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1.1. Inledning och presentation 
Sverige är idag ett viktigt europeiskt föregångsland när det gäller förvaltandet och 
bevarandet av äldre orgelhantverk. Stockholm har i nuläget ett rikt orgelbestånd med 
uppskattningsvis 170 orglar inom stiftet.1 Ur Riksantikvarieämbetets redovisning av 
Sveriges orgelbestånd, 1989-91,2 framgick det att det för tillfället fanns uppemot 
5 000 piporglar i Sverige. Sedan dess har det med hög sannolikhet tillkommit än fler 
orglar inom landet. Merparten av dessa orglar finns i kyrkobyggnader som tillhör 
Svenska kyrkan. Utöver detta finns en mängd orglar inom andra samfund, på muséer 
samt i offentliga byggnader och lokaler.3 Genomsnittspriset hos en svensk 
orgelbyggare kan i dagsläget kan variera mellan 150 000 kr och 180 000 kr per 
stämma från att orglarna är nybyggda.4 Det nuvarande stämantalet för en svensk 
kororgel ligger uppskattningsvis på ca 12-15 stämmor medan en större läktarorgel kan 
omfatta ca. 35 stämmor.5 Genomsnittspriset för en normalstor orgel borde alltså 
omfatta en kostnad på ca 2 250 000 kr medan en mer gigantisk läktarorgel kan 
omfatta drygt 6 000 000 kr. 
   Den franske organisten Charles-Marie Widor uttryckte 1872 att den majestätiska 
orgeln tilltalar människan på ett filosofiskt plan, med en enastående förmåga att 
producera alla tänkbara ljud och skänka oss religiösa idéer.6 
   Den franske författaren Honoré de Balzac satte 1833 orgelinstrumentet på en hög 
piedestal då han utmålade det som det överlägset största, mest våghalsiga och mest 
magnifika instrumentet genom tiderna.7 
   Den svenska hovorganisten och kapellmästaren Henrik Philip Johnsen hävdade i 
Kort Orgelwerks-Beskrivning, 1773, att orgeln är det mest fullkomliga instrumentet 
av alla, med förmågan att förena aerologi, pneumatik, matematik, mekanik, geometri, 
symmetri, fysik, klangharmonier, temperatur och taktik med möjligheten att 
frambringa den präktigaste musiken.8 
 
Föreliggande undersökning har en organologisk,9 orgelhistorisk, estetisk, ekonomisk 
och funktionsmässig synvinkel med ett huvudintresse för den underliggande 
beslutsprocess som pågick i samband med 1900-talets orgelbyggeri och 
orgelinstallationer inom Stockholmsområdet.  
   Hur är orglarna beskaffade? Vilka var ursprungsidéerna och grundorsakerna till att 
de överhuvudtaget byggdes? Hur har överenskommelserna sett ut mellan några av 
Sveriges främsta orgelbyggare och kyrkoarkitekter under delar av 1900-talet, innan 
orglarna installerades i olika kyrkor? 
    Vidare undersöks här i vilken utsträckning valet av orgelns arkitektoniska och 
                                            
1 Engfors 2010 
2 Edholm 2011 & Fredriksson, s. 32 (Detta är ursprungligen hämtat från Einar Ericis och R. Axel 
Unnerbäcks: Orgelinventarium: bevarade klassiska kyrkorglar i Sverige, 1988, som innefattar en 
presentation av Riksantikvarieämbetets tabellstatistik över fördelningen av beståndet piporglar i 
Sverige från 1988 [se käll- och litteraturförteckning].) 
3 Edholm 2011 
4 Edholm 2011 (Detta bygger även på ett analytiskt genomblickande av olika orgelinventarium [se käll- 
och litteraturförteckning] där denna statistik visar sig vara rimlig.) 
5 Edholm 2011 
6 Jullander 1997, s. 99 (Detta är ursprungligen förord till Charles-Marie Widor: The Symphonies for 
organ, 1842.) 
7 De Balzac 1933, s. 111 
8 Edholm 2011 & Montagu 2007-11 (Detta är ursprungligen hämtat från Abraham Abrahamsson 
Hülpers: Historisk afhandling om musik och instrumenter, 1969.) 
9 Undersökningen är huvudsakligen organologisk, eftersom den främst är inriktad på 
musikinstrumentforskning. 
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morfologiska10 egenskaper har stått i förbindelse med kyrkorummets utformning samt 
estetiska förutsättningar bakom detta. En central fråga är vilka grundvalar som har 
funnits bakom orgelplaceringen i kyrkorummet. Somliga orglar är ursprungligen 
tillverkade i samtid med kyrkobyggeriet medan andra har ett betydligt senare 
tillkomstskede bakom sig.11 
   Bakom varje orgel finns det givetvis en upphovsmakare, på samma sätt som det 
finns en arkitekt bakom varje kyrkobyggnad. Alltså borde det vara berikande för en 
orgelforskare att få kännedom om orglarnas tillblivelsehistoria samt att skaffa sig en 
inblick i de bakomliggande faktorer som kan ha väckt upphovet till och entusiasmen 
för själva orgeltillverkningen. 
   På ett liknande sätt som musikteoretikerns naturliga intresse väcks för hur notbilden 
förhåller sig till det audiella förloppet, borde det i detta fall vara av stort intresse att få 
reda på mer om organisterna och instrumentskaparnas intentioner, utvecklingsresa, 
bevekelsegrunder och iscensättande av orglarna. På så sätt kan man lättare få 
grundförståelse för hur de enskilda orglarna idag står i förbindelse med sin 
omgivning. 
   Under studiens gång har det visat sig att diverse ekonomiska, etiska, politiska, 
religiösa och interiörmässiga faktorer gällande kyrkan i synnerhet har haft stor 
inverkan på orglarnas tillkomstprocess samt dess praktiska funktion i kyrkorummet.12 
   Ur en musikestetisk synpunkt har antalet personer i kyrkan också en viktig inverkan 
på rumsakustiken. Orgelklangen tenderar exempelvis att bli kraftfullare då 
församlingsrummet inte är fullsatt.13 
   I studien kommer ovannämnda aspekter systematiskt att vidareutforskas. 
 
Bakom studien har det funnits en grundtanke om att på sikt kunna skönja ett 
utvecklingsmönster för olika 1900-talsorglar, dra paralleller och bilda slutsatser. Ett 
centralt syfte har varit att kartlägga orglarnas tillkomsthistoria och jämföra de olika 
orgelmodellerna för att sedan åskådliggöra hur orglarna förhåller sig till kyrkans 
interiör- och exteriörmässiga utformning.  Genom ett grundligt analyserande, 
kategoriserande och klassificerande görs jämförelser och sammanfattningar av de 
olika orglarnas ursprung, tillkomst och funktion. 
   Vidare har det funnits en strävan efter att skaffa en strukturell och konsekventiell 
förståelse för de svenska orglarnas bakgrundshistoria, estetik och nuvarande 
funktionsinnebörd. Detta för att kunna bidra med egna infallsvinklar samt att utvinna 
ny, än så länge odokumenterad information om ämnesområdet. 
   I vidare bemärkelse har det förekommit många delade meningar mellan 
orgelfabrikanter, organister, musikdirektörer, kyrkoanställda, kyrkofullmäktige, -
stämråd, fristående orgelkontrollanter samt olika myndighetsorganisationers 
moderniseringssträvan respektive värdekonservatism gällande ekonomiskt 
beslutsfattande i stora drag, inte minst gällande orgelns tillverknings- och 

                                            
10 Begreppet morfologi hänsyftar i detta sammanhang till läran om instrumentets form och 
uppbyggnad. (Ternhag 2007) 
11 Detta faktum har blivit uppenbart allteftersom större förtrogenhet har skaffats med orgelämnet, 
genom empiriska orgelobservationer, organistintervjuer samt ett digitalt efterforskande om olika 
kyrkoorglar. 
12 Detta antagande bygger på ett analytiskt genomblickande av diverse kyrkorådsprotokoll från SSA (se 
käll- och litteraturförteckning). 
13 Denna insikt bygger delvis på empiriska observationer av kyrkorum samt orgelinstrument och delvis 
på organistintervjuer (se käll-och litteraturläge). 
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installationspolicy, estetiska förutsättningar samt rumsplacering.14 Detta faktum 
kommer att klarläggas i ett av uppsatsens tidiga stadier. 
 
1.2. Frågeställningar 
1.) Hur har den bakomliggande beslutsprocessen sett ut under 1900-talet för 
orgelbyggeriet för ett urval av senromantiska och neobarocka kyrkoorglar samt 
digitala kapellorglar inom Stockholmsområdet? 
 
2.) Hur har orgelbyggarna och organisterna gått tillväga under 1900-talet för att kunna 
lösa de största ekonomiska, etiska och estetiska problemen gällande orgelbeslut, 
tillverkningspolicy, orgelinstallationer, - omkostnader, -placering och liknande? 

 
3.) I vilken utsträckning harmonierar orglarna med de olika kyrkornas interiör samt 
exteriör? 
 
1.3. Metod 
Tillvägagångssättet för studien har delvis varit nyfikenhetsstyrt, utifrån ett genuint 
orgelintresse, och delvis tillämpat, för detta forskningsändamål. 
   Studien är huvudsakligen probleminriktad. Utgångspunkten har till stor del varit ett 
analytiskt genomblickande av sinsemellan kontrasterande önskemål angående 
orgelomkostnader samt etiska och estetiska ideal gällande orgelns 
kyrkorumsplacering. 
   I denna forskningssituation har tre olika metoder varit användbara: observationer, 
intervjuer och källor. 
   Den första metoden bygger på observationer av olika kyrkoorglar. Detta har dels 
inneburit egna iakttagelser av orglarna, dels guidade turer av organister kring de 
enskilda orgelinstrumenten och dels ett antal konsertbesök i de olika kyrkorna inom 
ramen för forskningsområdet, med orgellyssnandet i fokus. 
   Den andra metoden bygger på personliga intervjuer med organister och kyrkoherdar 
samt fokuserade telefonintervjuer med företrädare för olika orgelbyggarfirmor inom 
Sverige. I detta fall har närhetsprincipen varit viktig och därmed kontakten med dem 
som har stått närmast de olika orgelinstrumenten. 
   Intervjupersonerna för undersökningen har varit Hans-Petter Schröder, nuvarande 
ägare av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Catarina Grönlund, anställd vid 
Grönlunds Orgelbyggeri AB, Thomas Hansson, delägare av A. Mårtenssons 
Orgelfabrik AB, Olof Andersson, organist i Gustaf Vasa kyrka, Per Wahlström, 
kyrkoherde och prost i Engelbrektskyrkan, Stefan Therstam, organist i 
Engelbrektskyrkan, Ralph Gustafsson, organist i Maria Magdalena kyrka, Gregory 
Lloyd, organist i Katarina församling, Åsa Schmidt, organist i Markuskyrkan samt 
Börje Olsson, f.d. teknisk direktör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning. 
   Dessa personer har bidragit med en intressant orgelkunskap samt en berikande 
information om de specifika orglarnas tillkomsthistoria samt nuvarande funktionsroll i 
kyrkorummet. Intervjuerna har varit kvalitativa och huvudsakligen semistrukturerade, 
baserade på egna intervjuguider. Frågorna har i vissa fall specialanpassats till de 
specifika intervjusituationerna. Frågeställningarna har varit både konkreta, handfast 
om orglarnas karaktäristika, och mer övergripande, om bakgrundsideal och 

                                            
14 Detta antagande bygger dels på intervjuer med kyrkoansvariga och organister och dels på skrifter, 
publikationer och kyrkorådsprotokoll från SSA, där kyrkoarkitekter, -anställda, -organister samt olika 
myndighetsorganisationers önskemål kommit till uttryck (se käll- och litteraturförteckning). 
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intentioner samt en del av de intervjuades personliga åsikter15 gällande 
orgelinstallationerna. Till detta har Pia Langemars intervjuguide: Kvalitiv 
forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig,16 kommit till god 
användning. 
   Den tredje metoden har varit riktad mot källmaterial. Källorna har i stor 
utsträckning funnits tillgängliga i kyrkor samt på arkivplatser inom 
Stockholmsområdet och har i vissa fall utgjorts av e-postkorrespondenser med Dag 
Edholm17 och Börje Olsson (presenterad ovan). 
   Vidare har en relativt omfattande inventering av orgellitteratur gjorts vid Musik- 
och teaterbibliotekets (SMB) samlingar samt på Stockholms stadsbibliotek. 
Tillämpningssättet för litteraturforskningen har till stor del baserats på 
snöbollstekniken, d.v.s. litteratur och skrifter som refererar till andra skrifter och verk, 
en välbeprövad användningsmetod i litterära forskningssammanhang.18 Dessa skrifter 
har sedan undersökts med en viss akribi samt kvalitetsgranskning. 
 
1.4. Käll- och forskningsläge 
Befintliga källor för studien har till stor del bestått av välregistrerade 
kyrkorådsprotokoll från olika Stockholmsförsamlingar vid Stockholms Stadsarkiv 
(SSA). SSA:s arkivregister har bl.a. innehållit brevkorrespondenser och 
anbudsutlåtanden mellan organister, kyrkoråd, -stämmor och stiftsorganisationer, 
besiktningsutlåtanden från lokala och centrala styrelser, kontraktskrivelser samt 
årsredovisningar av kyrkofullmäktige samt kyrkoarkitekters kartritningar som har 
varit till gagn för studien. Vidare har arkivmaterial och och protokollförteckningar 
gällande Skogskrematoriets kapellorglar funnits tillgängliga vid Norra 
begravningsplatsen i Solna.  
   Kyrkorådsskrifter har funnits i Gustav Vasa församlings pärmregister samt i 
Engelbrektskyrkan och har i sin tur har innefattat foto- och skriftdokumentationer i 
bokform samt brevväxlingar angående interna kyrko- och orgelbeslut, bland annat 
Kyrkorglar i Sverige. Stockholms orglar. 1, Engelbrektskyrkans orgel, om kyrkans 
utvecklingsprocess under perioden 1914-54.19 
    
Exempel på internationell forskningslitteratur är Hurford 1998, Jakob 1974 samt 
Nelson 1988.  
   Exempel på svensk -litteratur är Bohman, Lundberg & Ternhag, 2007 Edholm 1985, 
1989, 1994, 1997 & 2001, Erici 1965 & 1988, Hellsten 2002, Jakob 1974, Jullander 
1997 samt Wester 1956. 
   Exempel på svensk faktalitteratur som har tillämpats för forskningen är Stockholms 
byggnader av Andersson & Bedoire 1982. 
   Vidare har skönlitterära verk av de Balzac 1933 samt Wilson 2001 funnits som 
inspirationsmaterial. 
   För övrigt har digitala artiklar varit till gagn, exempelvis Barkin 2001, Enaeus-
Andersson 2011, Engfors 2011, van den Heuvel 1999, Norrback 2010, Ottosson 
Lovén 2011, Tassinari 2011 samt Wänn 2011, likaså Curt Carlssons Otto Olsson 
newsletter, 1997, samt digitala kyrko- och orgelskrifter i form av tidningsartiklar, som 

                                            
15 Intervjuguider presenteras i bilaga. 
16 Langemar 2008 
17 Dag Edholm (f. 1944) är en svensk organolog, orgelhistoriker, -forskare och författare. Han är för 
övrigt präst i Svenska kyrkan. 
18 Ander 2011 
19 Wester 1956 
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Brandels orgelartikel i SvD 2007 och Edholms redaktörssida i Orgelforum 2011, samt 
digitala kyrkobeskrivningar av Svenska kyrkan och Stockholms stift. Dessa artiklar är 
skrivna av Jermsten 2003, 2005 & 2006 samt Lindhagen 2006. 
   Utöver detta har Owe Anders föreläsningar i ämnet Examensarbete, hösten 2011, 
varit givande för tillvägagångssättet i denna undersökning. 
    
   Vidare har jämförelsematerial i form av masteruppsatser om orgelns roll i 
kyrkosammanhang varit till nytta. Dessa har bestått av Elisabeth Hedströms D-
uppsats, 2004, två 60-poängsuppsatser av Mattias Karlsson, 1995 & 1996 samt en 
magisteruppsats av Malin Ungh, 2002. Gällande uppsatsens struktureringsprincip har 
Louise Eulaus doktorsavhandling, 2009 varit användbar. 
   Därtill har allmänna lexikon som Nationalencyklopedin och NE i SUB:s databas 
varit till god nytta vid sökandet av enskilda uppslagsnamn, begrepp och titlar samt 
specialiserade musiklexikon som Sohlmans Musiklexikon och New Grove Dictionary 
of Music and Musicians, där en väsentlig del av intressant orgelinformation har 
kunnat utvinnas. 
   För övrigt har digitala sökdatabaser som LIBRIS, Google Scholar, Sondera 
(Kungliga Bibliotekets digitala sökdatabas) samt Nationella ArkivDatabasen varit 
givande vid sökandet efter litteratur samt arkivmaterial för forskningen. 
 
Innan undersökningen genomfördes, visade det sig att en stor del uppsatserna och 
avhandlingarna om orglar har varit mer inriktade på den musikaliska orgelrepertoaren 
än på orgelinstrumentet ur en funktionell synvinkel. Dessa skrifter har i stor 
utsträckning varit stoffinriktade, med verkförteckningar och karriärskildringar av 
kyrkoorganister samt inventarier av orgelbestånd i olika landsdelar.20 
   Gällande litteraturen har det visat sig att musikhistorieboken Musiken i Sverige: 
Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990, saknar ett eget kapitel om orglar då 
själva orgelbegreppet bara nämns undantagsvis. 
    Ett av de mest framgångsrika orgelforskningsprojekten inom Sverige har under det 
senaste årtiondet bedrivits av GOArt Center vid Göteborgs universitet.21 
   I samband med Stockholms stifts senaste orgelinventeringsprojekt, 2010-2011, har 
det visat sig att kyrkoarkivalierna ofta ger mycket få upplysningar om hur 
beslutsledningen har gått till vid anskaffandet av en orgel. I många fall har det varit 
organister, orgelexperter och ibland anlitade arkitekter som har tagit initiativen till 
nya orgelinstallationer i enskilda kyrkor.22 
 
1.5. Orgelpresentation 
Undersökningen har gått ut på att systematiskt undersöka nio stycken olika orglar. 
Dessa omfattar ett urval av franskromantiska, neobarocka samt digitala 
orgelinstrument i några av Stockholms församlingskyrkor samt kapell. Orglarna har 
sitt ursprung från olika delar av 1900-talet och har i synnerhet varit med om 
intressanta utvecklingsfaser under 1920-, 60- och 90-talen. 
 

                                            
20 (se käll- och litteraturläge) 
21 GOArt (Gothenburg Organ Art Center) är en orgelspecialiserad verksamhet med många 
utvecklingsprojekt bakom sig gällande orgelrestaurering och orgelupprustning med 
modernteknologiska lösningar som utgångspunkt. I skrivande stund ägnar sig företaget åt ett treårigt 
digitaliseringsprojekt av orglar. (Norrback 2010) 
22 Edholm 2011 
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1.) Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan, ritad av Agi Lindegren23 1898-1906, invigd 
1906 och uppförd i italiensk nybarock stil.24 I denna kyrka finns idag en 
franskromantisk orgel, vars fasad ritades 1906 av Agi Lindgren. Orgelinstrumentet 
kom sedan att tillverkas och installeras under perioden 1906-07 av Åkerman & Lund 
Orgelbyggeri AB.25 Orgelns senaste tillbyggdnad genomfördes 1992 av Grönlunds 
Orgelbyggeri AB.26 
 
2.) Engelbrektskyrkan på Östermalm, ritad av Lars Israel Wahlman27 1909-14,28 
invigd 1914 och uppförd i jugendstil samt nationalromantisk stil.29 I denna kyrka 
finns idag en franskromantisk läktarorgel, tillverkad och installerad 1964 av 
Grönlunds Orgelbyggeri AB.30 Något specifikt restaureringsarbete av läktarorgeln har 
inte gjorts sedan 1964, då orgelinstallationen ägde rum i kyrkan.31 
 
3.) Maria Magdalena kyrka, ursprungligen ett medeltidskapell från 1350-talet.32 
Själva kyrkan började byggas 1588-92 och stod färdig 1625.33 År 1680 utbyggdes 
kyrkans fasad efter ritningar av Nicodemus Tessin, den äldre.34 Stora delar av 
kyrkobyggnaden raserades 1759, i samband med en brand och återuppbyggdes sedan 
av Göran Josuae Adelcrantz35 på förslag av Carl Johan Cronstedt.36 Den nya 
kyrkobyggnaden kom att uppföras i barock stil.37 I denna kyrka finns idag dels en 
senromantisk orgel, ursprungligen ritad 1774 av Carl Fredrik Adelcrantz.38 Orgeln 

                                            
23 Agi Lindegren (1858-1927) var en svensk arkitekt och konstnär. Hans verk präglades i stor 
utsträckning av det sena 1800-talets historiserande stiltänkande. Han stod bland annat för ritningarna av 
Drottningholms slott, 1894-1921. (Engström 1993) 
24 Andersson & Bedoire 1982, s. 177 
25 Edholm 1990, s. 46 
26 Andersson 2011 
27 Lars Israel Wahlman (1870-1952) var en svensk arkitekt samt professor vid KTH i Stockholm 1912-
35. Hans verk präglades i stor utsträckning av en nationell jugendstil samt den brittiska Art and Craft-
traditionen, som i sin tur innebär ett avståndstagande från konstnärlig symmetri och rigid ordning. Till 
Wahlmans största verk hör dessutom Grand Hôtel i Stockholm, 1902, samt Baltiska utställningen i 
Malmö, 1914. (Engström 1996) 
28 Andersson & Bedoire 1982, s. 215 
29 Marklund 1991 
30 Engelbrekts kyrkoarkiv 1964 
31 Denna slutsats bygger på ett analytiskt genomblickande av Engelbrekts församlings 
kyrkorådsprotokoll samt enskilda skrifter om Engelbrektskyrkans historia (se käll- och 
litteraturförteckning). I detta avseende har orgelinstrumentet dock varit orört sedan 1964. 
32 Andersson & Bedoire 1982 
33 Jermsten 2005 
34 Nicodemus Tessin, den äldre, (1654-1728) var en framgångsrik stadsarkitekt från Stockholm. Hans 
arkitektur har omfattat många inslag av svensk hantverkskonst kombinerat med en romersk och fransk 
arkitektur. Tessin stod för flertal berömda stadsplanearbeten inom Stockholm och lade bland annat 
grunden för ritningarna till Stockholms slott, grundat 1697. (Engström 1995) 
35 Göran Josuae Adelcrantz (1716-96) var en svensk arkitekt, utbildad av Tessin, den yngre, som han 
biträdde vid ritningarna vid Stockholms slott. G. J. Adelcrantz var i synnerhet känd som stadsarkitekt i 
Stockholm under 1715-27. (Marklund 1989) 
36 Carl Johan Cronstedt (1709-77) var en svensk greve och arkitekt, som bland annat utformade 
interiören till Slottsbiblioteket i Stockholm samt Artillerigården på Östermalm, 1763, nuvarande 
Armémuseet. Många av hans samlingar återfinns, sedan 1941, på Stockholms Nationalmuseum. 
(Marklund 1990) 
37 Andersson & Bedoire 1982, s. 104 
38 Carl Fredrik Adelcrantz (1668-1739) var en av det svenska 1700-talets förgrundsgestalter inom 
arkitektur och konstliv. Bakom hans verk har blandade influenser återfunnits av fransk klassiscism, 
nyantik, rokoko samt gustaviansk klassicism. I början av 1740-talet fullbordade C. F. Adelcrantz, 
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kom sedan att tillverkas och installeras av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB på 
kyrkans västra läktare.39 Orgelverket tillbyggdes 1927 och omdisponerades senast 
1993 av Åkerman & Lund.40 I denna kyrka finns dessutom en fransk barockorgel som 
installerades 1986 av Åkerman & Lund på kyrkans södra läktare.41 Något 
restaureringsarbete av denna orgel har inte gjorts sedan 1986, då orgelinstallationen 
genomfördes i kyrkan.42 
     
4.) Katarina Kyrka på Södermalm, ritad av Jean de la Vallée43 1656-90 och invigd 
1695.44 Kyrkointeriören förnyades efter en brand 1723 på initiativ av arkitekt Göran 
Josuae Adelcrantz,45 som byggde ny kupol över kyrkan.46 Efter kyrkans senaste brand 
1990 återuppbyggdes kyrkan 1993 av Ove Hidemark,47 efter kyrkobranden 1990, och 
återinvigdes 1995.48 Kyrkan är idag av barockkaraktär, både till dess exteriör och 
interiör.49 I denna kyrka finns idag en franskromantisk orgel, tillverkad 1999 av Jan L. 
van den Heuvel50 i Nederländerna och installerad på kyrkoläktaren år 2000 av Gren & 
Stråhles orgelbyggarfirma.51 
 
5.) Markuskyrkan i Björkhagen, ritad 1958-60 av Sigurd Lewerentz,52 invigd 1960 
och uppförd i funktionalistisk stil.53 I denna kyrka finns idag en neobarock Bachorgel, 
ursprungligen ritad av Lewerentz 1959 och senare tillverkad och installerad 1963 av 
A. Mårtenssons Orgelbyggeri AB i Lund.54 Något upprustningsarbete av orgeln har 
inte gjorts sedan den installerades i kyrkan. I skrivande stund är en ny orgel på väg att 
installeras i kyrkan, inför kommande vår 2012.55 

                                            
tillsammans med Carl Hårleman, Stockholms slott, varpå han titulerades som överintendent 1757. 
(Marklund 1989) 
39 Marklund 1993 
40 Jermsten 2005 
41 Gustafsson 2011 
42 Jermsten 2005 
43 Jean de la Vallée (1624-1696) var en fransk-svensk arkitekt från Stockholm. Han stod för ett flertal 
kungliga Stockholmsbyggnader samt många berömda stadsplaneringsarbeten med antika samt barocka 
inslag. Han lade bland annat grunden för ritningarna till Oxenstiernska palatset, 1653, arkitekturen till 
Riddarhuset samt Hedvig Eleonora kyrka, grundlagd 1669. (Engström 1996) 
44 Marklund 1993 
45 Andersson & Bedoire 1982, s. 109 
46 Marklund 1989 
47 Ove Hidemark (f. 1931) är en svensk arkitekt och professor i restaureringskonst vid 
Konstakademiens Arkitekturskola sedan 1986. Hans verksamhet har i stor utsträckning präglats av Arts 
and Crafts-traditionen. Hidemark har bland annat varit slottsarkitekt vid Drottningholms slott sedan 
1989 samt domkyrkoarkitekt vid Strängnäs domkyrka. (Marklund 1992) 
48 Katarina församlings kyrkoarkiv 1995 
49 Andersson & Bedoire 1982, s. 109 
50 Jan L. Van den Heuvel Orgelbouw är en nederländsk orgelbyggare samt ägare av företaget J.L. van 
den Heuvel Orgelbouw BW, som bedrivs av Jan samt Peter van den Heuvel. Heuvels 
orgelbyggarverkstad har sedan 1967 präglats av en anknytning till symfonisk samt romantiska 
orgeltraditioner, delvis oberoende av den rådande neobarocktrenden som har karaktäriserat 1700-talets 
flamländska tradition. (van den Heuvel 1999) 
51 Lloyd 2011 
52 Sigurd Lewerentz (1885-1975) tillhör idag en av Sveriges internationellt sett mest uppmärksammade 
arkitekter. Han är bland annat känd för sitt formgivande av Markuskyrkan i Björkhagen samt 
Uppståndelsekapellet vid Skogskyrkogården, invigt 1925. Lewerentz verk har till stor del präglats av 
funktionalistiska hantverkstrender. (Engström 1993 & Wilson 1985) 
53 Wilson 1985 
54 Schmidt 2011 
55 (Ibid.) 
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6.) Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell vid Skogskyrkogården, ritade av 
Gunnar Asplund56 1935-40 och byggda 1939-4057 i funktionalistisk stil med inslag av 
modernism samt nationalromantik.58 Dessa tre kapell är placerade vid 
Skogskrematoriet och har varsin digital Allenorgel, installerade av Åkerman & Lunds 
Nya Orgelfabrik AB 1939 och senare upprustade av Svensk Orgelkonsult AB under 
perioden 1987-91.59 Specifikt för Skogskrematoriets kapellbyggnader är att de sedan 
1994 har varit upptagna på UNESCO:s världsarvslista.60 
 
Det centrala skälet till att franskromantiska orglar har valts till denna undersökning, är 
dels att det sedan ett sekel tillbaka har varit en allmänrådande trend bland svenska 
orglar, och delvis på grund av ett genuint intresse för romantiska, i viss mån 
symfoniska orglar. 
 
1.8. Disposition 
Kapitel 2 avser en sammanfattning av orgelinstrumentets utvecklingshistoria i stora 
drag, från antiken till nutid. 
   I kapitel 3 sammanfattas intervjuer med olika representanter för ett urval av 
orgelbyggarfirmor i Sverige. 
   I kapitel 4 sammanfattas intervjuer med organister, orgelkännare och kyrkoanställda 
i de olika Stockholmskyrkorna inom ramen för forskningsområdet. 
   I kapitel 5 presenteras en generell organisationsplan över de kyrkoanställda inom en 
församling samt föreliggande beslutsnivåer bakom detta. 
   Kapitel 6 innebär en sammanfattande beskrivning om de olika aktörerna bakom 
orgelinstrumenten samt dess varav instrumentbevakare, intressenter för de enskilda 
orglarna, samt berörda myndighetsorgan och interna kyrkostämmors roll i själva 
beslutsprocessen. Vidare görs en diskussion om de olika intressen och önskemål som 
kan uppstå mellan orgelkännare, kyrkoansvariga och centrala 
myndighetsorganisationer. 
   I kapitel 7 sker en slutdiskussion där frågeställningarna för undersökningen besvaras 
och analyseras. 
   Därefter följer enskilda bilagor. 
   Bilaga I innebär redogörande beskrivningar av enskilda orgelobservationer och 
iakttagelser i samband med enskilda kyrkobesök och konsertbesök samt enskilda 
beskrivningar av olika orglars disposition. 
   Bilaga II innehåller en intervjuguide avsedd för representanter för 
orgelbyggarfirmor i Sverige. 
   Bilaga III avser en intervjuguide för organister samt övriga kyrkoanställda i 
Stockholm. 
 
 
 
 

                                            
56 Gunnar Asplund (1885-1940) var en svensk arkitekt som utgjorde ett viktigt startskott för den 
funktionalistiska och sakrala arkitekturen samt nordiska klassicism under 1900-talet. Han var även 
känd för sin Stockholmsutställning samt formgivandet av Stockholms stadsbibliotek, 1928. (Marklund 
1991) 
57 Andersson & Bedoire 1982, s. 358 
58 Engström 1995 
59 Olsson 2011 
60 Engström 1995 
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2. Orgelinstrumentets utvecklingshistoria fram till idag 
Orgelinstrumentets historia sträcker sig från det förkristna antika romarriket, ca 250 f. 
Kr. Bland orgelinstrumentets uppfinnare utpekas ofta Ktesibios från Alexandria.61 
Många menar att det första orgelinstrumentet var en hydraulisk vattenorgel.62 
   Den antika orgeln utvecklades sedan till ett profant utomhusinstrument som ofta 
tillämpades på de romerska arenorna för att ackompanjera stridskamper, ceremonier 
och processioner.63 Organisten använde sig till en början av spelslejfar då 
tangentbordet ännu inte var uppfunnet.64 
   Först under medeltiden fick orgelfasaden en tydlig uppdelning i form av pipfält och 
torn.65 Den ekonomiska högkonjunkturen var främst en bidragande orsak till att fler 
västeuropeiska städer försågs en rik arkitektur, inklusive kloster, kyrkobyggnader, 
katedraler och praktfulla orgelverk.66 
   Under 900-talet utvecklades bälgorgeln, som strax kom att nå framväxt i ett flertal 
kloster och kyrkor.67 
   Under 1200-talet fortsatte orgelinstrumentet att få sin utbredning i ett flertal 
katedraler runt om i Europa.68 Verkprincipen utvecklades och orgelinstrumenten kom 
att omfatta flera piprader som kunde spelas från manualbordet med tillägg av ett 
pedalverk.69 
   Under 1400-talet uppfanns vällbrädan och flermanualigheten samtidigt som 
pipuppställningen blev oberoende av tangenternas ordning på klaviaturen.70 Vid slutet 
av århundradet fick orgelinstrumentet ett ordentligt ansiktslyft i samband med 
tangenternas och ryggpositivets utveckling.71 Utöver orgelns huvudverk uppfanns 
även ryggpositivet, öververket, bröstverket och pedalverket.72  
   På 1500-talet, inom protestantisk tradition, fick orgeln en bärande roll i lutherska 
gudstjänstsammanhang. Kyrkomusiken blev betydelsefull i takt med Martin Luthers 
(1483-1546) betonande av hörseln och därmed människans förmåga att kunna höra 
gudsordet.73 
   De västerländska orglarna fick under barocken en mäktigare fasaddekor som på sikt 
ökade i omfång och utbredning.74 Visuella effekter blev nu överordnade klangliga 
effekter. Orgelfasaderna bestod i många fall av änglelmotiv samt vackra sniderier.75 
   I takt med operafenomenets utbredning kunde fasaderna likna stora scenestrader.76 
   Under 1600-talet utvecklades psalmorgeln, med förmåga att ackompanjera 
kyrkosången.77 Arp Schnitger, en av sin tids främsta orgelbyggare, kom att utveckla 

                                            
61 Bohlin 1977, Davidsson 2011 & Tyrell 2001 
62 Bohlin 1997, Montagu 2007-11 & Tyrell 2001 
63 Bohlin 1977 & Hellsten 2002, s. 16 
64 Bohlin 1977 
65 Ibid. 
66 Hellsten 2002, s. 19-21 
67 Davidsson 2011 
68 Tyrell 2001 
69 Engström 1994 
70 Davidsson 2011 & Hellsten s. 24 
71 Hellsten 2002, s. 24 & 26 & Tyrell 2001 
72 Bohlin 1977 
73 Hellsten 2002, s. 53 & Jakob 1974, s. 40 
74 Hellsten 2002, s. 27 
75 Hellsten 2002, s. 58 
76 Hellsten 2002, s. 27 & Tyrell 2001 
77 Tyrell 2001 
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starkare tungstämmor samt en större variant av orgelmixturer. Detta innebar i hög 
grad utökade klangmöjligheter.78 
   J.S. Bach kom att sätta ett viktigt avtryck på den framtida orgelestetiken. Han anses 
ha varit en historisk bärare för orgelns utvecklingsmöjligheter då han utvecklande 
flera plenumklanger. Vidare var han under sin livstid främst känd som 
kyrkoorganist.79 
   Under barocken utvecklades väderlådan, som i likhet med ryggpositivet har 
förmåga att separera klangerna.80 Den franska, tyska och holländska orgelskolan låg 
nu i framkant.81 Under denna epok utvecklades även Silbermannorgeln av den 
framgångsrika tysk orgel- och klaverbyggarsläkten, Silbermann. Deras 
produktionshistoria har innefattat ett flertal förnämliga orgellverk samt 
klavikordinstrument.82 
   Orgeltvecklingen tog ny fart under romantiken då en mörkare och fylligare 
orgelklang eftersträvades, i likhet med en stor symfoniorkester med multidynamiska 
klangmöjligheter och rika nyansskiftningar.83 En förgrundsgestalt för denna 
utveckling var den franske orgeltillverkaren Aristide Cavaillé-Coll.84 
   Under det tidiga 1800-talets senromantik utbredde sig orgelfenomenet alltmer i 
Sverige. Franskromantiska och neobarocka orgelinstrument kom nu att bli 
högmoderna.85 Några svenska framgångsrika 1800-talsorgelbyggare var Erik Adolf 
Setterquist, Per Larsson Åkerman och Carl Johan Lund. Åkerman var en viktig 
representant för den romantiska orgelns vidareutvecklande.86 
   Vidare präglades 1800-talet av industriella framsteg samt en moderniseringssträvan 
gällande orgeltillverkning. Engelsmannen Charles Barker utvecklade ett pneumatiskt 
ljudalstringssystem som innebar att orgeln kunde förses med flera tekniska 
klangmöjligheter som nya luftförsörjningssystem och elektronisk spelteknik. Detta 
kom att utgöra att ett viktigt karaktäristiska för den senromantiska orgelmodellerna, 
inte minst gällande dess klangutveckling.87 
   1900-talets orgeltrender i Sverige har i stora drag inneburit en ”revivalepok”, 
präglat av en ny fas med franskromantiska orglar samt neobarockorglar. Detta har i 
stor utsträckning inneburit ett återupplivande av senromantiska franska ideal samt 
nybarockorgelideal.88 Under 1940-talet utbredde sig dessa orgeltrender i flera delar av 
Skandinavien och så småningom i övriga Europa.89 
   Efter 1950-talet har desto fler moderna orgellösningar utvecklats gällande 
orgeltemperering samt nya kombinationssystem, som i sin tur har bidragit till nya 
klang- ochregistreringsmöjligheter. Det genuina intresset för musik från blandade 
epoker under 1900-talet kom att utmynna i en ”kompromissorgel” med syntetisk 
ljudframställning och digital samplingsteknik.90     

                                            
78 Ibid. 
79 Marklund 1990 & Tyrell 2001 
80 Hellsten 2002, s. 27 
81 Tyrell 2001 
82 Bohlin 1977 
83 Bohlin 1977 & Hellsten 2002, s. 104 
84 Hellsten, s. 104 
85 Denna slutsats bygger på sammanfattningar ur diverse orgelhistorieböcker samt ett analytiskt 
genomblickande av orgelinventarium (se käll- och litteraturläge). 
86 Davidsson 2011 
87 Bohlin 1977 
88 Jakob, s. 55 & Tyrell 2001 
89 Davidsson 2011 
90 Ibid. 
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   Perioden 1900 fram till idag har i stora drag inneburit en ”revivalepok” gällande 
orgelinnovationer samt upprustningar av enskilda orglar i Sverige.91  
   Under mitten av 1980-90-talet har orgelvärlden präglats av en restaureringstrend 
som bottnar i 1800-talsidén om ett framåtblickande och moderniseringssträvande, 
samtidigt som äldre hantverksmaterial har förädlats.92 Några av de främsta 
orgelbyggarfirmorna idag är Åkerman & Lunds-, Grönlunds-, A. Magnussons- och A. 
Mårtenssons Orgelbyggeri AB. En betydande del av dessa firmors 
orgelbyggarverkstad kommer att skildras senare i uppsatsen. 
 
Svenska kyrkan har sedan 1500-talet varit mycket inflytelserik stiftsorganisation, 
både nationellt sett och och utanför Sveriges gränser.93 Svenska kyrkan utgör för 
närvarande Sveriges största trossamfund, både inom Sverige och inom Lutherska 
världsförbundet. En grundorsak till detta är Svenska kyrkans engagemang för projekt 
i övriga världsdelar, som i sin tur omfattar flera utlandsorganisationer. Exempel på 
dessa är SKUT (Svenska kyrkan i utlandet) och Svenska kyrkans internationella 
arbete, en biståndsverksamhet som bedriver internationella utvecklingsarbeten. 
Historiskt sett har Svenska kyrkan länge varit en statskyrka, något som upphörde i 
samband med lagens avskaffade år 2000.94 
   Finansieringen för orgelprojekt/orgelupprustningar sker till stor del genom 
kyrkoantikvarisk ersättning från staten till kyrkan som fördelas av Länsstyrelsen på 
lokal samt regional nivå. De ökade finansiella resurserna har bidragit till att fler 
verksamheter kan bedrivas.95 
   I skrivande stund pågår ett stort orgelinventeringsprojekt inom Stockholms stift som 
syftar på att samla kunskap om svenska orglars kulturhistoriska egenvärde, 
karaktärisera de olika orglarnas kvaliteter samt lyfta fram dessa som en värdefull del 
av Sveriges kulturarv.96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
91 Denna slutsats bygger på intervjuer med ett flertal ämneskunniga organister samt kyrkoanställda 
(Andersson 2011, Gustafsson 2011, Schröder 2011, Therstam 2011 och Wahlström 2011) samt flertalet 
av Dag Edholms skrifter och orgelrelaterade verk (se käll- och litteraturförteckning). 
92 (se föregående fotnot) 
93 Marklund 1995 
94 Ottosson Lovén 2011 
95 Ibid. 
96 Engfors 2011 
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3. Orgelbyggarfirmor i Sverige 
3.1. Åkerman & Lund 
Sammanfattning av telefonintervju med Hans-Petter Schröder, nuvarande ägare för 
Åkerman & Lunds Orgelbyggeri AB (Å&L): 
    Genomdrivandet av orgelprojekt. Vid de enskilda orgelprojekten brukar en 
fristående orgelkonsult, och i många fall arkitekten, vara huvudansvariga för 
anbudsförandet och planeringen av intrumentets disposition. Orgelkonsulten är ofta 
väldigt driven och har en tydlig riktning om vad som ska utföras. Olika orgelkonsulter 
anlitas för olika specialuppdrag, samtidigt som den individuella ämneskapaciteten är 
viktig för iscensättandet av instrumentet. Någon upphandling med Svenska kyrkan har 
inte varit nödvändig då orgelspecialisterna ofta är tillräckligt kunniga och 
målinriktade för att få sina projekt genomdrivna. Generellt sett finns det ingen 
färdigskriven mall för hur en orgelkonsult ska verka. 
    Installationsbeslut. Vid beslutet av en orgelinstallation tas hänsyn främst till 
arbetspersonalens gemensamma intressen, men också till församlingens och 
organisternas önskemål. Ibland händer det att kyrkomusikernas egenintressen tar 
överhanden, dock inte som en allmän regel. 
    Karaktäristika. Utmärkande för Å&L:s orglar är synkroniseringen mellan gammalt 
och nytt hantverksmaterial som avspeglar olika stilepoker. Orgelverksmaterialet 
består oftast av norrbottnisk furu och lönn medan bälgverket ofta utgörs av mindre 
sniderier och dekorationer. Metallegeringen till piporna bygger också mestadels på en 
äldre hantverksmetod. 
    Orgelstilar och ideal. Å&L:s tillverkningshistoria omfattar allt från renässansorglar 
till moderna, profilerade stilorglar. Bakom orgelbyggarverkstaden finns en vilja att 
återuppliva och förädla historiska kvaliteter samtidigt som nya dimensioner ger 
orglarna en modern prägel. 
   Å&L:s ideal har länge varit att skapa större romantiska orgelverk. Urbildstypen för 
deras orgelskapande har varit Cavaillé-Colls orgelbyggarverkstad i enlighet med 
franska 1800-talsideal. Inspiration för orgelskapandet hämtas dels från internationella 
tillverkare, och dels nationellt, utifrån en klassisk svensk hantverkstradition, med Otto 
Olsson97 som inspirationskälla. Den svenska orgeltillverkningen anses inom firman 
vara förmånlig då man vill minimera transportsträckorna för instrumentfraktandet. 
    Orgelmodernisering. Gällande orgelupprustning och klangförbättring kan 
förflyttningar och omdispositioner göras av både nya och begagnade orgeldelar. Dock 
anser de flesta inom Å&L att ett anskaffande av nya pipor ofta är ett onödigt dyrt 
komplement till en gammal orgel. För övrigt har Å&L ofta ganska begränsade 
utvecklingsmöjligheter gällande moderna orgellösningar. Huvudskälet till detta är att 
upprustningar och nyrenoveringar av musikinstrument i dagsläget sällan tillåts från 
lokala eller centrala myndighetsorganisationer, exempelvis Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ), som värnar om svensk kulturhistoria, eller lokala stiftskanslier. 
    Politiska samt ekonomiska orgelbeslut. Inom Å&L sker ofta försäljningar och 
inköp av orgelverk till och från andra profilerade orgelföretag inom Sverige. Denna 
process inleds först med en anbudsförfrågan från Svenska kyrkan, som sedan besvaras 
av Å&L, vilket i sin tur behandlas av centrala stiftsorgan. 
   Ekonomiska aspekter påverkar i hög grad Å&L:s installationsbeslut och inte minst 
planeringen av orgelbygget då många överväganden ställs mot varandra. Svenska 

                                            
97 Otto Olsson (1879-1964) var en svensk tonsättare och inflytelserik konsertorganist, känd för sin 
organisttjänst i Gustaf Vasa kyrka 1907-56. O. Olsson var en viktig representant för den senromantiska 
orgelspelartraditionen. (Bohlin 1977) 
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kyrkans budget är ofta begränsad, vilket gör att flera orgelbeslut fördröjs på bekostnad 
av andra viktiga projekt. 
    Upprustningen av den senromantiska orgeln i Maria Magdalena kyrka. Under 
1994-95 genomförde Å&L en omdispositionering av Maria Magdalena kyrkas 
senromantiska läktarorgel till en 1929 års orgelupplaga, vilket innebar ett 
återupplivande av en äldre hantverkstradition. Denna orgels viktigaste karaktäristika 
anses enligt Schröder vara dess klassiskt senromantiska 1910-talsprägel, som i sin tur 
bryter av mot den klassiskt franska barockorgeln på kyrkans södra läktare.  
 
3.2. Grönlunds orgelbyggarfirma 
Sammanfattning av telefonintervju med Catarina Grönlund,98 anställd vid Grönlunds 
Orgelbyggeri AB (Grönlund): 
    Orgelskapandet. Tillverkningsprocessen av en orgel börjar alltid med en 
anbudsförfrågan från en eller flera företagskonsulter. Efter överenskommelser med 
berörda myndighetsorganisationer kan orgelprojekten förverkligas, förutsatt att 
idéerna överensstämmer med organisationernas normer. Orgelinstrumentets 
utveckling sker sedan ständigt i nära samverkan mellan kund och försäljare då hänsyn 
ofta tas till lokala önskemål. 
    Politiska samt ekonomiska orgelbeslut. I samband med ekonomiska orgelbeslut och 
överenskommelser görs alltid kostnadskalkyler för enskilda projekt. Detta sker genom 
inkomst- och utgiftsberäkningar inom ramen för den enskilda orgelfabrikens budget. 
Svenska kyrkan står för den viktigaste delen av beslutsfattandet, till exempel 
kontraktskrivningar, medan underleverantörerna är ganska få och inte har så mycket 
att säga till om. När ett orgelprojekt väl har planerats fattar Grönlund ett antal 
delbeslut, grundat på olika önskemål om stil, estetik och fasadutformning. 
    Karaktäristika. Ett utmärkande drag för Grönlunds orglar anses inom företaget vara 
det unika, klassiskt norrbottniska furumaterialet, som i de flesta fall samverkar med 
kyrkointeriören. 
   Bakom valet av orgelfasad tas onekligen hänsyn till stilhistoria och estetik, några 
komponenter som i hög grad samverkar. Personliga önskemål och efterfrågan om 
specifika orgelstilar har så gott som alltid bottnat i historiska ideal kopplade till olika 
tidsepoker och trender. Praktiskt taget sker en ständig anpassning av orgeln och dess 
förväntade innehåll helt utifrån församlingens unika förutsättningar. Detta gäller både 
akustik, estetik och plats samt vilken funktion orgeln ska få i det framtida 
gudstjänstlivet. Faktorer som anpassas i orgeln är valet av stil, valet av stämmor samt 
storleken på instrumentet, både rent fysiskt och gällande antalet stämmor. Sist men 
inte minst är det av stor vikt hur orgeln anpassas till kyrkans interiör. 
    Orgelestetik och –etik. Ur en orgelestetisk synvinkel har Grönlund en grundidé om 
att orgeln ska harmoniera med både kyrkorummet, -exteriören och naturomgivningen. 
Helhetsintrycket är avgörande. 
    Installationen av den franskromantiska läktarorgeln i Engelbrektskyrkan. Grönlund 
genomförde installationen av läktarorgeln i Engelbrektskyrkan 1964. Kyrkan beskrivs 
av många som ett levande exempel på arkitektur på nära håll då orgelverket 
harmonierar med den dekorativa kyrkoinredningen. 
 
 
 
 

                                            
98 Genomläst och reviderad av Catarina Grönlund 2011-11-28 
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  3.3. A. Mårtensson 
Sammanfattning av telefonintervju med Thomas Hansson,99 fabriksägare av A. 
Mårtenssons Orgelbyggeri AB (Mårtensson): 
    Beslutsgången. Mårtenssons beslut om ny orgeltillverkning sker dels i samarbete 
med specialkunniga orgelkonsulter och dels genom överenskommelser med centrala 
stiftsorganisationer. Innan orgelprojekten förverkligas, görs ett detaljerat praktiskt 
och ekonomiskt ritningsprogram inklusive kostnadskalkyler. Utifrån detta kan 
Mårtensson, tillsammans med en specialiserad orgelkonsult, upprätta gemensamma 
planer för de specifika orgelprojekten. 
    Urvalsprocessen. Mårtenssons hantverksmetod bygger ofta på orgeltraditioner 
från tidigare epoker. Valet av instrumentstorlek och klang sker både inom firman 
och med hänsyn till församlingens önskemål. Mårtensson tillverkar nästan enbart 
mekaniska och elektriska orglar. Några pneumatiska orglar görs av praktiska skäl 
inte inom firman, eftersom den varierade luftfuktigheten i kyrkorummet lätt kan 
orsaka förslitningar i orgelverket. I samband med orgelbyggeriet anpassas 
orgelstilen till kyrkosammanhanget ifråga. Detta avgörs till stor del av rådande 
estetiska trender och strömningar, ofta inspirerade av olika närmiljöer, alltifrån 
musikhögskolor till kapellbyggnader. 
   Karaktäristika. Mårtenssons hantverksmaterial består mestadels av furu, filt, bly, 
tenn och massivt trä. Samtliga orglar inom firman har olika karaktäristika och 
respresenterar varsin egen personlighet. 
    Installationen av neobarockorgeln i Markuskyrkan. A. Mårtenssons installation 
av neobarockorgeln i Markuskyrkan genomfördes 1963, några år efter Sigurd 
Lewerentz ursprungliga fasadritning av instrumentet, 1959. Denna orgelinstallation 
ansågs estetiskt sett harmoniera väl med 1960-talets rådande neobarocktrend samt 
kyrkans utformning och interiör. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
99 Genomläst och godkänd av Thomas Hansson 2011-11-29 
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4. Orglar inom Stockholmsområdet  
4.1. Läktarorgeln i Gustaf Vasa kyrka 
Sammanfattning av intervju med Olof Andersson, organist i Gustaf Vasa kyrka: 
    Orgelpresentation. Gustaf Vasa kyrkas läktarorgel installerades 1906 av Åkerman 
& Lund, i nära samtid med kyrkans byggnation. Frågan om läktarorgelns 
karaktäristika är mångfacetterad då den omfattar olika åsikter och synsätt. 

    Karaktäristika. Några av orgelns utmärkande egenskaper är enligt Otto Olsson 
den klassiskt franskromantiska klangen, samtidigt som instrumentet är kraftfullt i sin 
uttrycksförmåga och har en fyllig resonansbotten. Vidare ansåg O. Olsson att orgeln 
hade en enorm klangrikedom, i enlighet med den senromantiska orgeltraditionen. 
    Hantverksmaterial och stilideal. Orgelfasaden ritades av Agi Lindegren 1906. 
Manualbordet är tillverkat av valnötsmaterial medan innerdelarna består av furu. 
Tanken bakom fasadutformningen var att den skulle harmoniera med dåtidens 
senromantiska samt barocka stilideal. Orgelverket består huvudsakligen av lamellträ 
och innefattar flera vällbrädor. Dessa bidrar till en snabbare ljudalstringsprocess då 
spelventilerna numera står i direktförbindelse med manualklangen. 
    Orgelns beskaffenhet. Orgeln har en mekanisk-pneumatisk speltraktur. Trakturen 
är mekanisk, eftersom registerventiler finns tillgängliga och pneumatisk, eftersom 
tryckluft tillförs vid öppnandet och stängandet pipans spelventil. Denna traktur 
innebär en elastisk klangutfyllnad samt en relativt snabb ljudalstringsprocess. 
Orgelverket regleras med hjälp av magasinbälgar i form av tegelstenar, som i sin tur 
magasinerar spelluften till orgelpiporna. Detta sker med hjälp av ventilgångar via 
orgelabstrakter och träribbor. Dessa bälgar har förmåga att alstra spelluften till 
orgelpiporna. 
   Orgelns regerverk. Orgelverket manövreras av en Barkermaskin samt 
Rooseveltlådor, utvecklade av Setterquist & Sons orgelbyggarfirma under 1915. 
Denna lösning ansågs vara praktisk eftersom små orgelbälgar lätt slits ut. Setterquist 
& Son genomförde dessutom, på O. Olssons initiativ, en orgeltillbyggnad som bland 
annat innebar ett utökat stämantal.  
    Otto Olssons önskemål. O. Olsson hade ursprungligen en önskan om att ändra 
orgelplaceringen. Han föredrog att ha orgeln majestätiskt placerat vid vallbågen, mer 
utbredd på läktarfasaden. Olssons personliga önskan var en orgel med en stor 
klanglig nyansrikedom och rika uttrycksmöjligheter motsvarande en imposant 
konsertorgel. Han var också angelägen om att förbättra orgelns akustiska 
förutsättningar i kyrkorummet genom att minska rundgången. Dessa beslut kom 
snart att träda i kraft. 
    Orgelns centrala funktion. Orgelns huvudfunktion i kyrkan har främst varit att 
tjäna församlingssången och dels att bidra med konsertanta inslag, något som O. 
Olsson införlivade under sin tid som konsertorganist i Gustaf Vasa kyrka. 
    Tankar och åsikter. O. Andersson själv anser att den franska nybarockorgelns 
viktigaste egenskap är dess multifunktion som en konsertorgel, läktarorgel och 
solistisk orgel.  Orgelverket hade till en början ingen självständigt ljudande förmåga 
och enligt O. Andersson skulle pipverket gärna kunna utvidgas. Orgelpipor finns i 
flera olika material, storlekar och tjocklekar, både som gigantiska meterhöga 
träpipor och som minimala järnpipor. Enligt Andersson harmonierar pipornas 
formspråk harmonierar väl med 1600-talets barockideal. 
    Specifikt om beslutsprocessen, politiskt och ekonomiskt. O. Olsson hade under sin 
verksamhetstid som i Gustaf Vasa kyrka  även rollen som kontrollant, vilket innebar 
att han hade en avgörande roll gällande beslutsfattning i kyrkan. 
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   Kyrkorådet har sedan länge haft det största inflytandet över de ekonomiska 
orgelbesluten. Ibland har dock slutgiltiga politiska överenskommelser med 
myndigheter och stiftsorganisationer behövt göras samt överenskommelser med 
Svenska kyrkan på lokal nivå. 
   O. Andersson är personligen överens om det mesta av O. Olssons önskemål om 
orgelverksplacering och akustik. Vidare var de flesta kyrkoansvariga, under O. 
Olssons verksamhetstid i kyrkan, fullkomligt överens om orgelns givna placering på 
kyrkoläktaren. Kyrkopersonalen är idag även nöjda med de ekonomiska 
orgelomkostnaderna samt underhållsmetoden av orgelinstrumentet. 
   För tillfället prioriteras andra viktiga projekt av myndigheterna, vid sidan av 
orgelupprustningen, vilket gör att nya orgelbeslut får lägre prioritet. 

 
4.2. Läktarorgeln i Engelbrektskyrkan 
Sammanfattning av intervju med Per Wahlström,100 kyrkoherde och prost i 
Engelbrektskyrkan – om processen bakom orgel- och kyrkobeslut: 
    Kyrko- och orgelpresentation. Engelbrektskyrkan uppfördes 1914 i en 
nationalromantisk jugendstil. Lars Israel Wahlman, vinnare av en arkitekttävling,101 
var kyrkans upphovsmakare och han har även stått för flera av orgelritningarna. 
   Wahlström beskriver Engelbrektskyrkan som en fullkomligt musikaliskt utvecklad 
och akustiskt närmast perfekt kyrka för kör- och orgelmusik. 
   Kyrkan innefattar två orgelverk. En mindre kororgel från 1914 och en 
franskromantisk läktarorgel från 1964. 
     Specifikt om beslutsprocessen, politiskt och ekonomiskt. På senare tid har det 
förekommit en 
vilja till upprustning av orgeldispositionen för läktarorgeln, något som RAÄ tydligt 
har motsatt sig.102 
Numera prioriteras flera utommusikaliska aspekter som kyrkogårdsupprustning samt 
ett omfattande renoveringsarbete runt omkring kyrkomiljön. Detta medför att 
orgelutvecklingen kommer att försenas med närmare två år. 
 

Sammanfattning av intervju med Stefan Therstam, organist i Engelbrektskyrkan – 
om klangliga samt tekniska orgelaspekter: 
    Orgelpresentation. Engelbrektskyrkans läktarorgel installerades 1964 av 
Grönlunds orgelbyggarfirma och har en traditionell franskromantisk stil. Orgeln är 
helmekanisk och innehåller ett rikt registerandrag med många kombinationssystem. 
Tack vare det rika kombinationssystemet kan detta numera kompenseras med en 
riklig mängd synkrona stämmor. Orgelverket består främst av naturmaterial som ek 
och mahogny. 
    Orgelideal. Orgelkommittéen i Engelbrektskyrkan har sedan 1950-talet, 
eftersträvat en symfonisk orkesterorgel med rika dynamiska möjligheter samt ett rikt 
kombinationssystem med flera stämmor som ska få klangen att genljuda i 
kyrkorummet. 
   Inspirationskällor. Inför tillverkningsprocessen av Engelbrektskyrkans orgel 
hämtades inspiration från Oskarskyrkans danska Marcussen & Son-orgel från 1949. 
Therstam anser dock inte att Engelbrektskyrkans orgel med dess nuvarande resurser 
lyckas svara upp till samma kvalitet som tidigare nämnda orgel. 

                                            
100 Genomläst och godkänd av Per Wahlström 2011-11-28 
101 Lindhagen 2006 
102 Wahlström 2011 & Therstam 2011 
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    Karaktäristika. Therstam anser att läktarorgelns viktigaste egenskap är dess 
mycket stora svällverk. Ytterligare en orgelspecialitet är pipverket som består av 
stora gulddekorerade raketrör av rester från en tidigare orgelanläggning. 
    Klangliga resurser. Orgelns klangtillförsel är idag relativt smidig men snabbt 
utdöende, vilket innebär en klanglig begränsning såvida orgelns 
kombinationssystem inte utnyttjas till fullo. 

    Orgelplacering. Orgeln har länge haft en hedersplacering på västra läktaren som en 
liturgisk gudstjänstorgel samt ett kyrkligt konsertinstrument. Denna 
västläktarplacering skedde vid ett tidigt stadium. Therstam själv anser inte att den 
nuvarande orgelplaceringen är en helt akustiskt optimal lösning då orgeln i sin tur 
saknar dynamiska möjligheter och inte är fullkomligt ljudgenererande. Enligt honom 
skulle ett friare kombinationssystem samt ett fylligare registerandrag behövas för 
registraturen för att kunna göra klangen rättvisa i det stora kyrkorummet. 
   Kyrkans läktarutrymme har utvidgas vid två tillfällen. Första utvidgningen skedde 
1929 då större utrymme gavs för orkestrar och körensembler. Den andra 
läktarutvidgningen skedde 1964, samtidigt med den senaste orgelinstallationen. 
    Oskar Lindbergs önskemål. Oskar Lindberg103 var en av de större entusiasterna 
gällande en ny orgel med utökade tekniska och klangliga resurser, något som 
förverkligades ca 10 år efter hans bortgång. 

    Orgelproblem. Kyrkans största orgelproblem bottnar för närvarande i oenigheter 
mellan kyrkans orgelkommitté och centrala myndighetsorgan som länsstyrelsen 
samt RAÄ, som ofta tenderar att vara mycket värdekonservativa. Ytterligare en 
problemaspekt gällande orgelverket är ryggpositivets något obekväma placering. 
Vidare anses huvudverket vara för litet, något som försvårar 
klangalstringsprocessen. 
   Oscar Lindbergs önskemål. Kyrkoorganisten Oskar Lindberg104 var en av de större 
entusiasterna gällande orgelns tillbyggnad, restaurering och upprustning. Många av 
hans idéer kom att förverkligas 1964 i samband med den nya 
läktarorgelinstallationen, nära 10 år efter hans bortgång. 
 
4.3. Den senromantiska orgeln i Maria Magdalena kyrka 
Sammanfattning av intervju med Ralph Gustafsson, organist och orgelprofessor i 
Maria Magdalena kyrka: 
    Orgelpresentation. Maria Magdalena kyrka innefattar två stora orgelverk. En 
senromantisk fransk 1920-talsorgel på västra läktaren och en fransk neobarockorgel 
på södra läktaren. Båda dessa orglarna är tillverkade av Åkerman & Lunds 
orgelbyggarfirma. 
    Den senromantiska läktarorgeln. Kyrkans överlägset största orgel är den 
senromantiska läktarorgeln, på västra sidan, tillverkad 1878. Dess äldsta delar utgörs 
av fasaddelar från 1778 samt delar av innanmätet från 1878. Denna orgel har ett 
pneumatiskt regerverk samt ett tryckluftssystem med långa blyrör som underlättar 
direktkontakten mellan tangent och spelventil. 
    Karaktäristika. Orgelns specialitet utgörs av Åkerman & Lunds betoning av en 
större plenumklang med ett utökat stämantal samt fler dynamiska möjligheter. 

                                            
103 Oskar Lindberg (1887-1955) var en svensk framgångsrik tonsättare och kyrkomusiker, känd för sin 
organisttjänst i Engelbrektskyrkan 1914-1955. Han var en av de främsta representanterna för en nyare 
nationell högromantisk orgelspelartradition. (Bohlin 1977) 
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    Utvecklingshistoria. Instrumentet har sedan dess barndomshistoria genomgått 
många restaureringsarbeten samt tillbyggnationer. Första tillbyggnaden och 
omdispositionen av orgeln skedde 1926-27 av Gustaf Heintze105 och hans kollega 
Waldemar Åhlén,106 kontrollanter och designer för orgelbyggeriet och ansvariga för 
dess klangliga resurser. 
    Orgelplacering. Orgelns placering på västra läktaren anses ha varit en traditionellt 
praktisk lösning då klangutstrålningen och -balansen är förmånlig, samtidigt som det 
underlättar orgelns förmåga att leda psalmsång. 
    Gustaf Heintzes önskemål. Heintze önskade att få orgeln utbyggd och förnyad i 
senromantisk anda, en idé som strax förverkligades i samarbete med Åkerman & 
Lund. Detta medförde fler dynamiska uttrycksmöjligheter för orgeln. Arkitekten 
Wahlman var också med i denna upprustningssprocess. 
    Upprustningsarbetet. I samband med orgelns första tillbyggnadsarbete 
utvecklades nya väderlådor tillsammans med en rörpneumatisk speltraktur samt ett 
större manualomfång, samtidigt som registratursystemet utvecklades till totalt 50 
stämmor. Arbetet medförde en totalkostnad på 43 150 kr, med dåvarande 
penningvärde. 
 
    Historiskt om den franska barockorgeln. Perioden 1986-94 innebar en 
restaureringstrend med en vidareutveckling av den franska barockorgelns egenart. 
Denna orgel installerades i kyrkan 1986 av A. Magnussons orgelbyggarfirma, som 
länge har varit specialiserade på fransk barockorgeltillverkning. 
    Orgelns centrala funktion. Orgeln har ett mekaniskt försörjningssystem. 
Instrumentet har fått utgöra ett viktigt komplement till den senromantiska orgeln då 
det lämpar sig bra för framförandet av barockmusik. En viktig företrädare för 
barockorgelns utveckling har varit kyrkoorganisten Ulf Wesslén,107 vars önskan 
grundades på en orgel med lite franska inslag utifrån en renodlad fransk barockstil. 
    Karaktäristika. En av barockorgels specialiteter är att den är medeltonsstämd, 
dock en aning tempererad då ljudalstringen tillåter olika tonarter. 
    Orgelplacering. Barockorgelns placering på södra läktaren skedde inte alls av 
praktiska skäl, utan främst av utrymmesskäl samt av estetiska och arkitektoniska 
skäl då orgelverket är väldigt stort och inte alls lättportabelt. De flesta 
kyrkoansvariga var väldigt överens om orgelns givna placering på övre läktaren vid 
kyrkans huvudingång, utan risk för att den skulle skymma altarstolen mitt emot 
församlingen. 
    Specifikt om beslutsprocessen, politiskt och ekonomiskt. Nya orgelinköp har 
ständigt inneburit stora investeringar på bekostnad av andra angelägenheter. Inom 
Maria Magdalena församling har samtliga beslut gjorts på lokal nivå då 
församlingen numera är en suverän institution. I samband med kyrkans 
restaureringsprocess har beslutsledningen mellan kyrkorådet, kyrkofullmäktiga, 
kyrkans orgelkommitté108 samt olika politiska organ inneburit flera anbud, enskilda 
orgelutlåtanden och nya dispositionsförslag. Kyrkorådets uppgift är i detta fall att 

                                            
105 Gustaf Heintze (1879-1946) var en svensk tonsättare, organist och kompositör i Maria Magdalena 
församling 1910-46. (Marklund 1992) 
106 Waldemar Åhlén (1894-1982) var en svensk organist, tonsättare och pedagog. Han var en av sin tids 
ledande organister i Sverige och var bland annat känd för sin organisttjänst i Jakobs kyrka i Stockholm. 
Bland hans kompositioner återfinns bland annat sommarpsalmen”En vänlig grönskas rika dräkt”, 1933. 
(Engström 1996) 
107 Ulf Wesslén (1927-2009) var en svensk kompositör, musiker och organist. Han var under många år 
av sin karriär verksam som organist i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. 
108 Denna orgelkommitté kan bestå av interna eller utomstående orgelsakkunniga. (Gustafsson 2011) 
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infordra anbudsförslagen medan politikerna står för själva beslutsfattandet. Vidare 
har många inbördes diskussioner skett mellan kyrkans orgelkommitté och RAÄ 
gällande barockorgelplacering, förslag om orgelns fasadutformning samt etiska 
frågor om orgelpolicy. 
    Gemensam grundsyn. Musiken har alltid haft en funktionsbärande roll i 
församlingen, vilket har underlättat kyrkorådets medgivande till nya orgelbeslut. 
Bland orgel- och kyrkoansvariga har det länge funnits en gemensam inställning om 
att sträva efter det bästa möjliga som finns att tillgå. Orgelfirmorna och -
installatörerna har efter noggranna överväganden valts ut med hänsyn till 
kvalitetsaspekter. 
 

4.4. Den franskromantiska orgeln i Katarina kyrka 
Sammanfattning av telefonintervju med Gregory Lloyd,109 organist i Katarina kyrka: 
    Orgelpresentation. Katarina kyrkas läktarorgel är byggd i en franskromantisk stil 
med 1800-talsorgelbyggaren Cavaillé-Coll som förebild. Orgelverket omfattar en rik 
klaviatur samt pedalverk. Orgeln har ett rikt kombinationssystem med nya 
registerandrag, vilket har medfört dess förmåga att kombinera de olika stämmorna på 
det dynamiska sättet som är brukligt i modernt liturgiskt repertoarspel. 
Orgeln har 62 stämmor fördelade över 3 manualer med 61 tangenter vardera samt ett 
pedalverk med 32 speltangenter. består av moderna manualer med drygt 60 
speltangenter. Orgeln har dessutom ett flertal solo expressivo-stämmor i 
orgelrecitativet samt -positivet. 

Orgeln beställdes 1993 efter kyrkobranden 1990. Den nya orgeln byggdes 1999 av 
den holländska orgelbyggaren Jan L. van del Heuvel och installerades i kyrkan 2000 
av Grönlunds orgelbyggarfirma.  
     Karaktäristika. Orgelns viktigaste karaktäristika är dess mjuka, flexibla och 
orkestrala klangförmåga. Dess karaktär är symfonisk och principalerna har en mjuk 
karaktär jämfört med neoklassiska ideal, exempelvis konserthusets orgel, vars klang 
är betydligt skarpare. Orgeln har en mekanisk traktur med Barkermaskiner. 
Instrumentet är byggt av olika sorters trä och metall. 

    Utvecklingshistoria. Under det senaste decenniet har orgeln genomgått en 
upprustningsprocess. Tillförandet av orgelns nya kombinationssystem och utökade 
stämmöjligheter  har inneburit en viktig arkitektonisk utveckling. Klangen har på 
senare tid vuxit och blivit starkare och fylligare i likhet med en symfoniorkester. 
Detta har skett till följd av nya registerandrag, en ökad dynamisk förmåga samt en 
stor resonans- och vibrationsförmåga. Orgelns resurser har vuxit under senaste tiden 
då nya digitala kommunikationssystem samt nya mixturer installerats för kyrkans 
orgel. Orgelstämmorna har dock sett ungefär likadana ut före och efter kyrkobranden 
1990. 

    Specifikt om beslutsprocessen, politiskt och ekonomiskt. I samband med kyrkans 
senaste orgelinstallationen har det förekommit delade meningar. Vissa ville ha en 
barockorgel, medan en större majoritet föredrog en franskromantisk orgel. Från 
slutet av 1900-talet ansågs orgelläktaren av många vara alldeles för hög samtidigt 
som orgelverket ansågs vara för stort. Detta ledde till smärre omjusteringar av 
orgelverket. Orgelns nuvarande placering är i mitten av vänstra sidan av kyrkans 
läktare. Orgelns läktarplacering har sedan länge varit traditionsenlig och utgjort ett 
viktigt stilideal. 

                                            
109 Genomläst och reviderad av Gregory Lloyd 2011-11-28 
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   Upprustningsprocessen av orgeln har varit en betydelsefull ekonomisk fråga. 
Kyrkans senaste orgelbeställning 1993 gick på ca 12 000 000 kr, vilket innebar ett 
stort lån för kyrkan. 
   De flesta kyrko- och orgelansvariga var överens om nya orgelinstallationen. Deras 
nya orgelbeslut fick på kort tid medgivande av Länsstyrelsen samt berörda 
kyrkostämmor och stiftsorganisationer. 

 
  4.5. Neobarockorgeln i Markuskyrkan 

Sammanfattning av intervju med Åsa Schmidt,110 organist i Markuskyrkan: 
    Markuskyrkans ursprungshistoria. Kyrkobyggnadens tillkomsthistoria grundar sig 
på en arkitekttävling som avgjordes 1956 med Sigurd Lewerentz som vinnare. 
    Orgelpresentation. Markuskyrkans orgel ritades 1959 av Lewerentz och 
tillverkades sedan av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Orgeln invigdes 1963, i nära 
samtid med uppförandet av kyrkobyggnaden. 

    Karaktäristika. Schmidt beskriver orgeln som en neobarockorgel i 1700-talsstil i 
samtid med Bach. Orgeln är väldigt karaktäristisk i sin stil och har ett mekaniskt 
försörjningssystem. Orgelns fasad består av plywoodmaterial med fanér av 
jakarandabetsad ek från 1940-talet. 
    Orgelplacering. Orgeln har ända sedan den invigdes haft samma placering, snett 
till vänster om församlingen, något undanskymd bakom en tegelpelare. Lewerentz 
var till en början inte nöjd med denna orgelplacering. De flesta i kyrkan ville att 
orgeln skulle stå där dopfunten står idag och att dopfunten i sin tur skulle vara 
placerad på orgelns nuvarande plats som ett dopkapell. Denna idé uppfylldes dock 
aldrig, eftersom alla inom kyrkan inte var överens i denna fråga. 
    Tankar och åsikter. Vidare är varken Schmidt eller hennes kollegor nöjda med 
den nuvarande orgelns kyrkorumsplacering, som de anser är både obekväm och 
praktiskt olämplig. De anser att orgelns nuvarande placering påverkar rumsakustiken 
negativt. Den nuvarande orgeln anses för övrigt väldigt begränsade resurser. I 
registraturen saknas exempelvis flera grundtonsbärande stämmor, som en principal 
8’. Dess klangbalansförmåga är väldigt snäv samtidigt som 
nyanseringsmöjligheterna anses vara alldeles för många. 
   Ett flertal orgelansvariga i Markuskyrkan har sedan orgelns utvecklande haft en 
önsketanke om en något mer exklusiv läktarorgel, något som Schmidt också ansett 
som en bra idé. Detta projekt kom dock aldrig att realiseras. 
    Nya orgelbeslut. I skrivande stund ämnar församlingen bygga en ny orgel som 
arkitektoniskt kommer att ha många likheter den nuvarande orgeln. Den nya orgeln 
kommer dock, på grund av dess mer fördelaktiga disposition, att innefatta större 
tekniska och klangmässiga resurser, samtidigt som verket kommer att bestå av ett 
färre stämmor och manualer. Den nya orgelinstallationen beräknas att ske i början 
av 2012. I kyrkan eftersträvas en klang som påminner om orgelbyggaren Olof 
Magnussons stil. 
 
    Övrig orgelinformation. I början av 1960-talet, samband med att Markuskyrkans 
då aktuella orgelinstallation, framhöll organisten Rune Ede att det var påkallat med 
en bekväm orgelplacering, så att organisten fick möjlighet att repetera ostört. Edes 
personliga åsikt kom i detta fall att bli avgörande för den dåvarande 

                                            
110 Genomläst och reviderad av Åsa Schmidt 2011-11-30 
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orgelplaceringen, som de flesta organister, både i dåläget och i nuläget har varit 
väldigt missnöjda med.111 

 
4.6. Kapellorglarna vid Skogskrematoriet 
Sammanfattning av telefonintervjuer samt e-postkorrespondens med Börje Olsson,112 
f.d. teknisk direktör vid Stockholms kyrkogårdsförvaltning: 
    Orgelpresentation. År 1939 installerades tre piporglar av Åkerman & Lunds Nya 
Orgelfabrik AB i de då nyuppförda tre kapellen, Trons kapell, Hoppets kapell och 
Heliga Korsets kapell, inom Skogskrematoriet. Mekanismen var speciell för varje 
orgelinstrument, som i sin tur var pneumatisk, mekanisk respektive elektrisk. Denna 
kom, efter närmare 50 års användning, att uppvisa vissa brister då ingen 
orgelinstallatör kunde garantera ett fullgott och stabilt resultat utan att göra 
förändringar av orgelverkens utseende. Till följd av detta beslöt 
kyrkogårdsförvaltningen, på förslag av förvaltningens organist- och 
instrumentkonsult, musikdirektör Rune Franzén, att byta ut originalspelborden mot 
digitala spelbord samt tillhörande högtalare. Första anskaffningen och installationen 
skedde 1987-88 och avsåg Trons respektive Hoppets kapell. Tre år senare blev Heliga 
Korsets kapell utrustat på samma sätt. 

    Tillkomsthistoria. De USA-tillverkade orglarna var av fabrikatet Allen. Dessa 
instrument var tillverkade enligt en modern amerikansk musikteknologisk tradition 
med digital ljudframställningsteknik (MIDI). Svensk Orgelkonsult AB ansvarade för 
leverans och installation av den nya orgelutrustningen. 
    Karakteristika. Allenorglarna har ett elektroniskt manövreringssystem med digital 
samplingsteknik och saknar pipverk. Dessa ersätts i sin tur av högtalare i lämpligt 
antal. 
    Utbytes- och installationsprocessen. Musikdirektör Rune Franzén kom att spela 
en avgörande roll som ”primus motor” för orgelförnyelsen. Dels internt, tillsammans 
med kyrkogårdsförvaltningen och kyrkogårdsnämnden, och dels i dialog med expert 
och kulturvårdsinstitutioner som Kungliga Musikaliska Akademien och 
Riksantikvarieämbetet. Rune Franzén avgjorde också stämmornas bestyckning, antal 
stämmor och dylikt. Instrumenten tillverkades i Allentown i Pennsylvania och 
utmärktes av att representera alder tiders orgelfilosofier. För att närmare studera 
tillverkningsprocessen besökte Börje Olsson fabriken 1988 inför kommande 
leverans till Heliga Korsets kapell. 
   Svensk Orgelkonsult AB svarade för leverans och installation av den nya 
orgelutrustningen. I samband med att Heliga Korsets kapells nya orgel invigdes 
inbjöds till en produktionskonsert, som av många blev högt uppskattad. 
    Placering av orgelinstrumenten. Enär orgelspelborden var, och är, placerade 
bakom en avskärmande balustrad och digitalorglarnas högtalare kunde placeras 
”osynligt” mellan och bakom befintliga orgelpipor, har rummets karaktär och 
arkitektur inte förändrats. Detta var också ett oeftergivligt krav från de myndigheter 
som hade som uppgift att bevaka vidmakthållandet av de kapellrum som Gunnar 
Asplund gestaltat. 
    Specifikt om orgeldigitaliseringen. Angående bytet till digitalinstrument var de 
flesta av de ca 15 fast anställda kapellorganisterna överens om att det var ett 
lämpligt sätt att komma ifrån originalorglarnas misshälligheter med oharmoniska 
missljud och få tillgång till för sin uppgift lämpliga instrument. 

                                            
111 Skarpnäcks kyrkoarkiv 1962 
112 Genomläst och reviderad av Börje Olsson 2012-01-07 
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    Musikens innebörd och betydelse. Musiken i Skogskrematoriets kapell har haft 
lika stor betydelse för begravningsceremonierna som inom sång och tal. 
Sammanfattningsvis har musiken utgjort ett viktigt stöd i den liturgiska ordningen 
genom dess förmåga att koncentrera tankar och känslor samt att personifiera 
symboliska uttryck för de sörjande. 
    Interiör och exteriör. Arkitekten Gunnar Asplunds ambition med gestaltningen 
var bland annat att återspegla samverkan mellan instrument, arkitektur, ceremoni 
och ritual. Den fysiska närheten och koncentrationen mellan församlingen och 
kapellens interiör samt olika enskilda aktörer har också varit en viktig förutsättning 
för en fullödig inramning till begravningsceremonins innersta väsen. 
   Övriga inflytanden. Till detta kan läggas processionens betydelse, som krävde 
känslighet i utformning av angöring, förbindelsevägar och kapellrum tillsammans 
med defilerings och sortivägledning. I och med detta utgör musiken ett väsentligt 
inslag och hjälpmedel återspeglande arkitektur samt landskapsintryck. 
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5. Organisationsplan över de kyrkoanställda inom församlingar samt 
olika beslutsnivåer  
När man bygger en orgel finns det av naturliga skäl olika intressen att bevaka. Bakom 
orgelbesluten är ständigt ett flertal aktörer inblandade. Dessa består i regel av 
orgelfabrikanter, orgelbyggarkommittéer, -leverantörer, konsulter, kontrollanter, 
besiktningsmän, orgelbeställare, organister, kantorer, kyrkoråd, kyrkofullmäktige, 
kyrkonämnder, kyrkoherdar samt lokala och centrala samfälligheter, församlingar 
samt myndigheter med olika ansvarsområden samt värderingar och önskemål, inte 
minst gällande orglarnas grundfunktion i kyrkorummet. Inte sällan händer det att 
dessa intressen hamnar i motsättning gentemot varandra.113 

 
Kyrkofullmäktige utgör det högsta beslutande organet i Svenska kyrkans församling. 
Detta råd omfattar totalt drygt 500 röstberättigade medlemmar.114 Kyrkofullmäktige 
har en viktig roll för beslutfattandet av kyrkliga angelägenheter. De ansvarar främst 
för protokoll, kontraktskrivelser, skriftliga uttalanden samt upprättande av stadgan. En 
av deras centrala uppgifter är att handläggande ärenden från kyrkorådet. De utser vid 
sina sammanträden egna styrelseledamöter.115 För övrigt verkar de som 
kontraktskrivare samt uppdragsgivare för övriga kyrkoanställda samt 
anbudsinfordrare från orgelfabrikanterna. Bland annat fattar de beslut gällande 
utgifter för musikinslag, instrumentanskaffande och liknande. De har även i uppgift 
att lämna direktiv till olika nämnder, församlingsdelegerade samt kommittéer inom 
kyrkan. Vid kyrkorådets konferenser Vid kyrkofullmäktiges konferenser utses bland 
annat ombud till kyrkorådssammanträden och liknande.116 
 
Kyrkorådet utgör församlingens styrelse. Detta råd omfattar en ledamot samt notarier, 
ordförande och sekreterare, valda av kyrkofullmäktige.117 Kyrkorådet har bland annat 
en bärande uppgift för underhållandet av församlingslivet och och har gemensamt 
med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. 
Vidare har de ett delansvar för ekonomiskt förvaltande.118 
 
Kyrkonämnden utgör det verkställande organet i samfälligheten. Några av deras 
huvuduppgifter är att underrätta församlingar om frågor av ekonomisk betydelse samt 
att uppdra åt kyrkorådet att fullgöra uppgifter avsedda för kyrkans församling eller 
pastorat. Dess medlemmar väljs regelbundet ut av kyrkofullmäktige.119 
   Församlingens kyrkostämma brukar träffas regelbundet, hålla samråd och bilda 
gemensamma förslag i form av motioner och propositioner till högre beslutande 
organ. Ett av deras ansvarsområden är att godkänna förslag samt beslut av kyrkorådet. 
För övrigt ansvarar de för anmälningar, bokföring samt förteckningar över eventuella 
utgifter från kyrkokassan. Dessa vidarebefodras sedan till kyrkorådet.120 
 

                                            
113 Denna slutsats bygger på ett analytiskt genomblickande av ett flertal kyrkorådsprotokoll från SSA:s 
kyrkoarkiv. 
114 Marklund 1993 
115 Ottosson Lovén 2011 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
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Kyrkostämman utgör ett mindre beslutande organ i Svenska kyrkan med knappt 500 
röstberättige kyrkomedlemmar, som i sin tur saknar kyrkofullmäktige.121 
 
Församlingens kyrkoherde utgör ett av de ordinarie prästtjänstskapet inom Svenska 
kyrkan.122 Kyrkoherden har huvudsakligen rollen som präst och arbetsledare inom ett 
pastorat i Svenska kyrkan. Några av dennes centrala ansvarsområden gäller 
samordning samt tillsyn av all verksamhet inom pastoratet. Även denne har en 
betydande roll gällande beslutsfattande inom kyrkan.123 
 
Församlingarna på lokal nivå utgör den minsta kyrkliga enheten. En församling har i 
allmänhet ett kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt en kyrkoherde, som beslutande 
organ. Till dessa finns ofta en komminister, kyrkoadjunkt samt pastorsadjunkt som 
medhjälpare.124 Några verkställande organ inom församlingen är kyrkofullmäktige, 
kyrkostämman, kyrkoherden och pastorsadjunkten. Dessa har i sin tur olika 
verksamhetsområden.125 
 
Överståthållarämbetet utgör den högsta civila förvaltningsmyndigheten för 
Stockholms stad.126 Denna myndighet ansvarar bland annat för tillsyn och besiktning 
av kyrkoutrustning samt -inventarier.127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
121 Marklund 1993 
122 Ibid. 
123 Ottosson Lovén 2011 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Engström 1996 
127 Ottosson Lovén 2011 
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6. Aktörerna bakom orglarna  
När det gäller specifika orgelbeslut har orgelfabrikanterna som central uppgift, utöver 
själva orgeltillverkningen, att ta emot förfrågan och utifrån detta lämna anbud till 
beställarna av kyrkoorglar. Denna process sker i ett betydligt tidigare skede än själva 
orgelinstallationen. Efter att anbudet har godkänts av beställaren sker sammanträden 
mellan den aktuella församlingens kyrkofullmäktige samt kyrkoråd där 
överenskommelser görs, beslut fattas och leveranskontrakt skrivs. Församlingens 
kyrkofullmäktigeordförande brukar spela en väsentlig roll vid detta uppdrag. I 
samband med orgeltillverkningsprocessen använder sig -fabrikanterna ofta av 
specialkunniga arkitekter samt konsulter som tar hänsyn till kvalitetsaspekter.128 
 
Innan en orgel beställs krävs ett godkännande från en fristående kontrollant samt en 
besiktningsman. Dessa roller kan ibland innehas av samma person.129 
   Kontrollanten är i allmänhet den som anger det slutliga godkännandet för en 
orgelinvestering. Denna har som ansvar att medverka i besiktningsprocessen för 
orgeln samt kontrollera hantverksmaterial och arbete och brukar även ha tillgång till 
fabriks- och uppställningsplatsen samt avsyning av själva orgelverket. Vanligtvis 
deltar dessutom kyrkans organister, församlingsarbete och kyrkoherden också vid 
orgelinstallationsbeslutet.130 Orgelleverantörens huvudansvar är sedan att ansvara för 
orgelns beskaffenhet och garantera dess kvalitet på längre sikt.131 
   Orgelbeställaren som i regel är en, av kyrkorådet eller kyrkofullmäktige, utsedd 
församlingsanställd står för inköps- och installationskostnaden för 
orgelinstrumentet.132 
   För övrigt medverkar ibland ett antal revisorer och suppleanter vid kyrkostämmans 
och kyrkofullmäktiges frågor samt specifika förslag, exempelvis gällande 
orgelbeslut.133 
 
Musikdirektör är en titel för en som har avlagt kyrkomusiker-, musiklärar- eller 
musikledarexamen och är verksam som musiker eller pedagog vid en svensk 
musikhögskola.134 Inom denna verksamhetskategori rör sig även många organister.135 
   En kantor, å andra sidan, innebär en kyrkomusiker med en examen på en något lägre 
nivå.136 
   Organisterna och kantorerna har i allmänhet flera ansvarsområden, dels musikaliskt 
och dels underhållsmässigt, gällande orgelvård och –temperering, vars kostnader de 
även delvis ansvarar för. Under 1900-talet, och dessförrinnan, har det även varit 
vanligt att kyrkoorganisterna själva haft rollen som kontrollanter.137 
 
Ett orgelinstrument fyller i allmänhet flera olika funktioner, både musikaliskt, 
konsertant, etiskt och estetiskt. Vidare lämpar sig olika orglar för olika 
kyrkosammanhang, beroende på dess kvalitetsegenskaper. Solistiskt kororglelspel 
lämpar sig ofta bra i samband med dop samt intimare tillställningar medan 
                                            
128 (se fotnot 113) 
129 (se fotnot 113) 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Engström 1994 
135 Ibid. 
136 Marklund 1993 
137 (se fotnot 113) 
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senromantiska samt neobarocka orglar, med dessas fylligare klang och i många fall 
rikare kombinationssystem, kommer till sin rätt i samband med förrättningar, 
hyllningskonserter och ceremonier.138 
   Musikdirektören, organisterna, kantorerna och orgelkommittéen styrs ofta av ofta 
av likartade ambitioner gällande orgelns centrala betydelse i kyrkorummet. De är alla 
angelägna om att instrumenten ska klinga utifrån bästa möjliga akustiska 
förutsättningar. För musikutövarna, organisterna och kantorerna är de konsertanta och 
solistiska musikinslagen i allmänhet av största vikt medan konsulterna och övriga 
kyrkoanställda kan vara mer angelägna om att orgeln svarar för sin roll i kyrkan, 
samtidigt som orgelns placering i kyrkorummet har en viktig etisk samt estetisk 
betydelse.139 
 
Ibland händer det att vissa orgelkommittéer kommer fram till att nya orgelinstrument 
bör införskaffas medan andra kyrkoansvariga anser att man bör prioritera de inom 
kyrkan befintliga orglarnas förutsättningar genom upprustning, tillbyggnad och 
renoveringsarbeten. 
   Kyrkoråden och kyrkofullmäktige ansvarar å andra sidan för policyn och fattar 
etiska och ekonomiska beslut, som i många fall innebär flera års besparingar. 
   Samtidigt är RAÄ:s främsta arbetsuppgift att bevaka samt bevara orglarnas 
kulturhistoriska värden.140 Först efter RAÄ:s samt domkapitlets141 godkännande av 
enskilda kyrkobeslut kan orgeltillverkarna i bästa fall få ”fria händer”. 
   Enligt kulturminneslagen är det i detta fall alltid Länsstyrelsen som svarar för de 
centrala orgelbesluten, ofta med hjälp av RAÄ.142 
   När avtal med orgeltillverkarna väl har tecknats och orgeln har beställts går beslutet 
inte att ta tillbaka. Vad som då går att påverka är frågan om dess akustiska 
förutsättningar samt kyrkorumsplaceringen. Önskemålen om detta kan se väldigt olika 
ut och grunda sig på personliga värderingar hos de berörda. 
 
När det gäller tillbyggnads- och upprustningsbeslut av läktarorgeln i 
Engelbrektskyrkan har orgelexperterna flera gånger hamnat i motsättningar med 
Länsstyrelsen och RAÄ.143 
   Konsertorganisten och kompositören Gunnar Idenstam uttryckte 2007 att RAÄ:s 
rigiditet höjer risken för att kyrkorummen förvandlas till en ”musikalisk 
hembygdsgård” eller ett stort ”Jurassic park”.144 En given problemaspekt med detta, 
enligt Idenstam, är att RAÄ i allt större utsträckning inskränker på mångfalden då 
återstoden blir en ansamling av klonade 1800-talsorglar ur en typisk 
landsortstradition, präglade av en total konformitet där ingen som helst nytillverkning, 
baserat på nya forskningsrön och empiri, kommer att kunna accepteras eller inbördes 
landvinningar i de svenska kyrkodistrikten kommer att kunna realiseras. Vidare anser 
Idenstam att en sådan orgelbegränsning medför en påtagligt inskränkt 
konsertrepertoar utan några större variationsmöjligheter i registratursystemen.145 
   Utöver de antikvariska värdena finns det dessutom andra aspekter som bidrar till 
                                            
138 Ibid. 
139 Engström 1994 
140 Enaeus-Andersson 2011 
141 En stiftsorganisation inom Svenska kyrkan med uppgift att ansvara för tillsyn av kyrkliga 
angelägenheter. (Marklund 1991) 
142 Barkin 2011 
143 Brandel 2007 & Therstam 2011 
144 Brandel 2007 
145 Ibid. 
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externa motsättningar mellan å ena sidan orgelexperter och å andra sidan externa 
beslutsorgan då myndighetsorganisationernas beslut oftast är de som får genomslag.  
   Stefan Therstam, organist i Engelbrektskyrkan, har sedan tidigare behövt gå till 
domstol då församlingen inte lyckats komma överens med Länsstyrelsen om hur 
kyrkans läktarorgel ska renoveras. Therstam anser att RAÄ:s kultur- och 
värdekonservatism är alldeles för begränsande för den fortsatta orgelbyggarkonstens 
utveckling då en enda människa har möjlighet att förhindra beslut som förespråkas av 
en hel kommitté av orgelexperter och församlingsmedlemmar. Enligt Therstam är det 
påkallat för RAÄ att tillföra fler av sina ekonomiska medel istället för att hålla 
tillbaka dessa.146 
   Fredriksson, RAÄ:s orgelsakkunnige, anser själv inte att någon särskild 
orgelkategori prioriteras på bekostnad av andra aspekter, då det mer handlar om ett 
kulturhistoriskt hänsynstagande. Han anser däremot att det skulle behövas fler 
regionalt anställda orgelkännare med en hög formaliserad utbildning för att kunna 
fatta större beslut på en högre organisk nivå, gärna i samarbete med musikhögskolor, 
folkhögskolor samt antikvarie- och konservatorieutbildningar.147 
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7. Slutdiskussion 
Beslutsprocessen bakom orgelbyggeriet och -installationerna har i de flesta fall visat 
sig vara en mycket intressant utvecklingsresa med många oväntade händelser och 
tvära kast. Bakom tillverkningsprocessen av en orgel finns ständigt flera 
medansvariga med vitt skilda önskemål om hur en orgelinvestering, ett enskilt 
orgelprojekt eller orgelns kyrkorumsplacering bör se ut, vilket har gjort 
kompromissprocessen något omständlig. I många fall tycks kyrko- och orgelansvariga 
ha stått på flera vågskålar, dels mellan värdekonservatism och moderniseringsvilja 
och dels mellan personliga önskemål och allmänintressen. Dock har det sällan 
förekommit några historiskt revolutionerande orgelhändelser. Den enda dramatiska 
incidenten som hittills har funnits rör en konflikt mellan anbudsgivarna Åkerman & 
Lund och Setterquist & Son, 1927, gällande byggnationen av en kororgel i 
Engelbrektskyrkan. Denna konflikt blev senare benämnd ”den stridbara 
orgelfrågan”.148 
   Eftersom många församlingar numera är självständiga institutioner på lokal nivå, 
har det på senare tid ofta gått lättare för kyrkoorganisterna att få sina specifika 
önskemål realiserade. Myndighetsbeslut på central nivå har dock mer sällan varit 
förhandlingsbara. 
   Vidare har musikinslagen i kyrkan har i de flesta fall en funktionsbärande roll i 
gudstjänsts-, förrättnings- och konsertsammanhang, vilket har bidragit till många 
musikaliska satsningar. 

 
I stora drag har det visat sig att orgelfinansieringen inte alltid har varit så lätt. Detta 
dels eftersom budgetunderskott tenderar att försvåra förverkligandet av planerade 
orgelprojekt och dels eftersom nyrenoveringsprojekt av Stockholmsorglar sällan 
godkänns av centrala myndighetsorgan, något som också har ”satt käppar i hjulet”. 
Ofta har de orgelansvariga fått finna sig i den rådande ekonomiska situationen och 
vidtagit mer försiktiga åtgärder. 
   I många fall har varierande projekt, exempelvis av välgörenhetskaraktär, 
prioriterats på bekostnad av enskilda orgelupprustningar. I andra sammanhang, när 
turen har funnits med, har orgelprojekten lättare kunnat realiseras, bland annat 
genom lokala finansieringar. Intresset för orgelfinansieringen har ofta stått i 
proportion till hur angeläget ett enskilt projekt har uppfattats. 
   Etiska orgelbeslut har i de flesta fall skett genom överenskomna lösningar, baserat 
på en gemensam grundsyn för musikens innebörd och dess samverkande funktion 
med omgivningen samt kyrkomiljön. 
   Kyrkopersonalen tycks i de flesta fall ha varit överens om orglarnas  t o n g i v a n 
d e  funktion i kyrkorummet. Gällande mindre estetiska detaljer har egenintressen 
fått styra i en något större utsträckning, vilket har gjort kompromisser än mer 
nödvändiga. Dock har de flesta varit eniga om att estetiska faktorer går hand i hand 
med stilhistoriska ideal, något som har varit utgångspunkt för orgeltillverkningen. I 
många fall har det också skett en hybridisering av skilda estetiska önskemål. 
 
Ur ren kvalitetssynpunkt tycks orglarna utanför Stockholmsområdet av många vara 
betydligt intressantare än själva Stockholmsorglarna, där nya orgelinstallationer idag 
inte görs i lika stor utsträckning som tidigt under 1900-talet.149 

                                            
148 Wester 1956, s. 16-17 
149 Den stagnerade orgeltillverkningen i Stockholm kan ses som en följd av kulturpolitiska 
gränssättningar (Schröder, 2011). Se mer om detta i kap. 6. 
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   De flesta orgeltillverkare och organister i denna undersökning visar sig ha varit 
överens om att deras orglar har unika personligheter samt karaktäristika som gör 
dessa ojämförbara. Vid orglarnas tillkomst har det ständigt funnits ursprungsidéer 
om specifika orgelstilar för olika kyrkosammanhang. Reflektioner kring de enskilda 
orglarnas kyrkorumsplacering och anpassning till specifika gudstjänstsituationer 
visar sig i många fall ha gjorts efter att orglarna har varit färdigtillverkade. 
   Vid installationerna av orgelinstrumenten, har helhetsupplevelsen ofta haft en 
avgörande betydelse. En gemensam utgångspunkt har i allmänhet varit att kyrkans 
musikinstrument bör harmoniera med kyrkans interiör och exteriör.150 Detta 
kriterium har i de flesta fall kunnat uppfyllas då arkitekter, organister och övriga 
kyrkoansvariga har varit delaktiga i orgeltillverkningsprocessen. I vissa 
kyrkosammanhang har det dock förekommit smärre brytningar mellan orgelstilar 
och kyrkoestetik då dessa orglar har haft vitt skilda ursprung och tillverkningsland, 
samtidigt som de har präglats av olika sekeltrender, huvudsakligen från 1800- och 
1900-talet. 
   Ur ett helhetsperspektiv har de olika orglarnas stilar dock i de flesta fall samspelat 
väl med kyrkomiljöerna och i vissa fall stått i särskilt god harmoni med det 
omgivande landskapet, exempelvis när det gäller Markuskyrkan samt 
kapellbyggnaderna vid Skogskrematoriet. 
 
De flesta orglarna visar sig efter denna undersökning ha många gemensamma 
karaktärsdrag, i synnerhet de franskromantiska orglarna, samtidigt som de olika 
orglarna uppfattas som unika individer med skiftande karaktäristika. Gemensamt för 
de flesta orglarna inom ramen för undersökningen är att de har haft rik och fyllig 
klang med stora kombinationsmöjligheter samt registerandrag vars klang genljuder 
mäktigt i de stora kyrkorummen. 
   Orglarna i Engelbrektskyrkan och Markuskyrkan har visat sig ha mer begränsade 
klangmöjligheter i jämförelse med de övriga läktarorglarna, som ofta, enligt de 
intervjuade organisterna, har karaktäriserats av en majestätisk, uttrycksfull och 
välljudande klang.  
    
Ytterligare en aspekt är att Sverige under det senaste seklet har präglats av ett 
franskromantiskt samt senromantiskt återblickande. Detta kan alternativt betraktas 
som ett återupplivande av äldre trender, vilket med stor sannolikhet är en delorsak 
till att så många franskromantiska orglar tillverkas och installeras. Vidare är detta 
med hög sannolikhet en upprinnelse till det sena 1900-talets rådande 
restaureringstrend, med strävan efter att förädla äldre hantverksmaterial och 
samtidigt ge detta en modern färgning. Möjligen kan detta bero på förbättrade 
förutsättningar samt moderna teknologiska lösningar gällande rummets 
luftfuktighet, temperering och hållbarhet av instrumenten, samtidigt som 
orgelinstrumenten av många organister tenderar att betraktas som välljudande med 
en behagfull och stämrik klang, med en rikedom av moderna 
kombinationsmöjligheter. 
   Den rådande neobarocktrenden borde med hög sannolikhet bottna i en liknande 
”revivalprocess” som den franskromantiska trenden, där senbarockens Bachideal 
förädlas som ett tidlöst mode. Detta kan högst troligt ha varit en viktig källa till 
Orgelsällskapets idé om sin ”Sällskapsresa i Bachs fotspår”.151 

                                            
150 Detta resonemang bygger på diverse intervjuer med organister samt företrädare för olika 
orgelbyggarfirmor, genomförda under hösten 2011. 
151 Carlsson 2011 
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Sammanfattningsvis har denna undersökning i hög grad varit en mycket spännande 
och upptäcktsresa som har vidgat vyer, väckt inspiration samt bidragit med 
intressanta infallsvinklar gällande orglar som fenomen samt de olika orgelfilosofier 
som förekommit under 1900-talet och fram till idag. Vidare har det varit mycket 
intressant att få ta del av de ibland mångfacetterade värderingar som har rått 
gällande orgelestetik samt etisk grundfunktion, både för orglarnas egenart och för 
dess harmonierande med kyrkomiljön, församlingen och i särskilda fall det 
omgivande landskapet. 
   Något som i synnerhet har varit fascinerande har varit upptäckandet av de digitalt 
manövrerade Allenorglarna, som jag till en början inte hade någon som helst 
kännedom om. Tack vare denna forskning har jag blivit mer bevandrad i 
orgelvärlden, något som i bästa fall kommer att öppna dörrar för eventuellt vidare 
studier samt inspiration för ett framtida orgelmusicerande, alternativt 
musikforskning med inriktning på orgelinstrument. 
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