Hej!
För kännedom.
Jag vidarebefordrar det nya utlåtandet från f. d . Riksantikvarieämbetets
sakkunnige
i orgelfrågor, Niclas Fredriksson, som översänts till Michael Åhdén o Sävar
församling och i kopia till mig,
som ogiltigförklarar det tidigare och istället talar för ett bevarande av befintlig
orgel. Intressant läsning.
Detta och det faktum att jag också talat med Tostareds orgelfabrik, vars
utlåtande var allmänt hållet och inget specifikt om Holmö-orgeln, framhåller
faktiskt att orglarna byggda med Mahogny har klarat sig .
Så här skriver Tore Johansson i ett brev till mig:
”När min pappa 1952 kommit hem från sin praktikperiod hos Flentrop i Zaandam i Holland började
väderlådorna och spelborden göras av mahogny. Detta blev ett stort lyft för hållbarheten. Nästan alla
av de pneumatiska orglarna som byggdes med mahogny är kvar fortfarande.”

Av de fyra dokument som åberopas av Sävar o Åhdén talat bara ett för en rivning
av orgeln. (Intonor)
Det faktum att Kyrkan är K-märkt och att länsstyrelsen måste lämna medgivande
vid förändringar och att sakkunniga är eniga om orgelns värde torde göra detta
till en icke-fråga 
Vänliga hälsningar
LarsG

Lars G Fredriksson
domkyrkoorganist
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God morgon Michael!
Sedan vi talades vid i början av februari och sedan svarade dig med mejl rörande
orgelsituationen med 1959 års orgel i Holmöns kyrka har jag fått en del
kompletterande ny information som ställer hela saken i en annan dager än
tidigare.
Uppgifterna är av sådan både orgelhistorisk, person- och kulturhistorisk samt
även byggnadsteknisk och musikalisk karaktär, och av sådan omfattning att det
nu står klart att det kulturhistoriska värde Holmöns kyrka äger skulle minska om
den nuvarande orgeln byttes ut.
Uppgifterna tyder på att den nuvarande orgeln, även om den inte är samtid med
kyrkan eller dessa första orgel, har värden som kommer av




tydliga personhistoriska band och påvisbar lokahistorisk förankring,
en lokalt stark uppskattning av orgeln ännu idag i kombination med
betydande tidigare investeringar av omsorg, möda och uppoffring, samt av
ett
ett visst samband mellan tillkomsten av orgeln och upprustningen av
kyrkobyggnaden (liksom i flera avseenden även av bebyggelsen på ön).

Som jag nu ser det – och fortsatt utan att varken ha sett orgeln eller kyrkan på
plats och heller inga bilder av hur det förhåller sig – skulle jag förseslå och förorda
följande:
-

Reparation av orgeln
Upprättande av Orgeljournal (enligt tidigare mejl) där alla driftsstörningar
dokumenteras under åtminstone två eller tre årscykler, och – eftersom
kyrkan såvitt jag förstått det används sällan – där orgelns driftsstatus
kommenteras varje gång kyrkan används även de gånger driftstörningar
inte gör sig gällande.

Först när detta är gjort blir det möjligt att påvisa omfattningen och varaktigheten
av förekommande driftstörningar, och att någorlunda bilda sig en uppfattning om
orsakerna och anledningen till att störningarna uppstår samt om vilka
förutsättningarna är att förebygga att de uppstår och att avhjälpa felen när/om
de åter uppstår.
De kulturhistoriskt mycket intressanta och värdefulla uppgifter som nu tillkommit
har jag fått av Lars G Fredriksson. Min rekommendation till dig och församlingen
är att ni åter tar kontakt med Fredriksson och att ni gemensamt sammanställer
den information ni har om orgeln och dess tillkomst. Tillsammans med
orgeljournalen utgör det ett gott underlag för ett eventuellt senare beslut om en
mer drastisk åtgärd än att även framgent låta den nuvarande orgeln stå kvar och
användas på den plats för vilken den är ämnad i Holmöns kyrka.
För kännedom sänder jag detta mejl även till Lars G Fredriksson och till SävarHolmöns församling.
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