
 

 
 

PROGRAM 
 

Cahmandagarna 

8 – 9 augusti 2015 

 

Arrangemang kring 

Johan Niclas Cahmans 

barockorgel 

287 år 

1728-2015 

 

Lövstabruks kyrka 

 
35:e säsongen 



 

Cahmandagarna 2015 

 

Lördag den 8 augusti kl 15 

Orgelkonsert med Mark Falsjö 

 

Söndag den 9 augusti kl 15 

Konsert med Ensemble Klärobskyr 

Nils-Erik Sparf, violin 

Klara Hellgren, violin 

Erik Wahlgren, violoncell 

Björn Gäfvert, orgel och cembalo 

 

Utställningen 1700-talets noter 

Lö- sö 8-9 o 15-16 aug      kl 12-15 

Må-fre  10-14 aug             kl 10-15 

Plats: Bruksarkivet, mittemot kyrkan,  

1 tr upp, ingång från gården mot V gatan 

 

Följande CD-skivor säljs i kyrkan: 

The Musical Treasures of Leufsta Bruk I & II 

Drottningholms Barockensemble 

Cahmanorgelns Leufstabruk 1728 

 Göran Blomberg 

The 1728 Cahman Organ – Torvald Torén 

Plays Johann Sebastian Bach 

 

                     



 

Mark Falsjö 
 

Mark Falsjö studerade vid Kungl Musikhögskolan 

I Stockholm, där hans orgellärare var Gotthard 

Arnér och Rune Engsö. Utomlands har han 

studerat för Flor Peeters i Belgien och för David 

Sanger i London. Han erövrade 1984 Medborgar- 

skolans musikstipendium och blev 1996 den förste 

mottagaren av Gotthard Arnérs stipendium för 

Orgelkonstens främjande. 

 

Åren 1989-1998 var Falsjö musikproducent vid 

Sveriges Radio P2 vilket bland annat innebar en 

mängd program och produktioner med inriktning 

på orgel.  

 

För drygt 15 år sedan flyttade han till Östergötland 

och är sedan 2013 verksam som organist i 

Norrköping.   



 

Lördag 8 augusti kl 15 

Orgelkonsert med Mark Falsjö 

 

”… och de var alla beundrare av J S Bach …” 

 

 Johann Sebastian Bach, den obestridde 

mästaren, kunde nog själv aldrig ana vilket 

enormt inflytande hans musik skulle komma att 

få på kommande generationers tonsättare. Att 

han någonstans dock var medveten om sin egen 

begåvning och kunskap som tonsättare samt sin 

skicklighet som musiker och pedagog torde vara 

ställt utom allt tvivel. Men att det på sikt skulle  

bli som det blev hade han nog inte ens i sin 

vildaste fantasi kunnat gissa. Han hade mängder 

med elever. Naturligtvis intar i denna skara flera  

av hans söner en särställning. 

   Men bland de övriga eleverna är det speciellt en 

som Bach framhöll som sin favorit: Johann 

Ludwig Krebs. Dennes far, Johann Tobias, hade 

varit elev hos Bach och ville gärna att även sonen 

skulle få studera för Mästaren. 

   Få, om ens någon (inte ens sönerna) tog till sig 

Bachs idéer om såväl tonsättandet som instrumen- 

tationen för orgel så som Johann Ludwig Krebs 

gjorde. I flera av hans fria orgelverk (preludier  

 



 

 och fugor etc.)  kan onekligen tydligt igenkännas 

vilket av Bachs verk som står som direkt förebild – 

men sämre förebilder kan man ju ha…. I koral- 

bearbetningarna kan dock märkas en ofta något 

galantare stil, på randen till wienklassicism. 

Clavierübung, del I, publicerades 1744. 

   Efter att J S Bach och hans musik i princip ”fallit 

i glömska” efter hans död, skulle det kunna ha 

slutat med det. Men det fanns faktiskt en och annan  

musiker (oftast organister) som förvaltade hans 

musik, lite i skymundan – den var ju gammalmodig 

redan när han dog! Under början av 1800-talet 

började dock ett större intresse för hans musik att 

göra sig gällande. 

   Inte minst betydande för att göra Bachs musik  

känd är utan tvekan Felix Mendelssohn. Han fram- 

förde 1829 i Berlin Bachs Matteuspassion (för  

första gången efter Bachs död). Som konserterande 

organist spelade Mendelssohn flera verk av just 

J S Bach. Redan i tidiga år komponerade 

Mendelssohn, bland annat orgelmusik. Passacaglia 

c-moll är daterad ”10 maj 1823” , han var då 14 år! 

Passacaglior brukar vanligtvis gå i 3-takt, men 

denna går i strikt 4-takt. Sonaterna publicerades 

1845, 

parallellt i både Tyskland och England, tillägnade 

olika personer i de olika länderna.    /Mark Falsjö 



 

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)  

 

Preludium och fuga C-dur 

Clavierübung, del I  

(13 koralbearbetningar) 

Allein Gott in der Höh’ sei Ehr 

Wer nur den lieben Gott lässt walten 

Jesu, meine Freude 

Christ lag in Todesbanden 

Ach Gott, vom Himmel sieh’ darein 

Auf meinen lieben Gott 

Vater unser im Himmelreich 

Sei Lob und Ehr’ dem höchsten Gut 

Was Gott tut, das ist wohlgetan 

Erbarm’ dich mein, o Herre Gott 

Von Gott will ich nicht lassen 

Warum betrübst du dich, mein Herz 

Jesus, meine Zuversicht 

 

Felix Mendelssohn (1809-1847) 

                         

Passacaglia c-moll 

Sonat nr 5 D-dur 

Andante (koral) 

Andante con moto 

Allegro maestoso 



 

Ensemble Klärobskyr 
Nils-Erik Sparf, violin 

Klara Hellgren, violin 

Erik Wahlgren, violoncell 

Björn Gäfvert, orgel och cembalo 

 

Ensemble Klärobskyr föddes ur en längtan 

att utforska barockens kammarmusik. 

 

Nils-Erik Sparf, ledare för Drottningholms 

Barockensemble, och Björn Gäfvert,  

Cembalist i samma ensemble, är bägge 

Etablerade barockmusiker i Sverige och  

Utomlands. Klara, Erik och Nils-Erik är 

också kollegor i Uppsala Kammarsolister 

där de kammarmusicerar tillsammans på 

daglig basis. Nu samlas de alla fyra på 

gamla instrument kring barockens 

triosonater.  

 

 

 

 

 

 



 

Söndag 9 augusti kl 15 

Konsert med Ensemble Klärobskyr 

 

W A Mozart (1756-1791) 

Tre kyrkosonater för orgel, 2 violiner och cello 

 

F-dur K 244 

C-dur K 336 

C-dur K 328 

 

W A Mozart 

Orgelsolo Fantasi f-moll 

Musik komponerad för en självspelande orgel 

på ett berömt vaxkabinett i Wien. 

 

J M Leclair (1697-1764) 

Deuxième récréation de musique, op 8  

 

J S Bach (1685-1750) 

För violin, cello och cembalo: 

Inventioner i d-moll No. 4 BWV 775 och 

i G-dur No. 10 BWV 781 

 

J S Bach 

Triosonata I G-dur BWV 1039



 

Vi tackar våra sponsorer: 

 

Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 

 

ICA Torget, Skärplinge 

 

Landstinget, Kultur och bildning  

 

Sensus 

 

Tierps kommun, kultur och fritid 

 

Tierps pastorat 

 

Uppsala Universitet 

 

 



 

Stöd föreningen Leufsta & 

Cahmanorgelns Vänners arbete  att bevara 

och sprida kunskap om de kulturella 

värdena i Lövstabruk genom att bli 

medlem. 

 

SEK 150 för enskild 

        225 för familj 

 
Medlemsförmåner är fri entré på herrgårds- 

visningar och Barnens Bruk samt rabatt på 

konserter, kort, trycksaker, böcker och CD. 

 

 

Bg 479-4780 
 

V v ange namn, adress och e-postadress vid 

betalning   

 


