Nissaga d’orgueners Scherrer. Algunes dades

1698

Naixement de Samson Scherrer a Stein en el cantó suïs de St. Gall.

1727

S’estableix a la ciutat de Berna. Es va associar amb Emanuel Bossart per construir un
orgue al seu càrrec de III/33 (tres teclats i 33 jocs) per al temple de St. Esprit.
Malauradament les autoritats es van negar a comprar l’orgue (1729)

1727 o 1728

Es casa amb Verena-Anna Edelmann

1729

Neix a Berna la seva primera filla Anna Catharina, anomenada Catherine Scherrer

1731

Naixement de Georg Ludwig, anomenat Louis i més tard Ludwig Scherrer

1732

Samson Scherrer i la seva família se’n van de Berna per instal·lar-se a Lausanne

1733

Finalment Scherrer aconsegueix l’autorització per poder vendre l’orgue que no van
acceptar les autoritats de Berna per instal·lar-lo a Lausanne. No va ser comprat fins
al 1763. Aquest orgue existirà fins el 1901, data de la seva demolició.

1733

Neix a Lausanne el seu tercer fill, Jacob, anomenat Jean-Jacques Scherrer

1735

Els Scherrer deixen Lausanne, probablement per instal·lar-se a Ginebra.

1738

La presència a Ginebra de S. Scherrer està documentada.

1739

Neix a Ginebra Samuel Samson Scherrer

1740

Neix a Ginebre Suzanne Pernette Scherrer
Període molt poc conegut de la vida de Samson Scherrer. No hi ha treballs realitzats
per ell a Ginebra.
El Protestantisme/calvinisme varen desterrar els orgues dels temples. Samson Scherrer
se’n va a França a provar fortuna.
Construcció i restauració d’orgues l’estil francès a:

1738-1746

1747 (?)
Des de 1759
1780

•

St. André de Grenoble (1746, IV/25, desaparegut)

•

St. Louis de Grenoble (1747, III/28, desaparegut)

•

L’Abbaye de St. Antoine (1748, IV / ~40, reconstruït per B Aubertin, ~500 tubs
antics

•

Catedral de Gap (1749-50, III/29, desaparegut

•

Catedral d’Embrun, gran orgue (1750-51, III/26 restaurat per P.Quoirin i petit
orgue (1750-51, II/9, restaurat per P.Quoirin)

•

Catedral de Valence (1752-53, IV/43, desaparegut excepte la caixa)

•

Catedral de Ginebra (1756-57, IV/40, desaparegut)

Neix a Grenoble Bernard-Nicolas, anomenat Nicolas Sherrer
Desprès del seu retorn a Ginebra, Samson Scherrer va construir nombrosos orgues als
cantons de Berna i de Vaud
Mort de Samson Scherrer mentre construeix l’orgue de Nyon (Vaud)
De tota la producció Suïssa, cap dels seus instruments ha sobreviscut, excepte
algunes caixes/mobles: Kirchenthurnen (1772), Avenches (1774), St. Martin à Vevey
(1776), St. François à Laussane (1777), Morges (1778), Sta. Claire à Vevey (1779), Nyon

