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Internationella orgelakademien kan 2015 – med marginal – fira 20-årsjubileum. Mycket finns 
att berätta. Följande framställning är impressionistisk och ofullständig men kanske tillräcklig 
för att belysa akademiens betydelse och väcka konstruktiva tankar om hur man bäst vårdar 
och utvecklar dess framtida – för Kyrkan, för Konsten, för den högre kyrkomusikaliska 
utbildningen, människors tröst, andliga växt och fördjupning - unika potential. 

”Jag har lärt mig mer av Cahmanorgeln under tre dagar än jag lärt mig av mina lärare 
under tre år..” Sagt av akademideltagare och studerande från Musikhögskolan i Stockholm.  

Preludium  

som belyser orgelns internationella, konstnärliga och vetenskapliga status, liksom dess roll 
lokalt, regionalt och nationellt. 

Buxtehudejubiléet i augusti 1987 kan ses som upprinnelsen till orgelakademien i Leufsta 
bruk, ett arrangemang med konserter, utställning, offentliga föreläsningar, interpretationskurs 
och ett symposium i orgelrestaureringsfrågor. Bland aktörerna finns Uppsala Universitet, 
Musikhögskolan i Stockholm, Kungliga musikaliska akademien, Bälinge och Österlövsta 
församlingar, Stiftelsen Leufsta, Tierps och Uppsala kommun, Uppsala läns landsting. Bland 
de medverkande finner vi organisterna Göran Blomberg, Hans-Ola Eriksson, Hans Fagius, 
Kerala Snyder, vår tids ledande Buxtehudeforskare, Harald Vogel, Norddeutsche 
Orgelakademie, och från Accademia di Musica Italiana per Organo Umberto Pineschi, från 
Sverige ytterligare ett antal organister, orgelbyggare Mads Kjersgaard och från 
Riksantikvarieämbetet Carl-Gustaf Lewenhaupt och Axel Unnerbäck. 
 
Efter jubileet kommer inbjudan om fortsatt samarbete mellan respektive akademier från 
Harald Vogel och Umberto Pineschi. Sommaren 1988 och 1989 kan en miniakademi anordnas 
genom att Göran Blomberg med finansiering från Svenska Institutet får möjlighet att under en 
vecka ta emot en studerande från vardera den nordtyska och den italienska orgelakademien.  
* 
I samband med tillkomsten av Sällskapet Cahmans Vänner samma år nämns förslag om 
bildande av en orgelakademi i Leufstabruk. (Så långt Göran Blombergs minnesanteckningar). 
  
Koral 
 
År 1994 anordnas för första gången Nordupplands och Leufsta bruks internationella 
orgelakademi. Initiativtagare är organisterna Birgitta Olsson, Göran Blomberg, David 
Aurelius, Anders Gustavsson, John Hamilton och Nicholaus Danby. 1995 tar denna grupp 
kontakt med Nordens Folkhögskola Biskops-Arnö (författaren dåvarande rektor), som fram 
till 2004 bedriver folkbildningsverksamhet i Leufsta Bruk, för att etablera en fastare 
organisatorisk ram kring akademien, som nu under några år genomförs som folkhögskolekurs.  
Från 2003 anordnas akademien som samverkansprojekt, vari Lövstabruks kulturförening och 
olika musikhögskolor är aktörer. Under ett antal år finns Uppsala Stift med som medarrangör 
och stiftets kyrkomusiker har alltid särskilt inbjudits att deltaga. Österlövsta församling, 
senare Hållnäs-Österlövsta församling, har hela tiden uppfattat Akademien som ett verktyg 
för sin konsertverksamhet och för möjligheten att göra den unika Cahmanorgeln tillgänglig 



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



bakgrunder, språk och musikaliska preferenser gynnas av verksamhetens informella karaktär. 
Enkelheten i våra faciliteter, våra gemensamma måltider, sällskaplig samvaro och 
förbehållslösa samtal spelar en viktig roll. Samtidigt är akademiens varaktighet en faktor som  
betraktas som ogynnsam i ett kulturliv, som präglas av nyhetshets, projektorientering och 
därmed kortsiktighet. 
 
Vad har akademiens program innehållit under de tjugo åren? 
 
Det omfattande programmet med master classes, seminarier och konserter har alltid haft ett 
tydligt tema, vid sidan av den självklara fokuseringen på barockens orgelkonst: Spörsmål om 
orgelns roll både i församlingens gudstjänstliv och i högkvalitativ konsertverksamhet har 
ägnats intresse, liksom frågor om val av förrättningsmusik, komponerande för orgel, orgeln i 
samspråk med digitalt genererad musik, samtida musik för orgel, improvisation, och 
repertoarval. Fem, sex offentliga konserter under akademiveckan lockar allt fler lyssnare. 
Särskilt betydelsefull har studenternas egen konsert blivit, resultatet av många nattliga 
sejourer vid instrumentet. 
 
Numera finansierar deltagarna själva sina uppehållkostnader. Administration och organisation 
utförs ideellt; lärarna-konsertgivarna arvoderas inte särskilt för sina insatser; någon enstaka 
högskola kan svara för sin professors uppehålls- och resekostnader. Kan och bör denna 
idealitet permanentas? 
 
Den lokala församlingen svarar för det viktigaste: instrument och kyrkorum; något litet tas in 
på entréavgifter till konserterna. Att verksamheten kunnat pågå i mer än 20 år kan te sig 
remarkabelt men så är ändå fallet. Huruvida det borgar för fortsatt utvecklingsarbete och en 
säkrad framtid är emellertid som sagt osäkert.   
 
Jubileumsåret är temat Bach, Böhm, Bruhns, Buxtehude and their world och när detta skrivs, i 
februari 2015, är arrangemangsaktörerna Hållnäs-Österlövsta församling, den för 
verksamheten nybildade ideella föreningen Counterpoint, Lövstabruks kulturförening, och en 
rad musikhögskolor/konservatorier, företrädda av ledande lärare: Gary Verkade, 
musikhögskolan i Piteå, Dan Lönnqvist, principal lecturer vid Nova University, Jakobstad, 
Jon Skogstad från Institutt for Musikk, Trondheims universitet och Craig Cramer, professor 
vid Notre Dame University, Indiana.  
 
Vittnesbörd om Cahmanorgeln 

Gary Verkade ger en sammanfattande karaktäristik av det unika instrumentet och dess värde: 

”The Cahman organ is one of the few North-German-style Baroque organs that that we have 
in almost original condition. Its relevance and importance in the organ world cannot be 
exaggerated. The balance of the disposition, the intonation of the pipes, the arrangement and 
design of the individual stops and their placement in the organ case all make this instrument 
of great importance in the understanding of performance practice of the relevant literature. 
The courses I have had the privilege of taking part in and leading since 2003 have 
demonstrated that students and teachers are drawn to this unique instrument for the 
pedagogical and practical (as sounding instrument) value that it has. 

However, this incomparable instrument is much more than a museum piece capable of 
recreating music of the past in an exemplary manner--as important as that is. It is also an 
instrument imminently capable of performing, and inspiring to, music of our time. The first 



recital I played on the instrument included music by Zoltàn Jeney (1943) and Jörg Herchet 
(1943) as well as two pillars of the North-German Baroque, Georg Böhm (1661-1733) and 
Dieterich Buxtehude (1637-1707). I have performed Vogler (1999) by Jan W. Morthenson 
(1940), a piece written especially for the Cahman Organ. I have performed a number of pieces 
by Jan Ferm (1963), who has told me that his music has never sounded better than at the 
Cahman Organ. He has since composed still more music for organ. 
The International Organ Academy, which takes place in Lövstabruk is a broad, yet intensive 
festival which brings together teachers and students from Europa and North America. With 
the Cahman Organ as its center piece the Academy is a forum for learning and discussion of 
musical topics which still have relevance for us today.  
 
What was the role of the music of earlier periods? Is that role preserved today? How does one 
make the music of the past speak to us today? What is it that makes counterpoint so 
matchlessly distinctive on the Cahman Organ, and what do performers need to do when 
performing this music on non-period instruments? What is the place of new music in society 
(for at one time, what we call early music was once the new music)?  
The students with whom I have come into contact talk of the tremendous inspiration they have 
obtained merely by listening and playing the Cahman Organ. If we are to speak of preserving 
our heritage of organ music, then this kind of experience must not only be safeguarded, but 
also supported in order to secure not only the future existence of music-making in Lövstabruk, 
but everywhere to which those who have come into contact with this peerless instrument live 
and work; in other words: a good part of the western world. 
 
The organ throughout its history has been a symbol. It has been a symbol of the divine in 
churches, but has also been a symbol of technological advances because the organ has 
embodied them in its inner construction. The organ has been a symbol of the universe; its 
mechanical workings being compared to the course of the planets and the relationship 
between the heavens and the earth. The organ has been the supreme musical machine, all of 
its many parts unified into a constructive whole capable of producing, and inspiring to create, 
beauty.  
 
Robert Schumann has said in his Advice to Young Musicians: “If you pass a church and hear 
an organ, go in and listen. If allowed to sit on the organ bench, try your inexperienced fingers 
and marvel at the supreme power of music. Do not miss an opportunity of practicing on the 
organ; for there is no instrument that can so effectually correct errors or impurity of style and 
touch as that.” Although Robert Schumann lived at a time younger than that of the Cahman 
Organ, his advice is nevertheless relevant concerning what came before as well as after him. 
He advises further in the same book: “Attend early to the tone and character of the various 
instruments; try to impress their peculiar sound on your ear.”  
 
That the Cahman Organ has its own tone and character is unquestionably clear and that this 
tone and character are relevant to our understanding of Baroque (and other) music is just as 
clear. The organ itself should be preserved, watched over, and above all: used, so that young 
and old can impress over and over again, generation after generation, its particular sound on 
their ears. For, as again Robert Schumann says: “There is no end of learning.” 
 
 
 
 
 



Postludium  
 
Så hör vi några andra röster tala om att spela på, att undervisa och vistas vid Cahmanorgeln: 
 
Hans Hellsten, professor, Malmö Academy of Music, Lund University: 
- Varför skall en ung organist resa till Leufsta bruk? Varför skall en ung organist lära känna  
  Cahmanorgeln i Leufsta bruks kyrka? 
- Cahmanorgeln i Leufsta bruk är inte bara en orgel, ett instrument, ett redskap för att göra musik. 
Den är också, framför allt, en lärare, och den kan, när undervisningen är assimilerad, bli en 
partner. 
 
- I Leufsta inser man, att orgeln, trots sitt majestät och sin självtillräcklighet, ingår i ett 
  sammanhang. Den finns i ett landskap, i en byggnad, i en kultur, i en ekonomi, bland 
 människor, för människor, den har kort sagt, en historia som blir rikare för varje år. 
 
- Organisten förstår, att orgeln är stark, har en plenumklang och ett rörverk, som inte väjer  
  för något, därför att man skall sjunga starkt och myndigt tillsammans med den.  
 
- Organisten upptäcker gradvis – och detta är nog viktigast av allt – att Cahmanorgeln inte  
  låter sig dompteras. Man befaller inte över instrumentet. Det har en egen vilja. 
 
- Organisten förstår efterhand att sann teknik, verklig förmåga att spela ett instrument,  
 handlar om att skapa en relation till klangen, handlar om att den egna kroppen och 
 instrumentet skall musicera tillsammans. Organisten lyssnar på orgeln, på kyrko- 
 rummet, på landskapet omkring. Organisten lyssnar också på människorna, som lyssnar –  
 eller sjunger – både på dem som finns i nuet och dem som var med förr. 
 
Lukas Arvidsson är kyrkomusiker i Kristus Konungens kyrka i Göteborg, tjänstgör f. n. i 
Hässleholms församling, utbildad vid Akademie für Alte Musik i Bremen, turnerande 
konsertorganist. Framträder regelbundet i Leufsta bruk med bl. a. återkommande framförande 
av Adventsmusik och folkmusik i samband med Julmarknaden i bruket och Lövstadagen: 

”Att besöka Cahmanorgeln är som att besöka sin bästa vän, en vacker vän, som har levt längre 
än du, som har varit med om mer och kan ge dig nya insikter i vad som egentligen är av 
värde. Ni tillsammans kan låta människor komma i kontakt med sitt innersta, med minnen och 
känslor. När orgelns 300 år gamla ventiler öppnar sig och låter luften strömma genom långa, 
korta, smala, tjocka pipor, öppnar sig himmelens portar. Gud har en ängel i orgeln, och om du 
som organist ger allt, får du och alla i kyrkorummet tusenfalt igen. Cahmanorgeln är i sanning 
en av Europas största dyrbarheter, ett osannolikt instrument, som alltid lär dig något nytt, 
alltid ger dig nya perspektiv, alltid förbättrar något och tvingar dig att djupt i dig själv alltid 
söka och finna din kärna." 

Dan Lönnqvist, lecturer, Music Departement of Novia University 

”Cahmanorgeln, en ovärderlig klenod, som speglar sin tid arkitektoniskt, tekniskt, klangligt. 
Gesällen, mästaren, lyssnaren kan med Cahmanorgeln göra en tidsresa och uppleva allt detta.” 

David Aurelius, initiativtagare till orgelakademien, f. kyrkomusiker i Östhammar: 

”Det är orgeln själv som är läraren. Under alla år jag haft möjlighet att arbeta vid 
Cahmanorgeln och fått ta del av alla stora internationella organisters insatser har jag lärt nig 
att instrumentet är den viktigaste historiska orgeln i Sverige. Allt måste göras för att försvara 



och bevara den för framtiden.” 

Så långt dessa kärleksförklaringar och – vädjanden. 

Cahmanorgeln spelar alltså en viktig roll som verktyg i den högre utbildningen av organister. 
Vilka behov har Svenska Kyrkan t.ex. i dag av utövare av en avancerad orgelkonst?  
Svaret är inte ett entydigt: ”Jo, ett stort behov”, detta trots insikten om den starka appell den 
stora kyrkomusiken och orgelverken har på människor i dag, som törstar efter andakt och 
skönhet. 
 
Det finns skäl mana ledningarna för församlingarna till eftertanke och till att skaffa sig 
fördjupad insikt om orgelkonstens och de högklassiga instrumentens historiska, estetiska och 
inte minst andliga signifikans. Kyrkan kan för sin egen skull inte underlåta att främja dessa 
värden.  
Erik Sidenvall, teol.dr och präst i Växjö stift, säger i artikeln Musiken har blivit vår tids 
gudstjänst (2008): Allt fler ifrågasätter hur sekulariserade vi verkligen är. I kyrkoliv och 
konstmusik märks … ett närmande och överskridande av gränser.  
 

Den djupt pessimistiske, enligt egen uppgift ateistiske, franske filosofen Émil Chioran säger:  

Jag önskar att mitt hjärta vore en orgelpipa och mitt jag en uttolkare av Guds tystnad…” 

och 

Om Gud har någon att tacka för allt, så är det Bach…” 

och  

Bruce Adolphe, kompositör och musikalisk ledare vid Lincoln Center hävdar: 

..Counterpoint is the real condition of the human mind.. 

 

Birgitta Östlund,  

tidigare rektor vid Nordens Biskops-Arnö, folkbildnings- och kulturverksam i Leufsta Bruk, 
verksamhetsansvarig i Lövstabruks kulturförening som producerar och arrangerar Internationella 
orgelakademien i Leufsta bruk jämte ett stort antal konserter och seminarier. 

 

 
 
	  


