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Jann-Magnar Fiskvik
Jamtveien 34
7600 Levanger

Levanger den 20.Juni 2005

Restaureringsrapport av dreiepositiv tilhørende Kåre Bergsli
Dette instrumentet kjøpte Kåres mor, Sigrid, på en familieauksjon etter Nils Trotland
på 1990-tallet. Nils bodde på Løkken og kjøpte opp forskjellige instrumenter, blant
annet dette positivet. Instrumentet var lagret på uthuset på gården Skjøtskift, og var i
bruk på tilstelninger så sent som på 1960 tallet.
Følgende inskripsjoner er funnet i positivet:
På ei stor pipe foran i positivet står:
-Anton J Violinmaker Trondhjem.
Under belgen står:
-Reparert på Bjørn i 1878 af Petter J Olsen å Lars Pedersen Mosjöen
-Istandsat i juni 1894 af O.J. Jakobsen Dolstad pr. Mosjøen
-Repparert i November 1918-Runhard Mosjøen.
-Reparert og stemt 1931 af Run…d Mosjøn
-2 stk. stempel av: Anton J.Owesen Violinmaker Trondhjem
Inne i den ene pumpen i belgen står:
-Anton J.Owesen Violinmaker Thjem 1933.
Inne i den andre pumpen star:
-Reparert Aar 1933 av J.Owesen Trondheim.
På ei pipe under vindlader står:
-Jacob.L. Bredesmo Snaasen 1877
I følge folketellingen fra 1865 er Jacob Lorentzs. Bredesmo oppført som husfar på
Bredesmoen i Snaasen og er 33 år. Han bor der sammen med sin kone, to barn,
foreldre, en søster og ei tjenestepige. Han var således 45 år da han lagde dette
positivet.
Følgende opplysninger har jeg fått fra Bodvar Tømmerås i Snåsa:
Det finnes flere positiv med Jacob L. Bredesmo sin inskripsjon. Et av disse står nå i
bygdemuseet Vonheim på Snåsa. Vi vet at S. M. Strindmo, han ble til daglig kalt
Sivert Strinda, og var altså fra Strindmoen, var den første eieren av positivet. Han har
klistret et papir med sitt navn inne i instrumentet. Seinere har Lorents Vinje i Viosen
fått tak i positivet. Så var det Snåsa kommune som overtok instrumentet i dødsboet
etter Vinje, for etterpå å gi det til Snåsa bygdemuseum.
Jacob var i tjeneste hos gårdbruker og handelsmann Anders Seem i Grong. Seem
hadde blant annet i oppdrag å bygge sagbruk i Sverige. Jacob var hans byggmester der.
Det er Jacobs sønn, Lorentz, som har blitt mest kjent i Snåsa. Han var
husmannssønnen som dro ut, og kom tilbake som lensmann.
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Før jeg gikk i gang med restaureringen, hadde jeg en klar formening om at dette
instrumentet var utført av en person som har hatt god kjennskap til Steinkjerpositivmakerne.
Under følger utdrag fra ”Hovedoppgave ved Musikkvitenskapelig institutt, NTNU.
Våren 1996” av Bjørn Alexander Bratsberg.
Steinkjerpositivet:
Det var fire positivbyggere på Steinkjer fra 1860 årene; Tomas Fosnæs (1813-1870),
Christian Tharaldsen (1839-1923), Jacob Skjefte (1841-1910) og Theodor Bentzen
(1843-? ). Disse håndverkerne hadde en produksjon på til sammen ca. 600 positiv.
Det eldste instrumentet som per i dag er kjent befinner seg i Mo i Rana, og
er bygd av Fosnæs. På belgen står datoen 24.12.1856.

Restaureringen:
Kassen:
Denne er laget av flammabjørk som er brunbeiset og lakkert, og er utført av en dyktig
håndverker. Den har mange likhetstrekk med positiv som jeg har restaurert av
Christian Tharaldsen. Materialvalget på kassen og andre detaljer gjør meg allikevel
sikker på at det ikke er et Steinkjerpositiv.
Det har tydelig vært utført mange reparasjoner/ forandringer på kassen.
Før restaureringen var det tre hjørnebeslag på sokkelen som var utført i sink og malt
med gullbronse. Disse hadde en enkel utførelse og sto ikke i stil med resten av
instrumentet.
Andre messingbeslag og detaljer var også malt i samme farge, samt en rødfarge.
Deler av frontrammen var også malt med gullbronse. Rammen er til forveksling lik
Christian Tharaldsen sine, men det var et bilde av ei bunadskledd dame i det midterste
feltet.
På bakveggen i kassen er det rester av relativt lys grønnfarge i riper og hull.
Kasse og sokkel var gått opp i limingen, og måtte adskilles før liming. Mange sprekker
og limfuger ble reparert. Denne kassen framsto som relativt simpel, mye grunnet
tidligere omtalte gullmaling og grov oljelakk.
Besluttet derfor å fjerne oljelakken og gi instrumentet ny skjellakk overflate slik det
opprinnelig må ha vært. Det er svært mange hull og småskader på kassen, som av
historiske grunner ikke ble utbedret.
Frontplaten ble også adskillt og limt på nytt. Det er spor etter rødt stoff i alle tre felt,
som bekrefter at bildet har kommet inn i ettertid. Besluttet å sette inn nytt rødt stoff i
alle tre felt slik det opprinnelig kunne ha vært.
Messingbeslagene på hjørnene oppe på kassen, ble renset for gullbronse. Det er hull
og merker på hjørnene på sokkelen etter skruer. Disse stemmer med min mistanke om
at det har vært messingbeslag på sokkelen.
Nye messingbeslag ble utført etter forbilde i positiv av Christian Tharaldsen, bygd i
1875, som eies av enka etter Johny Berg på Østlandet.
Dette instrumentet har samme messingbeslag på hjørnene i kassen.
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Belgen:
Vinden produseres av en dobbeltvirkende kileformet pumpe, med en kilebelg som
magasin.
Magasinbelgen er belastet med 2 fjærer som gir et vindtrykk på 80 mm Ws.
Belgen hadde rimelig god funksjon. Belgskinnet er nok det opprinnelige, men
pumpeskinnet har blitt erstattet av et svært tykt brunt skinn som hadde dårlig
bevegelighet., De innvendige pappvikkene var ikke montert. Besluttet derfor å erstatte
pumpeskinnet med nytt geitskinn og lage nye pappvikker slik det opprinnelig har vært.

Inne i den ene pumpen står:
Anton J. Owesen Violinmaker Thjem 1933
Inne i den andre pumpen star:
Reparert Aar 1933 Anton J. Owesen Trondheim
Tilbakeslagsventilene inne i pumpen hadde god funksjon, og ble bare renset. Ventilene
inne i magasinbelgen var store og tunge å løfte. Disse er ikke de opprinnelige og ble
erstattet av ventiler som det fortsatt er spor etter.
Magasinbelgen ble limt inn . Hengselskinnet og en forsterkning på kortenden ble
fornyet.

Sveivemekanikken:
Håndtaket på sveiven var løst. Treknotten ble splittet, ny akse ble loddet inn, og
knotten limt sammen. Lageret til sveivakselen i kassen var utslitt, og ble erstattet med
nytt.
Spillemekanikken:
Vippebjelken, som sitter øverst i positivet hvor vippene som leser rullen er lagret,
hadde flere funksjonsfeil. To av vippene manglet stiftene som leser rullen, flere hadde
sprekker som gjorde at stiftene var løse. Nye stifter ble laget og vippene reparert og
justert.
Vippelageret er en messingstreng som går gjennom vippene. Noen av vippene gikk
tregt, andre hadde mye slakke. Lagerhullet i vippene ble boret opp, og tilpasset litt
tykkere messingstreng. Flere av vippene hadde for stor sideslakke. Dette ble utbedret
ved å lime inn foring i bjelken.
Støtpinnene som er hengslet i vippen, og som trykker ned og åpner ventilene var i
dårlig forfatning. Disse ble justert og to måtte lages ny.
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Rullen:
Denne ser bra ut og kan nok ha fulgt med positivet fra starten. Tannhjulet var i god
stand og var godt satt inn med smurning.
Overraskelsen var stor da det viste seg at alle melodiene var kristne sanger. En god del
justeringsarbeid på stiftene ble utført.
Med god hjelp av min mor, Anna B. Fiskvik, og Noralf Johannes Wang,
er sangene gjenkjent og har følgende tittel og opphav som vedlagt.
Sang nr 1 befinner seg ytterst på rullen, dvs. når rullen er lengst inne i positivet.

Vindladen:
En av de tre sleidene som stikker ut av kassen var brukket av. Vindladen ble adskilt
grunnet
flere utette ventiler samt for rengjøring. Ventilkassen var tapetsert i senere tid med
gråpapir. Flere av ventilfjærene var gått av. Ventilfjærene samt hengslingen av
ventilene er utført på en måte jeg ikke tidligere har sett. Etter at papiret var fjernet,
kom det fram spor av ventilfjærer
som jeg kjenner fra Tharaldsen. Dette, samt flere andre detaljer, gjør at jeg ser det som
sannsynlig at dette positivet er bygd opp av deler fra ett eller flere positiv utført av
profesjonelle.
Nytt skinn ble limt inn mellom bunnplate og vindlade, samt mellom vindlade og
pipestokk.
Den ødelagte sleiden ble reparert. Nye sleidestoppere måtte monteres.

Pipeverket:
Instrumentet har 22 toner som er merket på vindladen:
C G H C D E F Fs G A H C D E F Fs G A H C D E
Største pipe merket C har nok hatt tonehøyde rundt B. Tonehøydene ville i så fall
vært:
B F A B C D Ds E F G A B C D Ds E F G Gs B C D
Etter ombyggingen i 1877 ble de to høyeste tonene, klingende C og D, gjort om til A
og B i bassen. Instrumentets toner etter 1877, største pipe klingende B er stemt opp til
C:
C F G A B H C D E F Fs G A B H C D E F Fs G A
Under vindladen ligger 8’ pipene som alle er dekt.
For å kunne restaurere vindladen, måtte pipene demonteres.
Størstedelen av pipene hadde limfuger som hadde gått opp, eller var dårlig.
Flere piper ble helt adskilt og limt på nytt. Alle forslag ble løsnet for å rense kjerne og
spalte, samt justere denne ved behov. Alle stemmestøpslene ble i standsatt og fikk ny
skinnforing.
Pipene ble så limt inn med skinnpakning mot bunnplaten.
Registeret oppe på vindladen, nærmest rullen er 4’.
C – f er dekt, fs – a’ er åpne. fs og g måtte forlenges.
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Registeret i midten er også 4’ Dette har nok etter tradisjonen vært en kvint 2 2/3’
Fs – d’ er dekt, e’ – a’ er åpne. 4 av de minste pipene måtte forlenges.
Det fremste registeret er 2’
C – e er dekt, f – a’ er åpne. fs fikk nytt frontbord. De to minste måtte forlenges
I likhet med 8’ pipene under vindladen, måtte pipene oppe på vindladen i standsettes.

Konklusjon:
Som jeg har skrevet flere ganger, er jeg rimelig sikker på at dette instrumentet er satt
sammen av deler fra et eller flere instrument utført av profesjonelle.
- Kassen har samme proporsjoner som instrument fra Steinkjer- tradisjonen, men er
utført i flammebjørk. Den kan godt være utført av Jacob L. Bredesmo og vitner om en
dyktig snekker.
- Frontrammen er dog utført i mahogni og kan stamme fra et Tharaldsen - positiv.
- Alt messingarbeidet er til forveksling likt Tharaldsens. Det ville forundre meg mye
om Bredesmo lagde egne støpeformer dersom han bare utførte noen få positiv.
- Pipeverket består av piper av flere byggemåter. Vindladen er omgjort. Dette må være
utført før melodiene på rullen er slått inn. Rullen er utført etter byggemåten på de
eldste Steinkjerpositivene. Er også rimelig sikker på at det finnes spor av danseslåtter
under papiret på rullen, uten at det er undersøkt nærmere.
- Dette instrumentet har utvilsomt en spennende historie. Hvor stammer delene fra, og
dersom Bredesmo er instrumentbyggeren, hvor mye har han gjort?
Alle sangene på rullen har kristent innhold. Kan det ha vært brukt på vekkelsesmøter?
I så fall, hvorfor har kassen fått slik hard behandling, sannsynlig også vært grønnmalt?
Når og hvorfor kom den bunadskledde damen inn i frontrammen?
Dette er spørsmål det går an å forske videre på.
Som vedlegget med melodianalysene viser er mange av melodiene blitt kjent med
norsk tekst først godt inn på 1900-tallet. Sangen ”Navnet Jesus” er datert til 1922 (se i
vedlegg).. Av de som har satt sine navnetrekk i instrumentet, har jeg ikke klart å finne
ut hvem Runhard var, verken i folketellinger eller ved kontakt med historikere i
Mosjøen. Runhard jobbet med instrumentet både i 1918 og 1931
Ikke alle melodiene trenger å være slått inn på samme tid. Noen kan være vesentlig
eldre.
- Det vil således være riktig å ta med at det var ei stor religiøs vekkelse på vestbygda i
Snåsa, hvor Bredesmoen ligger.
Snaasens Indremissionsforening ble stiftet i 1883. Foreningens formål: Vor Herres
Jesu Kristi rikets utbredelse.
Etter at ovenstående arbeid var utført, ble instrumentet stemt slik at tonene har
følgende avvik i cent fra likesvevende temperering:
C +6, , D +2, E –2, F +8, Fs –6, G +4, A 0, B +6, H –4.
Det garanteres herved at det kun er brukt historisk riktig lim og materialer til denne
restaureringen.
.

Jann-Magnar Fiskvik
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Lagring og transport av instrumentet.
Det frarådes å oppbevare instrumentet over lengre tid i ”moderne” tørt stueklima,
vinterhalvåret. En relativ luftfuktighet under 50% er skadelig .
Det anbefales oppbevart på kald loft eller soverom i angitte periode.
Det er først og fremst rullene som kan bli ødelagt ved uttørking.
Ved flytting og transport, må det unngås å ta for langt innunder instrumentet, da dette
kan forandre stemmingen. Det må ikke utsettes for harde støt.
Spilling på instrumentet:
Rullen har et strek som angir starten på melodiene. For å skifte melodi, løftes
Kniven, som samtidig løfter vippebjelken ,deretter kan rullen skyves fram og tilbake.
Ved skifting av rull gjøres det samme. Da må i tillegg den runde luken på siden
frigjøres. Dette gjøres ved å trekke opp nålen, som går ovenfra, rett igjennom luken,
og ned i kassen. En må utøve ytterst forsiktighet ved denne prosedyren, så ikke rullen
faller ned på belgen.
Ved spilling må en påse at vippen som sitter på innsiden av kassen, der hvor
sveivakselen kommer ut, alltid ligger nedpå tannhjulet ( lager en tikkelyd)
Dette for å sikre at ikke det sveives feil veg. Da går stiftene i stykker.
Registrering av instrumentet:
Positivet har fire register. Det nederste registeret er 8’ og er alltid innkoblet.
De tre registrene oppe på vindladen, betjenes med hver sin sleide som stikker ut av
kassen.
Disse er avslått når de er trukket ut av kassen, og innkoblet nå de skyves inn.
Mest vanlig vil nok være å bruke det bakerste registeret i tillegg til det faste. Dette er
4’.
Registeret i midten er også 4’. Dette bør brukes sammen med det bakerste da det bare
har piper i diskanten .
Det fremste registeret er 2’, og er nok mest anvendelig ute på streder og torg eller i
store lokaler. Det bør anvendes sammen med de to andre oppe på vindladen.

Jann-Magnar Fiskvik
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Positiv før restaurering

Sokkel med et nyere hjørnebeslag og et hjørne som viser skruehull etter annet beslag
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Kasse og sokkel under restaurering.

Belg og pumper før restaurering.
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Belg under restaurering.

Ferdigrestaurert belg og pumper

11

Rull

Blikk inn i kassen før restaurering.
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Mekanikkbjelke med vipper som delvis er ødelagt og mangler stift.

Piper under vindladen før restaurering.

Største pipe før sammenliming.

13

Bunnplate. Pipene er fjernet. Vindladen med ventilene kan sees i bakgrunnen.

Innskrift på pipe.

Innskrift på pipe.

Stempel flere plasser i positivet.
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Under belgen.

Under belgen.

Under belgen.

Under belgen.

15

Inne i ei pumpe

Ferdigrestaurert positiv i stuen på Daggry, tonesatt av Ragnhild Kleven Fiskvik 4 år.
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EN OVERSIKT OVER SANGER OG SALMER ( fjorten melodier) PÅ EN
RULL TIL ET DREIEPOSITIV.
Positivet er signert Jacob L. Bredesmo, 1877.
Jeg har brukt to kilder til å bestemme melodiene på rullen og de tekstene som har blitt
sunget til disse melodiene : SANGBOKEN SYNG FOR HERREN ,
Lunde Forlag og Bokhandel A/S , og
NORSK SALMEBOK ,Verbum.
Melodi 1 :Jeg har ikke funnet noe om denne melodien i de kildene jeg har brukt,
men melodien kan ha vært brukt til sangteksten ”Hvor salig er den lille flokk” ,
skrevet av Nils Johannes Holm i 1829.
Denne teksten står i Norsk Salmebok nr.413 og i Sangboken nr. 513.
Melodi 2 :”Navnet Jesus” , i Sangboken nr. 108 og i Norsk Salmebok nr. 86.
Teksten er skrevet av David Welander i 1923, og melodien stammer fra Zulu-kirken
i Afrika og ble først hørt i Norge under en konferanse for Frelsesarmeen i Oslo i 1922.
Melodi 3 : ”Ved Jesu føter ei stille stund” , i Sangboken nr. 54.Teksten er skrevet av
Mattias Orheim i 1908, og melodien er en norsk folketone.
Melodi 4 :”Hos Gud er evig glede”, nr. 402 i Sangboken og nr. 444 i Norsk
Salmebok.
Teksten er skrevet av den kjente Bergen-biskopen Johan Nordahl Brun i 1786, og
melodien er en folketone fra Nordmøre.
Melodi 5 :”Det skal bli strømmer av nåde”, i Sangboken nr.3.
Teksten er skrevet av Daniel Webster Whittle i 1882. Whittle var offiser under den
amerikanske borgerkrigen og ble senere evangelist og sangforfatter, nært knyttet til
den kjente amerikanske evangelisten Moody.
Teksten ble oversatt til norsk i 1900. Ingen opplysning om hvem som har laget
melodien.
Melodi 6 :”Klippe du som brast for meg”, nr. 268 i Sangboken og nr. 124 i Norsk
Salmebok.
Teksten er skrevet av Augustus Montague Toplady (engelsk prest og salmedikter) i
1775,1776. Melodien er laget av den amerikanske musikeren og sangforfatteren
Thomas Hasting i 1830.
Melodi 7 :”Har du ditt hus oppå klippen bygd” , nr. 321 i Sangboken.
Ukjent engelsk tekstforfatter (1888). Oversatt fra svensk i 1890 og revidert i 1950.
Melodien er amerikan

Melodi 8 :”Herre, du velsigne alle”, nr. 14 i Sangboken.
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Teksten er skrevet av Elizabeth Harris Godner i 1860 og oversatt til norsk av Eveline
Heede (metodist) fra Arendal i 1876, og revidert i 1981.
Melodien er laget av den amerikanske komponisten William Batchelder Bradbury i
1864.
Melodi 9 : ? Har ikke greid å bestemme denne melodien ennå.

Melodi 10 :”Gud signe vårt dyre fedreland”, nr. 814 i Sangboken og nr. 739 i Norsk
Salmebok.
Teksten er skrevet av Elias Blix i 1890, og melodien er laget av den danske
komponisten Christopher Ernst Friedrich Weyse i 1826.
Melodi 11 :”Enn står Jesus og banker”, i Sangboken nr. 155.
Både teksten og melodien er laget av Bernhard Holm i 1908.
Bernhard Holm var en markant offiser og leder i Frelsesarmeen.
Melodi 12 :”Hin time i Getsemane, nr.664 i Sangboken.
Teksten er skrevet av den amerikanske evangelisten Edward Payson Hammond i 1866
og oversatt til norsk i 1886.
Melodien er laget av Amelia Matilda Hull (ca. 1870) ,som først og fremst var en
betydelig sang- og salmeforfatter.
Melodi 13 :”Ånd fra himlen, kom med nåde” , nr. 56 i Sangboken og nr.591 i Norsk
Salmebok.
Både teksten og melodien er laget av Elevine Heede i 1879. Hun var
lærer,sangforfatter,og oversetter i en årrekke knyttet til Metodistkirkens
forlagsvirksomhet.
Melodi 14:”Nærmere deg, min Gud”, nr. 534 i Sangboken og nr. 468 i Norsk
Salmebok.
Teksten er skrevet av den engelske dikteren Sara Flower Adams i 1840, og oversatt til
norsk av Gustav Jensen i 1815.
Melodien er komponert av Lowell Mason i 1856, og han var en betydelig musiker,
komponist og pedagog.

I tillegg til Sangboken og Norsk Salmebok har jeg sjekket opplysningene for dette
arbeidet i verket KRISTEN SANG OG MUSIKK, utgitt av Runa Forlag
A/S Lunde og CO’s Forlag.
Levanger 24.juli 2005 ,

Noralf Wang
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Under restaureringen av mekanikk og rull ble det klart at alle melodiene på rullen
var kristne sanger. Dette var en stor overraskelse både for meg, og for eieren Kåre
Bergsli. Som restaureringsrapporten viser har musikken skapt stor interesse, både når
det gjelder hvem som har slått inn musikken og når.
Kåre, som nok hadde forventet å få høre tradisjonelle slåtter fra positivet, meddelte at
han var interessert i å selge instrumentet.
De første som hørte positivet, var kantor i Levanger, Svein Næss og Bodil Næss.
Da Svein fikk høre at positivet var til salgs, gikk han i forhandlinger med Kåre, og
positivet skiftet eier. Jeg er svært glad for at instrumentet havnet hos familien Næss,
slik at det blir å høre i Levanger, ja kanskje får ledsage allsang etter årtier i taushet.

Jann-Magnar Fiskvik

22

