
Nu kan Du skapa 
historia

i  Varnhem

Var med och sponsra 
De la Gardieorgeln - genom att 

betala en DEL av den

Du kan bidra till 
De la Gardie-orgeln genom:
SWISH: 123 375 55 43, 
märk Orgel Varnhem, eller
Bankgiro: 460-5465, 
märk Orgel Varnhem

De la Gardieorgelns återskapande
Redan på 1970-talet väcktes tankar på en annan läktarorgel, 
där så småningom en rekonstruerad barockorgel kom på tal. 
Lösningen blev dock sedermera en kororgel. Nu är frågan om 
läktarorgeln åter aktuell. En uttalad ambition är att försöka 
återskapa De la Gardies orgel som den såg ut och kan ha 
klingat.

- Trogen rekonstruktion av huvudfasad och ryggpositiv från 
1673 med sniderier och dekorerade pipor utifrån historiska 
fotografier och bevarade detaljer.

- Orgelverk som i klang och konstruktion är inspirerat av be-
varade nordtyska orglar från senare delen av 1600-talet, en 
orgelkultur som präglade svenskt orgelbygge.

- Orgel med fyra självständiga verk: huvudverk, ryggpositiv, 
pedal och bröstverk.

- Orgelns tonhöjd blir tidstypiskt 465 Hz med en passande 
temperering, vilket gör den idealisk för barockmusik och för 
musicerande tillsammans med andra tidstrogna instrument.

- Närproducerad och hållbar orgel av naturliga material. Vi 
skall ta tillvara den spetskompetens som finns i Skaraborg när 
det gäller traditionellt orgelbygge, bildhuggeri och måleri. Pre-
cis som det var när De la Gardieorgeln byggdes. Orgeln får 
en traditionell mekanik och blir med sina slitstarka material 
långlivad och lätt att underhålla.

- Hantverket i fokus. Vi vill intressera nya generationer för or-
gelbyggarhantverket. Vi vill därför att det skall vara ett publikt 
projekt och ge möjlighet till lärlingar. Utan framtida orgelbyg-
gare kan vi varken underhålla landets orgelskatt eller bygga 
nya orglar.

Du bidrar till en historisk orgel
Orgeln i Varnhems klosterkyrka kommer finnas länge, kan-
ske i flera hundra år. Därför blir ditt bidrag till orgeln histo-
riskt och långlivat. 

Som sponsor, över 15.000 kronor, kommer du att bli inbju-
den till speciella visningar av bygget och till konserter när 
det är klart. Det kommer finnas information om vilka som 
bidragit både i dokumentationen kring orgelbygget och på 
väl synlig plats i klosterkyrkan.

Vad är...
De la Gardieorgeln

Vad får jag...
som sponsor av orgeln?

Projektets hemsida:

varnhem.se/delagardieorgeln



Varnhem med dess klosterkyrka är ett riksin-
tresse
Dess betydelse kan inte överskattas, så var det på mun-
karnas tid och så var det när Magnus Gabriel De la Gar-
die räddade kyrkan åt eftervärlden. 

Vi vill fortsätta att utveckla Varnhem som med sin histo-
ria och natursköna läge har fascinerat och lockat män-
niskor under många århundraden.

Som en del av detta vill vi återskapa en av pusselbitarna 
i den långa historien, den stora De la Gardie-orgeln från 
1673.

För att göra detta möjligt behövs bidrag från många håll. 
Skara pastorat har beslutat att stå för en grundplåt och 
projektgruppen söker bidrag från stiftelser och fonder.

För att vidga möjligheterna att samla in bidrag har pro-
jektgruppen öppnat upp för såväl företag som privatper-
soner att kunna vara med i satsningen för att återskapa 
den historiska orgeln.

Bli historisk - bidra till en orgelstämma
Ett sätt att bidra är att sponsra delar av orgeln t.ex. en 
stämma, en väderlåda, tangentbord, enskilda pipor, delar 
av sniderierna som t.ex. en ängel eller förgyllningen. 

Vi ger några exempel på delar av orgeln här intill, de har 
fått en ”prislapp” för att göra det enklare att kunna vara 
med och bidra. 

Vill Du...
vara med och bidra?

Projektets hemsida:

varnhem.se/delagardieorgeln

Vad kostar...
en ängel, en pipa eller en hel stämma?

Prislista

Sniderier

Änglar, i olika storlekar med kostnader från 
90 tkr - 200 tkr, olika ornament och andra 
figurer från 25 tkr upp till 400 tkr, vapensköl-
dar ca 100 tkr.

Pipor

Enskilda pipor i metall med kostnader från 
350 kr - 2500 kr. I trä med kostnader från 
1200 kr - 2000 kr.

Stämmor

Hela stämmor kostar mellan 16 tkr - 120 tkr.

Bälgar och väderlådor mm

Luftsystem, varje bälg kostar 60 tkr

Väderlådor, kostar 100 tkr/st

För mer detaljerad info om prisnivåer, se hem-
sidan.

Övrigt

Som sponsor kan Du även bidra genom att betala några tim-
mar av montering och/eller intonation av orgeln. 

Hur gör jag...
om jag vill bidra eller betala en ängel?

Genom att stötta projektet bidrar Du till ett nytt instru-
ment för gudstjänstliv och konserter. Fast orgeln nytill-
verkas så kommer den att se ut och låta som på grevens 
tid. Liksom den ursprungliga orgeln blir den helt och hål-
let lokalt tillverkad. 

När Du bidrar till detta unika projekt så stärker Du 
också församlingslivet och Varnhem som besöksmål och 
kulturellt centrum. Projektet betyder också mycket för 
en fortsatt tradition av konsthantverk och traditionellt 
instrumentbyggande i Skaraborg.

Kontaktinfo
Information, bilder och specificerade priser finns på pro-
jektets hemsida:

varnhem.se/delagardieorgeln

För mer information kring sponsringen, kontakta någon 
av kontaktpersonerna:

Emanuel Carlsson, församlingsherde, tel: 0511-265 51

Johnny Hagberg, projektledare tel: 070-550 00 98

Du har även möjlighet att bidra helt anonymt med val-
fritt belopp genom:

SWISH: 123 375 55 43, märk Orgel Varnhem, eller

Bankgiro: 460-5465, märk Orgel Varnhem


