 0,19 

 Tangenttryck, 2006 års kororgel i Vadstena klosterkyrka. 

 
Tryckpunkten är tydlig i både manual I och II. Ändå tilltar kraften ju längre ned tangenten trycks, 
antagligen beroende på hur ventilfjädern. För I c1 med vind från 1,15 efter tryckpunkt till 1,25 i 
tangentbotten. För II c1 från 1,35 respektive till 1,45. Sammankopplade märks två tryckpunkter 
först II c1 1,15 och sedan I c1 1,78 samt med båda i botten 2,1.  
  

Vadstena klosterkyrka – Grundförutsättningar och omständigheter 
Tillfälle: 2012-09-09 kl. 15:30-18:00 
Vädertryck: I Pr 8' C 72-73 mmVp och I Qd 16' d2 75 mmVp samt O 2' d 75 mmVp. 
 II Rfl 4' d 75 mmVp 
Tonhöjd: I Pr 8' a1 ca 441,5 Hz 
 
Temperatur och relativ luftfuktighet fasad, på gördellisten: 
 Testo: 19,5 °C, td 12,2 °C och 62,7 %. 
 TFA: INNE 63 %, 20,1 °C och UTE 66 %, 20,4 °C 
  MAX 63 % och 20,1 °C resp. 66 % och 20,4 °C 
  MIN 52 % och 19,9 °C resp. 65 % och 20,5 °C 
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Fig. 2. Vadstena klosterkyrka, 2006 års kororgel. 
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Bilaga 4b: Tangenttryck – samtliga orglar, kronologisk ordning 

 

 
Fig. 2a. Samtliga i stiftet: kronologisk ordning efter tillkomstår. 
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Bilaga 4c: Tangenttryck – samtliga orglar, från högsta till lägsta tryck 

 

 
Fig. 1. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 2. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 3. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 4. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 5. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 6. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Fig. 7. Samtliga i stiftet: storleksordning från största till minsta tangenttryck. 
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Bilaga 4d: Tangenttryck – urval orglar, efter orgelbyggare och tillkomstperiod 

 

 
Fig. 1. Tangenttryck i bevarade 1700-talsverken och Schiörlin-orglarna. 
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Fig. 2. Tangenttryck i bevarade verk från perioden 1820-1859. 
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Fig. 3. Tangenttryck i bevarade Nordström-orglarna. 
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Fig. 4. Tangenttryck i bevarade Marcussen-orglar från och med 1856 och i verk från perioden 1860-1899.. 
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Fig. 5. Tangenttryck i bevarade Åkerman-orglar. 
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Fig. 6. Tangenttryck i bevarade Setterquist-orglar 
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Fig. 7. Tangenttryck i bevarade Hammarberg-orglar. 
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Bilaga 4e: Tangenttryck – samtliga verk i några Schiörlin- respektive Nordström-orglar 

 

 
Fig. 1. Tangenttryck i samtliga verk i några Schiörlin-orglar. 
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Fig. 2. Tangenttryck i samtliga verk i några Nordström-orglar. 
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Bilaga 5: Användarinstruktion GOArt:s databas – inventering Göteborgs stift 

Tidigare inventeringar av orglar i andra stift har varit givna utgångspunkter för inventeringen i 
Linköpings stift. Följande användarinstruktion från inventeringen av Göteborgs stift utgör en tydlig 
introduktion om både inventering och om den vid GOArt utvecklade databasen (vidare Bergsten & 
Peeters 2003). Återgiven i dess helhet, hämtad från GOArt:s hemsida (2014-06-30): 

 
Användarinstruktion 
Om inventeringen 
Inventeringen och databasen är genomförd och utarbetad av Göteborg Organ Art Center, Göteborgs universitet, på 
uppdrag av Göteborgs stift, Svenska kyrkan. Informationen samlades in genom en utsänd enkät, och genom 
kompletterande information från andra källor. I ett fåtal fall gjordes fältbesök. Om Du vill komplettera uppgifter i 
databasen eller ser någon felaktig information, är vi tacksamma om Du skickar ett e-brev till goart(at)goart.gu.se.  
 
Sökning 
Man kan söka på Ort, Byggnad (kyrka) och Byggare samt kombinationer av dessa begrepp. Söker man utan att ange 
några kriterier skapas en lista över alla instrument i databasen. Observera att alla sökkriterier är känsliga för och tar 
hänsyn till versaler och gemener i sökningen. Det innebär t ex att om man anger "v" som sökkriterium för Byggnad 
får man som sökresultat alla byggnader vars namn innehåller "v". Anger man däremot "V" som sökkriterium får man 
alla byggnader vars namn innehåller "V" dvs i praktiken alla byggnader som inleds med "V". Skriv alltså ort/namn 
med stor begynnelsebokstav.  
 
Sökresultat 
Som sökresultat fås de orglar vars uppgifter innehåller de sökkriterier som användaren har definierat på söksidan. 
Resultatet av sökningen presenteras som en lista. Listan kan se ut på två olika sätt beroende på om Byggare ingår i 
sökkriteriet eller ej. 
Sökkriterium utan Byggare: Ort, Byggnad. 
Sökkriterium med Byggare: Ort, Byggnad, Åtgärdsår, Byggare (Efter-/Förnamn), Åtgärd. 
För att få detaljinformation om en orgel så klickar man på byggnadens namn i listan.  
 
Detaljinformation 
Historisk översikt: 
- Åtgärd, Åtgärdsår, Ort, Byggnad, Byggare samt ev kommentar. 
- Ev foto(n). 
 
Nuvarande orgel: 
 

Byggnad Disposition Magasinerade delar enligt enkät  

Ort Koppel, kombinationer Magasinerade delar enligt 
fältbesök 

 

Kontrakt Traktursystem Äldre material i orgel enligt 
enkät 

 

Fasadår Registratursystem Äldre material i orgel enligt 
fältbesök 

 

Fasadbyggare (om uppgift 
lämnats) 

Väderlådstyp Historia enligt enkät  

Fasadarkitekt (om uppgift 
lämnats) 

Bälgverkstyp Att tänka på  

Ljudande fasadpipor Detaljinfo om enskilda stämmor (om uppgift 
lämnats) 

  

 
Datumformat 
Förekommande datumformat illustreras med följande exempel nedan. 
 

1940  Åtgärdsår är 1940.  

1887 <-->1894  Åtgärdsår är inte känt men antas vara inom perioden från 1887 till 1894.  

1872 <-->  Åtgärdsår är inte känt men antas vara 1872 eller senare.  

<--> 1905  Åtgärdsår är inte känt men antas vara 1905 eller tidigare.  

? 1889  Åtgärdsår är troligen 1889.  

ca 1925  Åtgärdsår är omkring 1925.  
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Terminologi 
Med "orgel" avses oftast hela instrumentet inklusive yttre strukturer så som orgelfasad. Med "pipverk" avses en del 
av orgeln som innehåller stämmor på väderlåda med nödvändig mekanik. 
 
Begreppen "Ny orgel", "Ny orgel, med äldre material" och "Ny orgel, äldre material?" kan vid första anblicken verka 
förvirrande. Förklaringen ligger i den praxis som finns inom orgelbyggeriet: man återanvänder äldre material både 
vad gäller yttre strukturer som orgelfasad, såväl som spelmekanik, pipor eller hela stämmor. Därmed kan en orgel 
vara väldigt komplex med avseende på dess ursprung och historik. Det är av stort kultur- och orgelbyggarhistoriskt 
värde att dokumentera dessa eventuella äldre delar av en orgel. 
 
I de fall där det klart kan sägas att äldre material är återanvänt (integrerat) i orgeln anges detta genom begreppet 
"Ny orgel, med äldre material". I de fall det är helt klart att orgeln i sin helhet är ny används begreppet "Ny orgel". I 
de fall där utförligare information inte föreligger har en försiktigare hållning intagits genom att använda begreppet 
"Ny orgel, äldre material?". Tillägget "äldre material?" anger dessutom att det är skäl att dokumentera orgeln med 
avseende på huruvida det finns äldre material, så som fasad och orgelhus, väderlådor, stämmor eller enskilda pipor 
mm, eller ej. 
 
Till ovanstående finns dock ett undantag och det gäller orgelfasaden. Den är en naturlig del av orgeln som 
musikinstrument, men den är också en viktig del av interiören i det rum där orgeln står. Orgelfasaden har därför 
flera funktioner och roller: orgelns yttre gestalt och en del av den arkitektoniska helhet som interiören utgör. En 
orgelfasad består oftast av en träkonstruktion och av pipor. Ofta är piporna ljudande, men inte nödvändigtvis. Det 
gör att orgelfasaden kan vara en integrerad del av orgeln som musikinstrument (ljudande), men också enbart en 
yttre struktur mellan instrument och rumsinteriör. En orgelfasad i klassicistisk stil kan alltså utgöra yttre gestalt till 
en orgel från mitten av 1900-talet. Det visuella intrycket har alltså inte alltid en motsvarighet i klangbilden. Därför 
kan begreppet "Ny orgel" betyda att fasaden, enbart trästrukturen eller trästrukturen inklusive piporna, är av äldre 
ursprung än de övriga delarna i orgeln. Detta anges då via ett årtal i fältet "Fasadår". Detta undantag gäller även "Ny 
orgel, med äldre material" och "Ny orgel, äldre material?". 
 
Fältet "Att tänka på" innehåller inte en karaktärisering eller kulturhistorisk värdering i strikt bemärkelse, utan är 
särskilt framtaget för inventeringen i Göteborgs stift.  
 
Åtgärdsbegrepp 
Nedanstående lista innehåller förekommande åtgärder och deras betydelse. 
 

Åtgärd  Förklaring  

Avyttrad  Såld, bortskänkt eller liknande.  

Dispositionsförändring  Dispositionen är förändrad genom t.ex. omflyttning av stämmor.  

Ej i bruk  
 

Flyttad  
 

Flyttad och ombyggd  
 

Förstörd  
 

Införskaffad  Köpt eller mottagen genom donation eller liknande.  

Inventering  
 

Ny orgel  
 

Ny orgel, med äldre material  
 

Ny orgel, äldre material?  Orgeln bör undersökas och om äldre material återfinns bör den dokumenteras.  

Ombyggd  
Ofta åtgärder av strukturell karaktär, t.ex. flytt av spelbord eller andra större 
ändringar.  

Ombyggd och omdisponerad  Dispositionsändring i samband med ombyggnad.  

Ombyggd och utökad  Ofta en utökning genom att ett nytt verk byggs till.  

Omintonerad  Förändringar av klangen genom åtgärder i pipverket.  

Rekonstruerad  Nytillverkning av någon del med avsikt att följa tidigare förebild.  

Renoverad  Mera omfattande underhåll, ibland med inslag av nya delar.  

Renoverad och 
omdisponerad   

Renoverad och utökad  
 

Reparerad  Skadade delar är åter fungerande.  

Restaurerad  Återställd till tidigare status.  

Restaurerad och utökad  
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Uppsatt  
 

Utökad  Orgeln är utökad genom nya stämmor eller hela verk.  

Utökad och omdisponerad  Både utökning och förändring av befintlig disposition.  

 
GOArt version 2.0 

(http://goart.gu.se/cgi-bin/publgbginv/publgbgstorgel.taf) 
 
 
Inventeringen av Göteborgs stift, tillvägagångssätt: 
 

Tillvägagångssättet bygger på en flerstegsmodell: 1) enkätförfarande försöka uppnå en lägsta nivå vad gäller 
basinformation om alla orglar; 2) fältbesök för djupare information, (i betydelsen besök på plats) men kan ersättas 
med annan inforation som baserar sig på djup kännedom om instrumentet (t.ex. genom upprättat orgelprogram för 
restaurering, underhåll eller andra liknande åtgärder); en 3) typ av karaktäristik av orglarna. 
(http://www.goart.gu.se/research/Inventering_av_Goteborgs_stifts_orglar/) 

 
Beteckningar för åtgärder GOArt:s databas, tabell tillhandahållen av Carl-Johan Bergsten vid samråd i Vadstena juli 
2012: 
 
Type of work 

Acquired  

Bought/sold; Bought/sold (not verified) 

Destroyed 

Dismantled 

Enlarged; Enlarged (not verified); Enlarged and changed 
specification; Enlarged and moved  

Harmonium 

Special category for Walcker and Cavaillé-Coll 

Inventory 

Mounted 

Moved; Moved and rebuilt; Moved and renovated; 
Moved and stored 

New organ; New organ (not verified); New organ (with 
older parts); New organ or rebuilt; New organ or rebuilt 
(not verified); New organ with older parts (not verified); 
New organ, older parts?; New organ, with older parts; 
New organ? 

No longer in use 

Proposal (not executed) 

Questionnaire  

Rebuilt; Rebuilt (not verified); Rebuilt and changed 
specification; Rebuilt and enlarged; Rebuilt and enlarged 
(not verified); Rebuilt and restored 

Reconstructed 

Removed 

Renovate; Renovated (not verified); Renovated and 
changed specification; Renovated and enlarged; 
Renovated and rebuilt 

Repaired; Repaired (not verified); Repaired and enlarged; 
Repaired and moved; Repaired and rebuilt; Repaired and 
rebuilt (not verified); Repaired and restored  

Restored; Restored (not verified); Restored and enlarged  

Revoiced 

Specification changed; Specification determined; 
According to the survey of Abraham A Hülphers  

Stored 

Subcontracted work 

A new organ that not has been built by the actual builder 

Transfered 

 
  

http://goart.gu.se/cgi-bin/publgbginv/publgbgstorgel.taf
http://www.goart.gu.se/research/Inventering_av_Goteborgs_stifts_orglar/
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Bilaga 6: Äldsta exempel på nya kyrkor plan- och anlagda med värmeaggregat  

 
En hastig genomgång av de kyrkor de kyrkor som byggdes i stiftet mellan ca 1860- och 1930-talet 
med avsikt att reda ut vilka som ursprungligen var utrustade med anordning för uppvärmning av 
kyrksalen har resulterat i de två tabellerna nedan. Uppgifterna är hämtade från nyligen 
genomförda inventeringar och karaktäriserungar av kyrkor och en äldre fotokatalog.1 
 
Kyrkobyggnader anlagda från början med aggregat för uppvärmning av kyrksalen: 

- 1864 Gistad: kaminer 1864 (orgeln av Å & L 1864 bevarad) 

- 1880-84 Åtvids nya: varmluft (?) 

- 1885 Hannäs: kamin 1885-99 

- 1883-86 Gladhammar: fyra kaminer från Ankarsrums bruk 

- 1886 Östra Tollstad: ritningar med kaminer 

- 1895 Hällestad: ”Kyrkans uppvärmningsanordning slukade ved och värmen uppgick ändå 
inte till mer än 8-11 grader.” – 1921 ”ny lågtrycksångevärmeledning med pannan placerad 
i källaren.” 

- 1895-97 Boxholm: varmluft, panna i källarutrymme under koret 

- 1901-05 Västervik S:t Petri, arkitekt A E Melander: ”Värme installerades redan från början 
med ett varmluftssystem från sk kaloriferer i källarvåningen.” 

- 1936 Uppståndelsens kapell, Linköping: varmluft med fläkt, varmvatten 

- 1938 Norrköpings krematorium  
 
Beträffande ett flertal kyrkobyggnader från tiden ca 1930-talet till 1930-talet är okänt om de hade 
anordningar för uppvärmning, eller om värmeaggregat installerades i efterhand. Dessa exempel är 
listade i tabellen nedan. 
 

Kyrkor med oviss eventuell ursprunglig varmhållning 
1830 Väderstad: 1875-99 kaminer 
1845 Rök: kaminer 1895 
1849 Risinge nya: tre gurneyska ugnar 

1899 
1854 Gärdserum: kaminer före ca 1900 
1859 Hässleby: kaminer 1892 
1860-62 Sjögestad: 

- E. von Rothstein; 

- kaminer 1895 i sal och sakristia 
1861 Varv-Styra: kaminer ca 1900 
1861-62 Trehörna 
1862-63 Västra Ed: kaminer före 1938; 

1938 nytt värmesystem och 
pannrum 

1864-1866 Hägerstad: kamin före 1954, 
sen el 

1864-66 Vånga 
1871 Högby 
1872-76 Svinhult: kaminer 1875-99 
1873 Blåvik 
1876 Dalhem: kamin före 1952 
1877 Valdemarsvik 
(1879-84 Fornåsa) 
1881 Virserum 
1882 Västra Ryd: kaminer före 1958 
1883 Fivelstad 

1887 Appuna 
1888 Frinnaryd 
1889 Orlunda 
1891-94 Lommaryd 
1896 Krokek 
1903 Locknevi: 

- ”tämligen omgående” fukt, mögel 

- 1934: ”En vägg byggs mellan 
läktaren och tornrummet för att 
minska värmeförlusten och draget i 
kyrkan.” 

- 1939 ”lågtrycksångvärmeledning” 
1914 Ingatorp 
1936 Hultsfred 
1868-70 Lönneberga: kamin före 1925, sen el 
1898-1901 Norra Solberga: 

- värmluftkammare (?); 1941 
lågtrycksångvärmeledning, 

- ”ny [!] pannskorsten” 
1903 Norrköping S:t Johannes 
1907 Skärkind: 1932 lågtrycksångvärme 
1930 Tranås: ny [!] värmepanna 1970-tal. 
1931 Malexander 

 
De i stiftet bevarade och kända exemplen på värmeanläggningar från perioden på följande sidor. 
  

                                                           
1 KI, Sockenkyrkorna 2004 och Sockenkyrkorna 2006 resp. Cnattingius 1949 



Linköpings stift: Orgelinventering etapp 1 RAPPORT, BILAGOR 33(58) 

 

I stiftet bevarade aggregat och anläggningar för uppvärmning av kyrksalar från ca 1860-1930 
 

  
Kamin i Edshults kyrka, byggd 1839 där kamin fanns före 1954. Möjligen insatt 1929-54. Kaminen hämtad från Höreda. 
rimligen någon gång efter 1888 eller 1925, antagligen efter 1929 då en likadan kamin fångats på fotografi av korpartiet. 

 

   
Varmluftsanläggning 1927 i Flisby kyrka, byggd 1853: kaminer 1892; elvärme 1960. 

 

  
Ukna gravkapell projekterat ca 1918, uppfört ca 1932. 
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Östra Skrukeby kyrka, 1926 
 

  
 

   
 

   
Östra Skrukeby kyrka: värmekammare under sakristia med varmluftkanaler mynnande i sakristian och i kyrksalen, 
nordöstra av muren och i golvet invid uppgången till predikstolen. Foto 2014-12-03. 
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S:t Matteus kyrka i Norrköping, 1881-92 
 

   
 

   
 

   
 

   
Norrköping Matteus kyrka byggd 1881-92: värmekammare bakom altare 1927 
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Bilaga 7: Vårdsbergs kyrka – och andra läktarlösningar med kung Davids orkester 

 
Orgelsituationen i Vårdsbergs kyrka är väl ämnad att illustrera flera skeden, företeelser och 
gestaltningar som är och varit vanliga under orgelkonstens utveckling. Följande sammanställning 
belyser flera av dessa. Sammanställningen gjordes inför en exkursion med Regionala 
samrådsgruppen för det kyrkliga kulturarvet i Linköpings stift till Vårdsbergs kyrka den 20 oktober 
2014 och presenteras här även om den helst borde försetts med komentarer i en del avseenden. 

 
 

  
Nuvarande situation och situation fr.o.m. ca 1940 (2013-02-14). 
 

  
Situation före respektive efter 1894 års ändringar av kyrkans inredning. Foto i Byggnadsstyrelsens arkiv, Antikvarisk-
topografiska arkivet (ATA), Stockholm (jfr Lindblom 1921 fig. 125 s. 120 resp. fig. 119 s. 109). Läktardekoren på vänstra 
bilden är antagligen från 1803. I en inventering från 1829 finns följande beskrivning: ”Orgelläktaren, den enda målning 
som förtjenar att anföras, efter att altartaflorna och Predikstolen förut blifvit anförde, är på hela framsidan af runden 
med Oljefärg bestruken och företer Konung David med hela hans Orchester.” (Cit KI Vårdsberg 2006 s. 11.) 
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Sentenser på fyllningsluckan och notnischen på orgelfasaden i Vårdsbergs kyrka: ”Lofsiunger Herran Gud Med salmers 
Söta Liud.” respektive ”Naturens wärk hwar på sit wis Instämmer til sins Herres pris.” (Foto 2013-02-14.) Till höger, 
titelsidan till fjärde boken av Johann Arndts Fyra böcker om San Christendom utgivna i Stockholm 1750 (här efter Bexell 
& Weman 2007 s. 305). 

 
 
På orgelfasaden i Vårdsbergs kyrka finns ovanför 
spelbordet är en trofégrupp med musikinstrument och en 
guldfärgad, uppslagen koralbok med notation av psalm nr 
271. Numrering och melodi stämmer med 1819 års 
psalmbok (SvPs 1819/1823; ”sjunges som 29” och 
Hæffner 1820). Texten är en bearbetning Jesper Svedberg 
gjort av kung Davids psaltarpsalm nr 150 och finns med i 
såväl G 1697 (nr 112; ” se tonen 107”) som i SvPs 1937 (nr 
11) och SvPs 1986 (nr 6; melodi Herrnhut ca 1740). 
Melodin är i princip densamma i G 1697 och Hæffner 
1820, men är annorlunda i SvPs 1937 som har två 
alternativ, en från Basel 1745/Herrnhut ca 1740 och en 
från 1871 av J. F. Lagergren. I nuvarande psalmboken SvPs 
1986 är melodin den från Basel 1745, nu kallad Herrnhut 

ca 1740. Noterna på orgeln bör av numreringen att döma ha tillkommit någon gång efter 1819, 
men intressant nog avviker den återgivna satsen på i flera avseende från satsen i Hæffner 1820 
samtidigt som den istället överensstämmer med den i G 1697. Satsen i Hæffner 1820 är noterad i 
F med förenklad melodi, utjämnad halvnotsbaserad rytmik och harmonik. Satsen i G 1697 och på 
orgeln är noterader med rikare harmonik, i A respektive G och med något rikare, möjligen mera 
1700-talsk harmonisering på orgeln. En fråga som inställer sig är om versionen på orgeln 
representerar en kvardröjande tradition att sjunga, med koppling den spelart som förfaller ha 
odlats och traderats av domkyrkoorganisterna J. Miklin och J. A. Mecklin under senare delen av 

 
 

  

 
Texten till psalm nr 271 i 1819 års psalmbok. 
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1700-talet och en bit in på 1800-talet. Flera handskrivna koralböcker som finns bevarade inom 
stiftet tyder på att så kan ha varit fallet. Utöver flera tidigare kända, som Risberg 1767 (SMB), 
Cederberg 1782 (UFA), Olin 1803 (Privat ägo) och André 1818 (LSL), har ytterligare två stycken 
påträffats under inventeringen av orglarna: en från 1780 i Västra Stenby, den andra från 1818 i 
Lönsås. Den orgel- och musikhistoriska betydelsen av sådana handböcker lyfts fram i andra 
orgelbyggnadstekniska sammanhang.2 
 
Texten på fyllningsluckan mellan trofégruppen och notnischen: ”Lofsiunger Herran Gud Med 
salmers Söta Liud.” Sentensen på ryggstycket i notnischen erinrar organisten om att ”Naturens 
wärk hwar på sit wis Instämmer til sins Herres pris.” Erinran har sin direkta motsvarighet på 
titelsidan till fjärde boken av Johann Arndts i svensk översättning utgivna Fyra böcker om San 
Christendom (Stockholm 1750), ursprungligen utgivna på tyska 1606–09.3 
 
Förhållandet mellan Gud, naturens och människans verk är ett återkommande tema, inte minst i 
samband med invigning av nya orglar inom stiftet. Några tydliga exempel är hämtade från en 
predikan som dåvarande domprosten Andreas Rhyzelius höll i samband med invigningen av den 
nya orgeln av Johan Niclas Cahman i Linköpings domkyrka 1733 och från i en skrivelse från den 9 
september 1769 av dåvarande pastor locui Ericus Dùræus rörande den orgel av Jonas Wistenius 
som blev invigd 1746 i Tryserums gamla kyrka. Domprosten framhöll att ”Guds werk (χτσματα 
θεού) både, the som af naturen, och the, som genom menniskio-konst och snille framkomma, 
helgas genom Guds Ord och bönen.”4 Längre fram i den tryckta upplagan av predikan utvecklas 
tankegången ytterligare: 

 
[…] Musicaliska Instrumenter, och altså Orgelwerk, äro af Gudi i mongahanda 
affseende: Såsom af Gudi Skapade qua materiam til thes ämne, hwaraf the äro giorde. 
[…] Men ehurudan theras materia och ämne kunnat eller kan wara; Så motte hon 
erkenna och anses för ett Guds händers-werk, skapadt af Gudi, som altings Skapare, så 
at honom föruthan intet är giordt af alt thet, som giordt är q). […] Orgwerk äro så 
konstige till theras Invention, structur och composit ion, at thertil hafwer behöfts 
och behöfwes ganska stort snille och wishet. Nu är alt förstånd och wishet, såsom all 
annor god gåfwa, ofwan efter ifrå liusens Fader […].5 

 
På liknande sätt formulerade kyrkoherden Ericus Dùræus den 9 september sin syn på den 
situation som rådde 1769, tjugotre år efter invigningen av 1746 års Wistenius-orgel: 

 
Werket prisar i wissa delar sin Mestare6 

 
En gemensam nämnare för Rhyzelius och Sivers är att de båda inleder sina tankegångar med att 
återge Davids psaltarpsalm nr 150. Sivers fortsätter: 

 
Sions barn ware glade öfwer sin Konung! Så förmanar konung David uti then hundrade 
fyra-tionde nionde psalmenb), the froma, som äro Zions barn, at the skola wara glade 
öfwer sin konung Messiam eller Christum.7 

 
Att motiveringen utifrån kung David är lika central inom orgelkonsten som grundläggande för 
församlingssången och naturligt given för kyrkans lovsång framgår av alla de exempel som i 
allmänhet finns på orgelfasader och orgelläktare, och kanske i synnerhet inom Linköpings stift. 
Ofta är kung David avbildad med sin harpa, på fyllningar i läktarbarriärer och orgelfasader som i 
t.ex. Linköpings domkyrka och Åtvidabergs gamla kyrka (se respektive kyrka i mappen 

                                                           
2
 RAÄ Orgel-FoU 2014:II avsnitt ”5.5.6 Koralböcker och orglar” 

3 Se Brander Jonsson 1994 s. 119; jfr Buchstab 2002 Abb. 2-3 och Ljungström 2004 s. 184ff och 196-206. 
4 Rhyzelius 1733 s. 11. 
5
 Rhyzelius 1733 s. 19. 

6 VSB, HM, Cd5 stora vol. p. 803-805. 
7 Sivers 1746 s. 3f. 
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”01_FOTOGRAFIER”). Ibland är motivet stiliserat och abstrakt begränsat till symbolisk 
representation med attribut och textdeviser som i Askeryd kyrka eller i Ankarsrum, Appuna och 
Bellö respektive kyrka, för att i bokstavsordning endast nämna några. Motiveringen och motivet 
är även intressanta och väsentliga i så motto att de aktualiserar frågor om på vilka vägar och 
premisser orgeln kom in i kyrkobyggnader och i gudstjänstfirande. Introduktionen av orgeln är 
direkt förbunden med förhållanden som har med kejserliga precessioner och kungliga intåg att 
göra. Så här såg kyrkoherde Sivers i Tryserum på saken 1746: 

 
För tusende år tilbaka skal then Grekiske Keisaren Constantinus hafwa sändt thet första 
orgelwerck til konung Pipinus af Frankrike*) Och såsom alt sedan, til helig andachts 
upwechelse wid offentelig Gudstienst, Orgelwerck i kyrkiorna äro komne i bruk nästa 
öfwer alt; Så skal ock thetta orgelwerk [Wistenius-orgeln från 1746 i Tryserums gamla 
kyrka] til intet annat warda ämnadt och inwigt, än allenast Gudi til äro, loff, pris och 
tacksägelse.8 
 

Idag kan vi studera hur det förhöll sig och ännu förhåller sig utifrån hur de bevarade orglarna, 
läktarna och kyrkobyggnaderna är gestaltade, bland annat i de exemplen med fotomontage på 
följande sidor men också i andra likartade som i till exempel Gammalkil och Slaka.9 Så även i även i 
Vårdsbergs kyrka, som var prebendekyrka åt biskopen i Linköpings stift.10 I vilken mån 
domprosten (1720–43) och biskop (1743–61) i Linköping, Andreas Rhyzelius som på många sätt 
befrämjade kyrko- och orgelbyggande inom stiftet också hann påverka utformningen av 
Wistenius-orgeln i Vårdsberg är ännu ovisst.11 Däremot står det klart att de tankegångar han gav 
uttryck för i predikan han höll vid invigningen av den nybyggda Cahman-orgeln i domkyrkan 1733 
lever vidare i den högt belägna, medeltida rundkyrkan. 
 

 
Gammalkils kyrka. På läktarbarriären framträder under Pehr Hörbergs gestaltning sedan 1802 (från söder till norr, vänster till höger): 
Jesu intåg i Jerusalem, utdrivande av månglarna i templet och väg till Golgata. – Enligt Hörbergs egen hänvisning till ”Luc. 19: Cap” och 
Karl XII:s bibel ägde intåget rum under folkets rop: ”Wälsignad ware han som kommer en Konung i Herrans namn; frid ware i himmelen 
och ähra i högden”. Sedan ungefär 1795 vanligen till tonsättning av G. J. Vogler och orgelbrus som SvPs nr 105. Även motivet med 
intåget i Jerusalem kan följas bakåt i tiden i orgelsammanhang.12  

                                                           
8 Sivers 1746 s. 12f. 
9 Fredriksson 2007b och NiFr 2004. 
10

 Sockenkyrkorna 2004 s. 77. 
11 Sockenkyrkorna 2004 s. 81 
12 Hülphers 1773 s. 120, Anrep-Bjurlin 1993 s. 58, 82, 140f och Buchstab 2002 not 25, 254 och 591. 
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Vårdsbergs kyrka – kung Davids orkester, ca 1803 (nu i sockenstugan 2014-02-10) 
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Hörberg och kung David i Norrköping 1799 – klassiska empormotiv 
 

Påskrift: ”Deseine til Taflan som betäcker 
Orgelwärket uti Hedvigs Kÿrka ùti Norrköping. PH. 
F. 1799.” Till vänster, en hänvisning till ”1. Chrönic: 
Cap. 6 v. 31. Cap. 15. och 16.” (Jönköpings läns 
museum) 
 
Pehr Hörberg: ”Ibland dem af mina arbeten, som 
ej äro Altartaflor, will jag omnämna såsom de 
märkligaste: 1. Den redan förut nämnda Taflan, 
som betäcker Orgelwerket uti Tyska Kyrkan i 
Norrköping och föreställer Konung David med sin 
Musik och Sångare.”

13
  

 
Den arkitektoniska parallellen mellan korabsiden 
bakom kung Davids och dåtida utformningen av 
koret i S:t Lars kyrka i Linköping med predikstol 
rakt fram ovanför altaret är notabel.

14
 

 
 
 

Vinjettbild till psaltaren i Gustav (I) Vasas bibel, tryckt i 
Stockholm från 1641. På bordet till höger, ett positiv. 
Nederst i mitten, ett lejon. På den plats där den till 
synes frånvarande organisten rimligen står vid spel på 
orgeln, en bok med kungens monogram.

15
 Exemplaret 

Bilden är från ett av 1541 års Vasa-bibel i Östra 
Skrukeby kyrka. Foto 2014-12-03. 
 
Beträffande arkadöppningarna, jämför de under 
avsnittet ”P. – Position, placering i kyrksal” beskrivna 
förhållandena med den aristokratiskt präglade 
patronats- och emporkultur med djupa anor som i 
förhållandevis hög grad är påvisbar på många håll 
inom inte minst Linköpings stift. En väl direkt parallell 
till arkadutformningen här intill finns i Vadstena 
slottskyrka.

16
 – Är det en tillfällighet? Och, varav 

namnet ”regal” i bärbara portativ och rörstämmor i 
orglar av till exempel den typ som ligger på kung 
Davids bord i Vasa-bibeln?

17
 

 

    
Vadstena slottskyrka. Till vänster: blick in mot kyrksalen; igenmurade arkadöppningar (foto 2013-07-27). Till höger: Vy 
från kyrksalen; slottskyrkans planerade utformning med central ingång i väster och kryssvälvt förrum. (Efter Unnerbäck 
1996 fig. 60 s. 87; rekonstruktion Agneta Hildebrand.  

                                                           
13

 Cit. Hörberg 1791 s. 100 (jfr s. 90); se vidare Fredriksson 2007b s. 211ff. 
14 Jfr Zachrisson 2007 s. 104. 
15 Jfr Kjellberg 1994 s. 204; vidare Johannesson 1991 och även liknandemotiv med arkad- och kolonnöppningar i WIlhelmsburg Slottskapell (Schmalkalden) 
från 1586–90 och Christian IV:s oratorium i Fredriksborgs slottskapell; Johannsen 2010 s. 65 och 79 resp. 32, 45, 88 och 90f. 
16 Unnerbäck 1996 s. 83-88. 
17 Jfr Williams & Owen 1988 s. 94, och nedan (bilaga 10). 
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Vänstra bilden: 
Titelsida till Konung 
Davids Psaltare tryckt i 
Stockholm 1650. Kung 
David framför 
Stockholm slott 
musicerande 
tillsammans med en 
änglaskara, himmelsk 
orkester. 
Mitten: Titelsidan till 
bibelutgåva från 1646. 
Kung David med 
harpan, sittande på 
draperad ton. 
Bibelexemplar i 
Lagerlunda gårdsarkiv, 
förvarat tillsammans 
med ett exemplar av 
1695 års psalmbok 
som enligt påskrift tillhört Andreas Rhyzelius, domprost och biskop i 
Linköping (foto 2007-11-02). 
Ovan till höger: Vinjettbild i psalmbok från 1700-talet. En kvinna som spelar 
orgeln. Texten på kartuschen: ”Ps. 28. V. 6. Låfwat ware Herren ty han 
hafwer hördt mine böns röst.” Bilderna är komponerade ungefär som ett 
porträtt av drottning Kristina från ca 1651; naturligtvis finns även 
motsvarigheter på kontinenten.

18
 

 
Intill: Titelsida till koralbok signerad av domkyrkoorganist Johan Everhardt, 
”Skara d 25 januari 1789”. Everhardt lär ha introducerats i ”wettenskapen” 
om orglar av J. Wistenius och av O. Hedlund när Cahman-orgeln i Linköpings 
domkyrka uppfördes. Bilden är porträttlik.

19
  

 
Från och med 1770-talet att kom motivet med ”harpan eller Davids psaltare”, som Olof Tempelman beskrev saken, att 
varieras på ett i hög grad arkitektoniskt och emblematiskt lekfullt sätt. Tydligt märks det på den fasaden från Schiörlin-
orgeln i Misterhult – en för orgelbyggaren utmanande, men av en arkitekt fyndigt formgiven komposition. 

 
Från vänster till höger: 
I. Källstad tornkammare (foto 2012-11-23)

20
 

II. Vadstena slott, huvudport (foto 2007-10-25) lik 
den på Stockholms g:a slott.

21
 

III. Slaka kyrka, ritning 28 dec. 1782 (ÖIÄ)
22

 
 
Tillfälligheter? – Kan illustrationer i Gustav Vasas 
bibel 1541 och Karl XII:s bibel 1703 haft 
mönsterbildande? Vad med titelbladet till GIV 
1541 med en arkitektoniskt uppbyggd triumfbåge 
med oculus, ljusöppning i valvbågen (som kan 
väcka association till Pantheon)?

23
 Samma fråga 

kan ställas även om arkitekturen i de ritningar 
som visar en rekonstruktion av Jerusalems 
tempel utförd av den spanske jesuiten 
Villalpandos förlagor och som sedan 1703 
allmänt tillgängliga i och med Karl XII:s bibel.

24
 

  

                                                           
18 Steneberg 1955 pl. 60 och s. 149, jfr Anrep-Bjurling 1993 s. 136f, Bedoire 2001 s. 132 och Olin 2000 s. 73, 196 och 230 samt t.ex. Buchstab 2002 Abb. 5. 
19 KB; efter RAÄ Orgel-FoU 2014:II. Cit. Wester 1936 s. 58 och Olsson 1998 s. 11, 16 och 41, skrivelse till daterad Hülphers 1769-07-02; jfr brev daterat, 
Skara 1770-01-14; VSB, HM Cd5, stora vol. p. 269ff. Jfr Edholm 1985 s. 76 och Räf 2002 s. 34. 
20 Jfr Lundberg 1927–28 s. 56f, Sockenkyrkorna 2004 s. 45, Anglert 2009 s. 239f och Bonnier 2012 fig. s. 69 och fig. 26 s. 74. 
21 Se t.ex. Unnerbäck 1971 s. 69. 
22

 NiFr 2004. 
23 Titelsidan återgiven av Pro fide1991 s. 7; jfr motsvarande oculus, hål i triumfbåge från Breslau 1577, Johannsen 2010 s. 175. 
24 Karl XII:s bibel 1703 s. 238/239 och 302/303; jfr Evers & Thoenes 2003 s. 368-373, vidare NiFr 2010b s. 14. 
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Organisten Bengt Hörberg i Viretads kyrka, porträtterad av brodern P. Hörberg 1788. En liten del av målningen 
återgiven. Målning i Östergötlands museum (ÖM; LM 445; foto 2007-10-07).

25
 Ovan till höger den s.k. Virestads-orgeln, 

byggd 1690 av H.H. Cahman. I Virestads kyrka stod den till 1850-talet; numera på Smålands museum, Växjö. Foto 2007-
11-12. 

 
 
 

 
Detalj av fyllning mitt på orgelfasaden till den av Lars Strömblad, Ödeshög byggda orgeln från 1777 i Östra Ryds kyrka. 
 
 

In the theatrical context of representation, imitation ad performance, 
the triumphator played but one role in the game, 

he was no god, no king, but dressed up as god and king for the day, 
acting in the shadow land between reality and representation. 

The triumphator, as everything else, was imitation. 
Östenberg 2003 s. 6. 

  

                                                           
25 Jfr Hörberg 1791 s. 24. 
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Sankt Lars kyrka, Linköping, ca 1801 – kung Davids orkester, Pehr Hörberg 1799 
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Rystads kyrka, ca 1783 – kung Davids orkester, målare Hultgren 1806 
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Borgs kyrka, ca 1803 – ”Kung Davids orkester”, Olof Littorin ca 1803 
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Kråkshults kyrka 1803 – Pehr Hörberg ca 1803–11 (?) 
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Bilaga 8: Om orglar och Linköpings domkyrka, Andreas Rhyzelius 1733 

 
I den tryckta predikan som domprosten i Linköping höll när Christelig Orgelwerks-Inwigning ägde 
rum med anledning av att den av Johan Niclas Cahman byggda orgeln togs i bruk 1733 har 
Andreas Rhyzelius lämnat en informativ beskrivning. Delvis baserad på dokument som numera 
inte är tillgängliga och kanske förlorade återges valda delar av Rhyzelius beskrivning här, dels för 
att predikan även om den finns i Musikaliska akademiens bibliotek i Stockholm ändå är tarvar en 
insats för att få tag på och dels för att informationen i någon mån också handlar om själva 
kyrkobyggnadens utveckling.26 Rhyzelius berör rentav tematik som har viss beröring med 
företeelser som är aktuella även idag, t.ex. kulturarvsnytta och barnkonsekvenser. Avsnittet lyder 
(fetstil här): 

 
[…] Uti thenna gambla och anseenliga Cathedral- eller Dom- och Stadskyrkio hafwer, ifrå thes första 
inwigning, HErrans loff med mongahanda Mu s iq u e  så mycket mer blefwit upphögd, som thenna 
Östgöthiske nationen för andra här i norden hafwer warit och immerfort är til all M u si q u e  af naturen 
benägen, bögelig och fallen. 
 
Huru, uti Påfwedömets tid, the tå warande Cantorer och Succentorer med sina monga Phonascer och 
Choraler, Chor- och Meβeprester

G)
 hafwa här i Domkyrkion på Lat in ska språket sunget, är nu mera föga 

bekant; doch wäl troliget, at thet skedt med konst, flit, ha rmo ni e  och behagelighet, efter theras tycke. 
Hwad Ins tr um e nt er  the wid sin Kyrkio-Mu s iq u e  then tiden brukat, är ock icke lett nu at säga:  
 
Dock wet man thet, at i thett Herrans hus hafwa tå warit tu Orgelwerk och thes utom ett Po s i t iv e . 
 
Thet ena Orgelwerket hade sitt rum wid Wästra dören på norra sidan, hwarefter i muren och pelaren än 
tekn synes[.] Thet andra Orgelwerket war mindre och nyare, bygt uti thet norra eller Helga Nilβes Chor, som 
theraf blef kalladt Orgel-Choret[.] Och Pos i t iv et  war wid södre dören, ther nu läcktaren är. 
 
Men alla theβa werk, tillika med all annan herlig Zirat och kostbart innandöme, förlorade Domkyrkian 
genom the brand, som henne och hela staden öfwergivk d .  1 8  Maj i  år 1546, tå hon ock miste sitt dyrbara 
koppartak.

H)
 Domkyrkions upprettelse togs fuller strax före och fortsattes med mycken flit och omkostnad; 

Men whad, som på 2 0  år kunnat upprettas, thet gick up i rök och lades i asko på en dag år 1567, tå thet 
Swenska Krigsfolket, efter sin Konungs, K. Eriks then fiortondes, befalning, såsom föregafs, stucko eld på 
Linköping och the andra städer här i landet, på thet then Danks krigsmachten, som tå i landet war, ej skulle i 
städerna kunna hafwa winterqwarter. 
 
Härefter stod thenna Domkyrkan en longan tid rätt skröpelig, hafwandes, såsom säges, warit täckt först med 
halm och sedan med bräder; och altså icke, fast K. Johan then tredie god anstalt giorde, kommit under 
fulkomligit och behållit tak förrän uti then stora konungens GUSTAF ADOLPHS tid. Under honom och med 
hans merkeliga tilhielp är thet stora Orgelwerket öfwer Wästra dören bygt och emellan år 1619 och 1629 
fullbordadt[.]

I)
 Wid samma tid är ock the qwarlefwor, som woro efter Orgelwerket uti S. Nilβes Chor

K)
 thet 

mindre Orgelwerket förferdigadt,
L)

 som härtils stådt wid Södra muren emellan begge dörarna in til then 
GyllenAdlerska Grafwen, så at Domkyrkian uti 100. år tilbaka haft twenne Orgelwerk. 
 
Men, som the begge af ålder och, kan ske, wanskötsel äro efter hand af sig komne och så förderfwade, at 
the ändteligen blefwit obrukbara; Så hafwa Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen, samt Högwördige 
Herr Doctor och Biskopen med DomCapi t l et s  samråd pröfwat nödwendigt ocn anstendigt, at med stor 
bekostnad

M)
 låta gilra thetta Nya Orgelwerk, som af en berömlig och här i riket nu förtiden makalös mästare 

eller Orgelbyggare, Directeuren Johan Cahman, är lyckeligen förferdigadt, så at Församblingen nu idag första 
gången får höra thes gällande liud och med thy instemma till Herrans sin Guds loff och pris. 
 
Förthenskull achtar man thet billigt och skyldigt, at wi jemte Guds hierteliga tacksägandem Christeligen 
glädie oβ öfwer thetta kosteliga och herliga werk, som oβ, samt wårom barnom och efterkommandom, til 
tröst, fägnad och glädie, ja ock till wår andachts och skyldighets upmuntran, ämnadt och beredt är; och 
wilje, på Christeligit wis, helga thet HErranom wårom Gudi, och til hans äro och loff thet inwiga med Guds 
Ord och Bönen, med thy sammanstemmande til samma Herrans äro uti efterföljande loffpsalm

t)
 Loffsiunger 

Herran, Loffsiunger &c. Thenna wår loffsång beseglom wi och om Guds then H. Andas bistånd, til wårt 
företagna arbetes utförande, ödmjukeligen bediom med Jesu wår Frelsares bön, uti hans welsignada namn 
läsen: Fader wårm som äst i himblom &c. […]

27
 

  

                                                           
26 Jfr Nisbeth & Estham 2001. 
27 Rhyzelius 1733 s. 6-9; indelning i stycken tillagd här. 
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[Noter:] 
 
G)

 Then, som har lust at få någon underrettelse om the hwarjehand gr ad e rs  och slags andeliga personer, 
som under Påfwedömets tid här i riket, hafwa warit wid Domkyrkiorna, kan läsa then Adertonde flocken af 
Peter Dikmans Ant iq u it . Ecc le s . P. 248. sequ. 
 
H)

 En gammal sägn är, at Domkyrkan blefwit i förstoen täckt med bly; Men wid början i thet sextonde 
sec u lo  under then sidsta Ca th o l i ska  Biskopen Doct. Johannes Braske är hon, såsom ett gammalt 
DomCapi t le ts  Protocoll finnes, täckt med koppar år 1516 in til år 1522. 
 
I)
 Af then tidens anmärkningar kan man finna, at ORgelwerket, som tå giordes, hafwer kostat 3100 daler 

Silfm:t. Til hwilken summor, föruthan thet Konungen och andre förmögne Herrar ther til förskutet, Hertig 
Joan n es  i Östergöthland 600 Dlr Silfm:t hafwer förärat. 
 
K)

 Thet norra Choret ibland the try, som äro framför linköpings Domkyrkio, är wordet kalladt Helga Nilses 
ther af, at ther blefwit begrafwen Nicolaus Hermanni Scheningensis, Biskop i Linköping ifrå år 1374 til år 
1391, hwilken är worden c ano n ize ra d  och skrinlagd med stor widskepelse år 1520, blifwandes han then 
sidste ibland Swea-Rikets så förmenta helgon. Och är uthan twifwel honom til äro i Påfwedömets tid 
Orgelwerket i thetta Chor blefwit byggt, af en Orgelbyggare wid namn mäster J acob för 100 mark danska 
och et Sölfbälte om 23 lod, som DomCapi t le t  itgifwit then 31 Augusti år 1523. 
 
L)

 Thenna Orgelwerkits flyttning och re pa rat io n  skedde år 1628 med 250 daler Silfm:ts bekostnad af 
Domkyrkions Ca ss a . Thet öfriga tillika med målningen bekostade As s es sor e n  Peder Mattsson Stiernfeldt 
på Ry[d]. 
 
M)

 Efter slutadt accor d  hafwer Orgelwerkit kostat 15000 daler Kopperm:t utom läcktaren, som med 
skranck, smide och annat har kostat öfwer 1500 daler, och lärer til bildthuggarewerk och målning wel 
fordras större Summa, när then kommer framdeles at företagas. 

 
Av de referenser Andreas Rhyzelius ger framgår att grundade sin betraktelse på en tämligen solid 
och vid den tiden vedertagen grund rörande orgelkonstens betydelse och ursprung, med dess 
konnotationer till både kejserliga och kungliga herskapsförebilder, till reella värdsliga och bibliska 
härförargestalter.28 
 
När det gäller orgelsituationen i domkyrkan finns den vidare utvecklingen från och med Rhyzelius’ 
och Cahman-orgelns tid ingående beskriven i annat sammanhang.29 
 
 
 
 

GUD Fader, Son och Helige Ande, 
af tig är then gode wilje kommen, 

som funnen är hos högre och lägre, 
hos Herrskap och menigheten, 

til at med friwilliga sammanskott 
befrämja thetta kostbara werk, 

kyrkion til prydnad, 
Församlingen til upmuntran och glädie, 

och tig til pris och äro. 
Sivers 1746 s. 13 

 
 
 
  

                                                           
28 Jfr Rhyzelius 1733 och Praetorius 1619 s. 82 och 84; Hülphers 1773 s. 119ff och 158ff samt Buchstab 2002 ca not 16-28 och 599f. 
29 Unnerbäck 2001. 
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Varv kyrka, Skara stift. Foto 2004-10-
20. 

Bilaga 9: Varvad fasadprincipal med träattrapper – från Bredestad och Rök till 

Varv i Skara stift 

I Varvs kyrka, Skara stift finns en orgelfasad med bevarade 
delar återanvända från en orgel som från 1600-talet till 
början av 1870-talet funnits i Linköpings stift. Härkomsten till 
Varv kan följas via Röks kyrka och åter till Bredestads kyrka. 
Under tiden i Röks kyrka meddelade noterades vid 1760-
talet: 

 
Prädikstolen af Snickare-Arbete är mycket gammalmodig och icke 
serdeles prydelig: men theremot är kyrkan beprydd med ett wackert 
Orgelwerk om 7 stämmor, som blifwit upsatt och måladt 1751, då thet 
kostat 1200 Dal. K mt; hwilka dels kyrkan, dels Församlingen påkostat. 
 
Röks werk 7 st. kommit ifrån Bredestads kyrka, men hit såld 1751 af 
Wistenius för 1200 dal sedan han ökat det med 2 st.

30
 

 
På för närvarande okända grunder har orgeln från Bredestad 
antagits vara ett verk av Per Jönsson i Skänninge.31 Möjligen 
är det en tolkning av uppgifter om att samme Jönsson kan ha 
verkat i Skara domkyrka 1620–21, Tyska kyrkan i Stockholm 
1621–22, Karlstad domkyrka ca 1639–43 och Visingsö 1635–
37.32 Beträffande punktornamenten på piporna i Varvs kyrka 
finns inga belägg för att Jonas Wistenius skulle byggt 
fasadpipor med sådana.33 Dessutom är fasadprincipalen i 
Varv annorlunda till mensuren (dimension och proportion) än 
principaler i orglar av Wistenius. Vid sidan av de 
punktornerade principalpiporna i Varv står även pipformade 
attrapper av trä. Vilken orgelbyggare som gjort vad och när 
är således en öppen fråga att belysa utifrån vidare perspektiv 
och större nationellt referensmaterial från andra orglar och 
delar av orglar från 1600-talet. 
 
Av Jönssons produktion finns veterligen endast delar av en 
orgel från Eksjö kyrka vilken som såldes 1759 till Hultsjö kyrka 
i Växjö stift; fasadstruktur, väderlåda med underliggande 
vällsarg magasinerade i tornkammaren, troligen sedan 
1860.34 Av delarna att döma hade den 41 kanceller, 9 slejfer som från början eventuellt 7 register 
men senare delats,35 och vällsarg monterad på väderlådans undersida ungefär som i manualen på 
den så kallade Genarps-orgeln i Malmö museum. Även Jönssons orgel i Linköpings domkyrka hade 
den begränsat omfång: 18 ”urgamla” stämmer, 39 toners omfång i manualerna F-a2 och E-c1 i 
pedalen. Samma manualomfång hade även orgeln i Söderköping S:t Laurentii vilken orgelbyggare 
Johan Agerwall utvidgade med pedalverk.36 Domkyrkoorgelns fasadpipor bestod av trästavar och 
en och annan blypipa, folierade med bladsilver.37 Agerwall utförde även arbeten med verken i 
Linköpings domkyrka.38 Den i stiftet äldsta bevarade orgeln är signerad av Agerwall, som år 1700 i 
Söderköping satte sin signatur inne i väderlådan till orgeln som står i Folkströmskapell. 
 

                                                           
30 Broocman 1760 s. 612 resp. Hülphers 1773 s. 268. 
31 Edholm 2014. 
32 Jfr Räf 2002 s. 19 resp. Unnerbäck 1997 s. 33, Räf 2007 s. 17f och Rudén 2013 s. 331; samt Erici 1954 s. 127 
33

 Fredriksson 2007b. 
34 Hülphers 1773 s. 241 resp. s. 288 och Ruuth 2001 s. 237; besiktning i Hultsjö NiFr 2009-06-12. 
35 Jfr Erici 1954 s. 127. 
36

 Adell 1942 s. 44. 
37 Unnerbäck 2001 s. 297. 
38 Luttu 1968. 
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Uppgiften om fasadpipor i form av träattrapper väcker associationer till orgeln som är bevarad i 
Vånga tiondebod. Den lär vara byggd 1716 av Carl Hindersson som antas varit elev till Agerwall. 
Pipattrappernas härkomst är oviss. Pipattrapper i förkommer på flera håll i landet i fasader från 
1600-talet som i t.ex. Läckö och andra slottskapell.39 Innan dessa blivit systematiskt inventerade 
och undersökta är det ännu omöjligt att dra några slutsatser om tillkomsten av attrapperna och 
dessa eventuella kulissfasader. Till strukturen nära besläktad med dessa båda är även den s.k. 
Lillkyrkoorgeln som numera står i Vadstena slottskyrka, men som till första kända händelse såldes 
till Gistads kyrka 1736 av organisten Carl Kindberg i Skeda. I vilken mån gestaltningen av dessa tre 
orglar har något gemensamt med verken i domkyrkan är ännu en öppen fråga. Eftersom det är 
okänt vad som hände med den stora orgeln i domkyrkan när Cahman byggde en ny 1733,40 är det 
kanske inte helt uteslutet att Kindberg övertagit delar av Jönsson-orgeln som t.ex. 
fasadstrukturen. Hur det än förhåller sig står det klart att fasaderna till de tre orglarna förefaller 
nära besläktade med varandra. Folkströms-orgelns rikast artikulerade fasad med både 
fasadprincipal och tureller, Vångaorgelns enklare med tureller men träattrapper och allra enklast 
Lillkyrkoorgelns plana med träatttrapper. 
 
 
  

                                                           
39 Se t.ex. Rosell 2000 s. 21 och 28. 
40 Erici 1954 s. 127. 
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Skänninge Vårfrukyrka: epitafium efter orgel-byggare 
och borgmästare Per Jönsson, på västra delen av 
kyrksalens norr mur. På nedre detalj-bilden syns 
ovanför namnchiffret typiska attribut för orgelbyggeri: 
en rörverkspipa, cirkelpassare och en labialpipa. Nära 
koret, finns även en gravsten (jfr Ruuth 2001 s. 259). 
Från 1600-talet finns andra exempel på orgelbyggare 
med gravsten inne i kyrksalen: Anders M:son Bruce i 
Linköpings domkyrka (SvKy vol. 200 s. 387; jfr Sandén 
2014 s. 227), Frans Boll i Riddarholmskyrkan (SvKy vol. 
45 s. 698) och Hans Henrich Cahman i Uppsala 
domkyrka (SvKy vol. 232 s. 326 och Kyhlberg 1953 s. 
76). Från 1783 rådde förbud mot gravläggning inne i 
kyrkor och förordande av fritt liggande gravplatser 
(Lindahl 1969 s. 197ff). 

Bilaga 10: När- och frånvarobetydelser – 

trimotiv, realrepresens och absence 

 
I Skänninge Vårfrukyrka hänger ett epitafium 
från 1600-talets första del över den 
orgelbyggande borgmästaren i Skänninge Per 
Jönsson som bland annat byggde en orgel i 
Linköpings domkyrka. Förutom att den målade 
skölden längst ned dels innehåller ett 
namnchiffer och dels typiska attribut för 
orgelbyggeri – en rörsverkspipa, cirkelpassare 
och labialpipa – finns strax ovanför en kartusch 
med följande text: 

 
Anno 1624 haffüer Per Jönson Borge-mester här i 
Staden Samt hans Käre Hwstrw låtit bekosta Denna 
taffla, Gwdi till ähra, Kiörkian till Beprÿdinngh Sigh och 
sin Käre Hwstrw Åminnelse. 

 

Trimotiv 

Den tredelade motiveringen är så vanligt 
förekommande med karaktär av formel att det 
kunde motivera en egen beteckning.41 
Ytterligare ett nära hundratjugo år yngre uttryckt 
för tankegången gav kyrkoherden i predikan vid 
invigningen av nya Wistenius-orgeln i Tryserums 
gamla kyrka (Sivers 1746 s. 13): 

 
GUD Fader, Son och Helige Ande, af tig är then gode 
wilje kommen, som funnen är hos högre och lägre, hos 
Herrskap och menigheten, til at med friwilliga 
sammanskott befrämja thetta kostbara werk, kyrkion til 
prydnad, Församlingen til upmuntran och glädie”, och 
tig til pris och äro. 

 
Sådana formuleringar och givna uttryck för 
omsorg om företeelser som pris/ära, 
prydnad/uppmuntran, åminnelse/eftertanke 
skulle kunna sammanfattas och betecknas som 
trimotiv.42 Kanske är det alltför vidlyftigt att 
betrakta och belysa sådana gestaltningar inom en kontinuitet av omsorg om gemensam välgång 
utifrån den eukaristiska instiftelsen, med sagda och gjorda uttryck för betingad och gestaltad 
livsrealiteter: tacksamhet, givande och minne. Via mer eller mindre konkret eller abstrakt tycks gå 
att spåra liknande varianter av uttryck för personnära motiv och villkor från fundatores och 
donatores gällande votivmässor,43 grund- och anläggning av kloster och kyrkor – inrättningar för 
humanitär omsorg – redan när flera av de äldsta kyrkorna byggdes i stiftet.44 Möjligen har det 
skett under inflytande av att gamla mönster fått en kristen tolkning, enligt principen interpretatio 
christiana som ”bygger på att hedniska myter kan ha använts på ett allegoriskt sätt för att gestalta 
kristen lära och bibliska berättelse”.45 
 

                                                           
41 Jfr Ångström 1992 s. 265-269. 
42 Jfr Redelius 2010 s. 148 som påtalar att term saknas för sådana företeelser. 
43

 Nyberg 2010 s. 20. 
44 Jfr Redelius 2010 s. 147ff, Elfver 2010 s. 312 och Tollin 2012 s. 335; principen  
45 Redelius 2010 s. 149 och cit. Nordanskog 2006 s. 263. 
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Med lekmannens förmån av att otvunget just kunna leka med begrepp och uppfattningar, kan de 
tämligen fria associationerna förs än vidare. Utifrån några teologiska begrepp som realpresens,46 
och föreställningen om eller förväntan på att en person och individ oskiljaktigt finns kvar och 
representerad i sina (!) kvarlevor och livsverk,47 vore det kanske möjligt att tala om real-re-
presentation eller re(g)al-re-presens.48 En mängd exempel finns på hur realistiskt människor 
förefaller ha förhållit och ännu kan förhålla sig till förebilder och rekvisita, om än självklart med 
variationer över generationer och tid, liksom på personlig och kulturell nivå.49 
 

Porträtt – person, avbild 

Beträffande utformningen av inredningen i kyrkor under perioden från reformationen till 1760 har 
Göran Lindahl lyft fram följande beträffande altaruppsatser: 

 
I bildmässigt avseende liknar många av dessa verk varandra. De är helt koncentrerade till att framställa 
Kristus, oftast Kristus på korset och Uppståndelsen. […] I dessa svenska altaruppsatser framträder ytterligare 
en begränsning. Det handlingspräglade berättandet undertrycks, Kristusbil den fick prägel av symbol. Dess 
uppgift blev att åskådliggöra själva kärnan i den lutherska tron, den enskildes rättfärdiggörelse genom Kristi 
död och uppståndelse. Tidens epitafiemåleri uttryckte samma förhållningssätt. Den ur luthersk synpunkt 
sannaste typen visar i förgrunden den döde och hans familj bedjande eller med en andaktsbok. Bakom dem 
ses Kristus på korset eller som den uppståndne, framställd för att understryka det sanna i den dödes tro och 
det vissa i hans förhoppningar (Gillgren 1995). […] Allt dessutom gestaltat för att fånga också en icke läsande 
publik. 
 
Som ett nästan obligatoriskt inslag i flertalet altaruppsatser fanns längst ned en Nattvardsscen som en smal 
predella. Motivet kunde också ges en mer dominerande plats, flyttas upp och nästan fylla hela 
altaruppsatsen. Från 1700-talet härrör en rad naiva men ståtligt regisserade bilder av detta slag. Kristus och 
lärjungarna sitter uppradade på bordets bortre sida och inbjuder de nattvardsfirande sockenborna att 
förena sig med dem. Kristi arm kunde sträckas ut ur bildytan och räcka kalken rakt fram mot dem vid 
altarringen samlade. Dessa bildhuggare och målare – några kända, andra anonyma – har med enkla medel 
tagit fasta på vad de lutherska teologerna kallade Kristi realpresens.
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Ett tydligt yngre exempel detta är den av Pehr Hörberg i naturlig storlek gestaltade föreställningen 
av hur Jesus undervisar i templet, så att då/där avporträtterade personer är närvarande i den 
evangeliska handlingen till en nära nog lika grad som den som nu/här betraktar av altar- och 
kormålningen i Virestads kyrka, Växjö stift.51 Gestaltningen – utifrån den antagna tanken om, då 
kanske underförstådda aningen om real-re-presens – med personlig, porträttlik representation är 
värd att pröva i förhållande till tre andra kyrkliga inventarier i stiftet: Maerten Heemskerks 
altartavla i domkyrkan med året 1542, den av Johan Werner d.ä. gjorda repliken från 1631 i 
Skänninge Vårfrukyrka och slutligen den miniatyrversion av målningen som Pehr Hörberg gjort.52 
På olika sätt och sannolikt av olika skäl har Werner utelämnat ett porträtt som finns på förlagan 
men som Hörberg återgivit. Om Hörberg liksom Werner frångått förlagans motiv på luckornas 
baksidor och därmed också utelämnat konstnärens självporträtt är öppen fråga.53 
 
I nuvarande målningen från 1932–33 av Henrik Sörensen i domkyrkans högkor, är kung David en 
av de två avbildade personerna närmast centralgestalten. Att kung David, antingen med enbart 
sin lyra eller med hel orkester eller kör finns avbildad på flera läktarbarriärer och orglar inom 
stiftet, bidrar till även den kyrkliga orgelkonsten i dessa fall ingår i en underliggande dynamik, 
associativ sfär. Avtecknad och tecknare, givare och konstnärer, betraktare och åhörare ingår i 
handlingen, en dynamik besläktad med den i och kring ikoner. 
 

                                                           
46 Se t.ex. Johansson 2008 s. 43ff. 
47 Jfr Redelius 2010 s. 149. 
48

 Jfr Williams & Owen 1988 s. 94, och ovan om positiv på bild av kung David i Gustav Vasas bibel 1541 (bilaga 7). 
49 Se t.ex. Ullgren 2004 s. 230ff och Gillgren 1995 s. 154; vidare Arvidsson 2007, Stenberg 1998, Friberg 1945 samt Johansson 2008 s. 43ff. 
50 Sockenkyrkorna 2008 s. 192f. 
51

 Lindqvist & Ullén 1998 s. 102f och SvKy vol. 216 s. 66-72 (Marianne Ullén) 
52 Jfr Cnattingius & Romdahl 1953 s. 13f, pl. 6-7 och 14-15, Ångström 1992 s. 61-68 och Lindqvist & Ullén 1998 s. 98. 
53 Jfr Estham & Nisbeth 2001 s. 48f. 
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Prästen Gustaf Hammarqvist, avporträtterad av Pehr 
Hörberg som centralperson vid bygget av Sunds kyrka. 
Foto 2010-07-19. 

Två i det sammanhanget betydelsebärande 
personer har med säkerhet varit komministern 
Gustaf Hammarqvist, verksam i Sund och av 
porträtterad av Hörberg där när nuvarande 
kyrkan byggdes. Från 1796 verkade han S:t Lars 
kyrka i Linköping när kyrkan blev ombyggd och 
inredd på ett sätt som i hög grad ännu är bevarat. 
Under arbetet i S:t Lars bodde Hörberg hos 
Hammarqvist.54 Om Hörberg – med uttryckligt 
intresse även för orgelbyggeri – även umgicks 
med orgelbyggare Pehr Schiörlin på Nygatan 17-
19, ett stenkast från S:t Lars kyrka, är även det en 
ännu delvis oskriven historia. Men att det låg nära 
till hands förefaller rimligt med tanke på att 
Hörberg närde och uttryckte ett utpräglat och 
även initierat intresse för orglar.55 
 
Hur som helst är Hörbergs porträtt av 
Hammarqvist under dennes tid som präst i Sund 
av intresse. Det framställer Hammarqvist som en 

grundligg gynnare av konst, musik och litteratur, arkitektur och uppenbarligen även måleri. Med 
passaren i handen och planritningen till Sunds nya kyrka, synlig i utsikten bakom honom och enligt 
förteckningen i hans vänstra hand uppförd med frivilliga gåvor – framstår han som något av en 
kyrkogrundare. 
 
Om än under något annorlunda former tycks fundatores- och dontores-motiven från medeltiden 
av att avsätta medel i tiden till både minne och välgörande omsorg sig förhållandevis likt, i en 
fascinerande samhörighet mellan innebörder och betydelser av ”both meaning and message”.56 
 

Omsorg – ära och minne, egen- och allmännytta 

Olika former av donationer och omsorg, visserligen till kloster men inte desto mindre med omsorg 
på flera betydelsenivåer förefaller besläktad med den som möter även inom orgelkonsten. 
 
Från omkring 1262–81 finns ett testamente av Kristina Birgersdotter (dotter till Birger jarls) 
gravplats i Alvastra kloster, med noggrann föreskrift om hur avkastningen från två ägor skulle 
användas av kloster: 

 
Två tön (6 tunnor) och 8 örtugar skall årligen i evig tid troget användas för att reparera de heliga dräkterna i 
deras (munkarnas) sakristia, resterande 8 örtugar skall med förutseende noggrannhet brukas af deras abbot 
… för brödernas försörjning under den vecka då samma bröder skall fira nedan specificerade tjugo mässor 
[…]. Vidare […] till extra förplägnad för 40 fattiga en dag i veckan, den dag då de ovannämnda 20 mässorna 
firas. Men två tön skall inbytas mot pengar, som med de åtta återstående örtugarna skall fördelas lika 
mellan dessa 40 fattig. Den enda tön som ännu återstår av de sju, ger jag till den broder som arbetar med 
att utföra dessa saker, för hans möda och omsorg, att användas till särskild nytta för honom […]..
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Från Vreta kloster finns ett brev daterat Marie himmelsfärdsdag den 15 augusti 1309: 

 
Karolus, med Guds nåde biskop i Linköping, tillönskar allom dem, som komma taga kännedom om 
närvarande brev, evig salighet i Herranom. Vi vilja med detta bref allom till evärldelig tid gör kunnigt, att vi 
hafve funnit för godt efterlåta all vår biskopeliga tionde inom deras socken åt våra älskeliga döttrar, fru 
abbedissan och klostersystrarne i Wreta kloster under nu styrande abbedissan fru Katarinas liftstid, så länge 
hon förestår klostret […].

58
 

                                                           
54 Hörberg 1791 s. 82, vidare Cnattingius 1937 s. 132-139, 224 och 237. 
55 Jfr ovan i bilaga 7 och i rapport-delen mellan avsnitten med förklaring till kolumnerna H och I. 
56

 Watson 2010 s. 20. 
57 Cit. (delar) Tollin 2012 s. 335. 
58 Elfver 2010 s. 312. 
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Tacksamheten. 
Upreste. Denna. Minnes-Wård. 

Åt. En. Wälgiärnings-Man. 
En. Ibland. De. Stilla. I. Landene. 

Herr. NILS. TULLSTRÖM. 
Född. I. Tÿgelsiö By. D. 6. September 1704. 

Handelsman. I. Malmoe. I 34. År. 
I Enslig. Lefnad. 

Glad. I. De. Igenlöstas. Hopp. 
Skild. Från. Werlds-Fåfängan. 

De. Fattigas. Fader. 
 

Han. Tog. Hwila. Wid. Början. Af. År. 1782. 
Der. Hans. Umgengelse. Warit. Trågen. 

I. Detta. Tempel. 
Till. Hwars. Prÿdnad. Ock. En. Nÿ. Orgel-Byggnad. 

Han. Skänckte. 
Hälften. Af. Sin. Egendom. 

 
Fromhet. Och. Rättsinnighet. 
Ömhet Om. HERRANS. Hus. 

Enckors. Understöd. 
Betryckte. Bröders. Räddning. 

Medllös. ¨Ynglingars. Upkomst. 
Omtanka. För. Fattige. Barns. Underwisning 

Giöra. Namnet. Wälsignadt. 
 

Gud. War. Hans. Del. 
Ålderdom. Se. Ditt. Lugn. 
Ungdom. Se. Din. Wäg. 

Du. Som. Winner. Lÿckans. Håfwor. 
Samla. I. Tro. Och. Barmhertighet. 

Du. Fattige. Kom. I. Hog. 
Herren. Utser. Hielpen. 

 
Ett liknande exempel finns i Malmö S:t Petri kyrka finns en minnestavla, ett epitafium från slutet 
av 1700-talet: 
 

  
 

  
Malmö S:t Petri kyrka: epitafium på valvpelare i södra sidoskeppet, västra travén söder om läktaren 
med 1797 års orgelfasad. Foto 2007-09-03. 

 
Såsom en i princip genomgående gemensam nämnare för de olika donationerna märks – om än 
med olika betoning och balans – att betydelsen av dessa handlingar och tecken med delvis olika 
motiv, gestaltning och innebörd tycks handla om variationer på tematik och innebörder som har 
med såväl ära och minne som både allmän- och egennytta.59  
  

                                                           
59 Jfr Delblanc 1965, Ekedahl 1999 s. 208-212 och Arvidsson 2007 (om ”ett långt 1700-tal”, ca 1686–1823 s. 44) 
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Organist – i kung Davis ställe 
 

  
 

  
Bilderna till vänster visar den av A.G. Casparini 1776 byggad orgeln Vilnius Dominikanerkirche (foto Rimantas Gucas) 
och den undre en kopia av Casparini-orgeln uppförd och invigd i Rochester Christ Church, NY 2008 (foto 2008). Lägg 
märke kung David mitt i orgelfasadens sitter, direkt ovanför spelbordet och (den på bilden frånvarande) organistens 
huvud. På övre högra bilden syns ritningen som Överintendentskontoret utarbetade till Schiörlin-orgeln i Vikingstads 
kyrka: ”Dessein till Orgelwärck uti Wickenstads Kyrka i ÖsterGöthland. [/] Stockholm d. 1 Junii 1784”. Bilden längst ned 
till höger syns organistens plats vid spelbordet i Vikingstads kyrka. På fyllningen till luckan i orgelhuset bakom 
organisten är utformad som en minnestavla: ”Orgelverket. Bekostades. genom. FÖRSAMLINGENS. Enighet. och 
Wälwilja. Dess. Prÿdnader. Af. En Hedrande Gåfva Från Rusthållerskan i Rakerÿ H. CATHARINA HANSDOTTER 1785.”

60
 

Liknande minnestavlor finns på flera håll i landet som på orgelfasaderna Svennevads kyrka och Askersunds kyrka.
61

 
 

                                                           
60 Se foto ”Vikingstad_ 20130131-20030201_11”. Om strävanden vid bygget och inför invigningen av orgeln; NiFr 2010c s. 9 och NiFr 2010a s. 5.  
61 Strängnäs stift 2011 s. 80 (Askersund, minnestavla ovanför spelbordet) och s. 188 (Svennevad, text och vapen på fyllningar ovanför spelbordet). 
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Vikten av frånvarons betydelse – the dencity of absensce 

Bilderna på föregående sida är sammanställda med syfte att visa på att organistens plats i 
Vikingstads kyrka utgör en raffinerat förkortad och stiliserad variant av samma tema som finns i 
fullt utvecklad och konkretiserad gestalt i Casparini-orgeln i Vilnius och kopian i Rochester: 
sambandet mellan kung David och organisten. Skillnaden är den att det sambandet är 
underförstått i Vikingstad, där kung David är frånvarande. Istället är platsen för organisten i 
Vikingstad utformad på ett sätt som av tradition förekommer för kung Davids: en lambrequin-
draperad, framtonad och central plats i orgelfasadens mittparti som ofta utgörs av en rund så 
kallad turell vilket sammantaget genererar en rundtempelartad utformning, eller omvänt en 
absidliknande tronplats om fasadens mittparti istället är plant (jfr bilden i bilaga 7 ovan med kung 
Davids orkester från 1799 i Norrköping Hedvigs kyrka). 
 
Arrangemangen kan med å ena sidan uppenbara uttryck för kung David som kyrkomusikalisk 
förgrundsgestalt och patron, och å andra den lokala organist och kyrkomusiker som träder in i 
dennes ställe.62 I det avseendet finns en utläsbar kontinuitet från åtminstone framställningen 
Gustav Vasas bibel från 1541 (bilaga 7) och bilden från början av 1600-talet med både kung David 
och en organist på samma plats ovanför spelbordet på orgeln i Torrlösa kyrka samt den 
utelämnade Davids-gestalten i Vikingstads kyrka mot slutet av 1700-talet. 
 
På det hela taget handlar det om olika ikonografisk rekvisita och retoriska former som handlar om 
vad betraktare kan utläsa av ”ordet som bild” och ”bildernas predikan”63 inom en kultursfär där 
det faller sig naturligt att tala om ”det målade ordet”.64 Samtidigt som uttryck för ”talande 
tystnad” förs på tal, liksom att det tryck tomrummet i en port kan tyckas utöva på mur omkring är 
fullt förståeliga.65 En tom, annars med självklarhet utfylld eller intagen plats väcker frågor efter 
(rekvisit) den gestalt(ning) för vilken platsen vanligen är ämnad. Både närvaron och frånvaron av 
en gestalt kan förstås som betydelsebärande tecken. 
 

Absencse, presence / långsökt nonsens? 

En grundläggande frågan man kan ställa sig är om det är att övertolka betydelsen av utelämnad 
rekvisita, det tomma utrymmet där annars någon skulptur, proträtt eller annan representation av 
en person som vanligen brukar finnas på platsen. 
 
Med den typen av, som i Vikingstad-exemplet, underförstådd metaforik förefaller syftet med vissa 
element även inom orgelbyggeriet vara att betona vikten av frånvarons betydelse. Gestaltningen 
av ett tomt utrymme där en person, personifikation eller personlighet annars brukar finnas 
representerad eller närvarande, kan generera och väcks ett fritt spelrum fören typ associativ 
genklang och resonsans, ett förnimbart eko utöver den frånvarandes egen avgränsade tid, plats 
och sociala position.66 Naturligtvis kan resonemanget tes sig kryptiskt, men likväl finns det fog för 
det i litteraturen. 
 
Till en början jan företeelsen ses som motsatsen till så kallad ”horror vacui” och istället en 
förkärlek för och kär lek det enkla men likväl innebördmättade. Inom den kristna ikonografin hör 
det tomma korset, ”crux nuda” till de ofta uppmärksammade exemplen.67 Just betydelsen av att 
ge akt även på föremål och personer som inte visas utan är utelämnade utgör en typ av ”negative 
displays”, både under förkristen antik och under evangeliskt-lutherskt färgad renässansen.68 Att 
bevisa tolkningsföreträden är knappast möjligt, men hur som helts förefaller det fullt möjligt att 

                                                           
62 Soop 1992 s. 42 och 237f samt Buchstab 2002 ca not 257: ”[…] David war die alttestamentarische Personifizierung von herrschaftlichen und 
musikalischen Konnotationen. Mit der Figur Davids war somit eine Identifikationsfigur präsent, die sich hervorragend in den Rahmen eines 
herrschaftlichen Kontextes stehenden, protestantischen Sakralraumes fügte.” 
63 Nisbeth 1995 resp. Nisbeth 1986. 
64

 Brander Johnsson 1994 s. 63. 
65 Günther 2006 s. 20 (”portens tomrum utövar ett tryck på muren”). 
66 Beträffande begreppet person; se t.ex. Steiner 1989/1991 s. 226 och Piltz 2002 s. 37. 
67

 Brander Jonsson 1994 s. 53 och 64; Dahlby 1984 s. 54 och 114; Lundberg 1984 s. 114f; vidare t.ex. SvKy 210 s. 223ff (Öveds klosters kyrka; ritningar av C. 
Hårleman med utritad kordekor; naket kors) SvKy vol. 216 s. 427f och SvKy vol. 225 s. 48, 
68 Jfr Östenberg 2003 s. 12 (jfr även ”parietes potesque nudatos”, bara väggar och dörrposters, berövade dekor) och Johannsen 2010 s. 48 och 141. 
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inom vissa ramar ändå att tolka utelämnad emblematik som en del av den lek som kallas ”ludus 
intellectualis”.69 Kanske är det heller inte alltför långsökt att finna motsvarande lekar även i 
sammanhang där just orgeln ingår och används till inramning av intåg och uttåg under spel av pre- 
och postludier. Även om – och kanske just därför att – det ofta nu som i äldre tider rör sig om 
livsavgörande sammanhang av rättsligt och rituellt performativ karaktär i såväl nöd som lust, och 
på både liv och död, är det ändå inte utan att närheten till leken finns med i spelet i många 
språkbruk (jfr t.ex. play, spielen och jouer). 
 
Inom evangeliskt tolkningsutrymme finns en öppenhet för att en person kan uppfattas vara 
närvarande där två eller tre är församlade i dennes namn (Mt 18:20). Omvänt finns uttryck för 
vilken tyngd av frånvaron, övergivenheten kan ha (Mt 27:46 och Mk 15:34). Tolkningen fordrar en 
både bakgrunds information och en öppenhet för viss typ av läsart. Georg Steiner har uttryckt 
som att ”We must read as if. [/] The density of God’s absence, the edge of the presence in that 
abscence, is no empty dialectical twist.”70 På tal om den så kallade kungsstenen, vid Fredriksborgs 
Slott i Danmark anförs att den kan uppfattas som en ”a Christ rebus, wich requires background 
information to be understood”.71 En liknande föreställning, läsart, finns dokumenterad även i 
Sverige, där Olof Rudbäck i sin Atlantic lär ha noterat att framförallt runstenar var förknippade 
med föreställningen att de skulle ha utgjort förstenade kungar.72 Idén och föreställningen om de 
identitetssamband som ibland uppfattas kunna föreligga mellan en bild, avbildning av 
någon/något och själva den/det avbildade hör naturlivis till en av de klassiska vid interpretation 
och (miss)bruk av artefakter.73 Inte minst rituellt och rättsligt brukade tycks kunna inspirera till 
sökande efter den gemensamma nämnaren i relationen mellan egennamn och egenskap. 
 
Hur det än förhåller sig med dessa motiv, bakomliggande avsikter och föreställningar, står det hur 
som helst klart att det även orgelkonsten är rik på fantasieggande tecken och tolkningsutrymmen. 
Att många haft och har ett tydligt behov av att stämma till hågkomst och att kommunicera med 
efterkommande utöver generationsgränser är tydligt, oavsett om det sker på här nämnda sätt 
eller med modernare plaketter som på orglarna i Gammalkil och Viby för att nämnd några eller 
om det som inne i 1700-talsorglarna i Vikingstads kyrka och Östra Ryds har gjorts mer kryptiskt 
och med runliknande sentenser.74 
 
 
 
 

 
Torrlösa kyrka: 1600-talsmålning på fyllningslucka i 
orgelfasadens sockel, mellan spelbordet och orgelns 
huvudstämma, Principal 4’ i den ornamenterade 
fasaden. Foto 2007-11-08. 

 
kristr . ialbi . salu . thair(a) . Kristus hjälpe deras själ! 
thit skal . at minum . Detta skall stå till minne 
mana . mithan . av männen så länge 
min lifa  människor leva 
Ladbrostenen (Up), dito 

                                                           
69

 Wirth 1965 s. 64. 
70 Steiner 1989/1991 s. 229. 
71 Johannsen 2010 s. 105. 
72

 Ersgård (red.) 2012 s. 175f. 
73 Vidare Östenberg 2003 s. 78f. 
74 Se foto ”Vikingstad_ 20130131-20030201_24” och ”O_Ryd_20130207_36”. 


