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Sammanfattning 

Via denna uppsats, vilken behandlar tre utvalda orgelkompositioner av de svenska 

tonsättarna Valdemar Söderholm, Torsten Sörenson och Gunnar Thyrestam, alla i 

sin profession också aktiva kyrkomusiker och pedagoger, vill jag fästa 

uppmärksamheten på en idag något negligerad era, nämligen den nysakliga 

perioden inom Musica Sacrae. Dessutom vill jag med dessa tämligen tidiga verk i 

deras respektive opuslistor påvisa att just denna musik något oriktigt och måhända 

även fördomsfullt bundits till ett senare ”orgelrörelse-ideal”, till en instrumenttyp 

som inte är att betrakta som kongenial och själsbefryndad med kompositionerna.  
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Introduktion 

Vid de olika lärosätena för kyrkomusik i Sverige är förekomsten av svensk 

orgelmusik från 1930–40-talen, den så kallade Nysakliga perioden, 

knapphändig, något som till synes renderar i att denna eras musik sällan 

eller aldrig uppförs vid de orgelkonserter som idag bjuds av svenska 

kyrkomusiker. Givetvis finns det undantag men de är få och då ges i ett mer 

kuriöst sammanhang. Varför denna styvmodiga behandling? Äger den 

svenska nysakliga musiken ett så lågt inre värde att den inte överlevt vår tids 

uppfattning om vad kvalitativ musik är? Eller är svaret helt enkelt att 

kunskapen om den periodens musik gått förlorad? Förklaringen kan finnas i 

det svenska orgelbyggeriets utveckling under samma tidsperiod, där starka 

företrädare för denna utveckling, i sin iver till förändring och nydaning i det 

senare skedet kopplat samman två olika tidsperioder; 1950-talets starka 

orgelrörelse och den nysakliga periodens tidiga tonsättningar. Dessa som 

egentligen inte äger en symbios med varandra. Det hela har inneburit en 

minskad förståelse och en missriktad kunskap om de orgelkompositioner 

som tillkom i det tidiga skedet. 

Syfte 

Detta arbete har som incitament frågeställningen om varför den tidiga 

svenska nysakliga orgelmusiken ofta något fördomsfullt binds till en 

orgelinstrumenttyp som tar gestalt först senare inom detta stilskede. Arbetet 

vill försöka belysa anledningar till varför dessa tidiga verk för orgeln mer 

sällan exekveras idag; kan ett skäl vara just detta att de felaktigt förbinds 

med och appliceras på instrument med helt andra klangideal än de som 

utgjorde drivfjädrar då kompositionerna tillkom? Arbetet vill därför, så 

långt som möjligt är, ”återföra” musiken, i detta fall med tre kompositioner 

av tre svenska tonsättande kyrkomusiker, till dess tillkomsttid och där i den 

tiden belysa de från flera vinklar. 

Metod 

Metoden har varit att försöka utröna hur den nysakliga rörelsen gjorde sin 

ingång på svensk mark, både rent allmänt och idéhistoriskt, men framförallt 

estetiskt, musikaliskt – och i synnerhet inom orgelmusikens och 

orgelbyggeriets domäner. Detta gestaltas genom att först söka relevant 

kunskap gällande nysaklighetens uppkomst. Till största del kommer Bertil 

Nolins artikel ”Den nya sakligheten” (1993) stå som grund för detta – och 

paras med ett vidare fokus kring Hugo Distlers gärning inom den 

protestantiska kyrkomusiken och hans influenser för tonsättarskapandet och 

orgelrörelsen i Sverige.  
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Vad gäller svenska orgelbyggeriets utveckling används Göran Blombergs 

avhandling från 1984 ”Liten och gammal – Duger ingenting till”, där han 

grundligt redogör orgelrörelsens skeende mellan 1930–80-talen. Avsikten är 

att sedan sammankoppla den insamlade kunskapen med tre svenska 

banérförare inom nysaklighetens tonsättande och presentera deras 

musikaliska bakgrunder, deras rötter och influenser; hur deras värv tar 

gestalt och hur deras respektive orgelinstrument, vilka de har till förfogande 

i sina kyrkorum, bringar inflytande och effekt på deras skapande gällande 

musiken för orgel. Dessa tre komponerande organister är Valdemar 

Söderholm, Torsten Sörenson och Gunnar Thyrestam. Ett representativt 

verk av vardera kommer att analyseras och sedan exekveras vid författarens 

examenskonsert.  Detta kommer till största del ske via intervjuer och 

korrespondens med personer vilkas nära relation till och kunskap om 

komponisterna och deras orgelinstrument är av högsta sakkunniga värde och 

intresse för detta arbete. 

 

I den avslutande diskussionsdelen i arbetet är målet att skapa 

meningsutbyten om uppförandepraxis liksom generera resonemang rörande 

registreringskonst och därmed klanglig gestaltning. Samtidigt vill arbetet 

med tydlighet och skärpa insätta denna viktiga tidsperiod i ny belysning i 

vår samtid. 
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Del I 

Nysaklighetens uppkomst 

Den 16 augusti 1930 invigdes Stockholmsutställningen – funktionalismens 

och modernismens stora genombrott i Sverige. Det skulle bli en 

manifestation av en ny modernitet och en utopisk modell av det nya 

samhället presenterades. Rationalitet och planmässighet med ”common 

sense” var slagorden. I förutom arkitektur, konsthantverk och formgivning 

skulle detta också påverka konsten, litteraturen och musiken och i 

kulturdebatten spreds ett nytt uttryck: ”den nya sakligheten”. En mentalitet 

eller, om man nu vill, en tankestruktur om det nya folkhemmet. Den danske 

litteraturforskaren och författaren Sven Möller Kristensen (1909–91) 

uttryckte sig på följande vis: ”Regeln är den att skära ner det utvändiga, det 

förlorade, det överflödiga för att komma till det väsentliga, det egentliga… 

Man vill till saken!” (Nolin 1993, 82) 

 

Termen ”den nya sakligheten” (Die neue Sachlichkeit) uppkommer för 

första gången 1923 inför en konstutställning i Tyskland, närmare bestämt i 

Mannheim. Själva utställningen kom emellertid inte till stånd förrän 1925. 

De representerade konstnärerna presenterade en hård och kylig stil och en 

samhällskritik som skulle spegla dess cynism. Detta spred sig till Sverige 

med Arvid Fougstedt och Otte Sköld som främsta banérförare.  

 

Något som inte kommer att behandlas närmare i denna uppsats, men dock är 

värt att nämna är de politiska konsekvenser som utställningen fick. 

Nationalekonomen och den socialdemokratiska politikern Gunnar Myrdal 

(1898–1987), en av frontfigurerna till uppkomsten av det svenska 

folkhemmet ansåg att förändringen inom bostads- och socialpolitiken måste 

bli radikal. Han angrep socialpolitikens dilemma och företrädde en social 

ingenjörskonst. Tillsammans med arkitekten Sven Markelius (1889–1972) 

utvecklades det som vi idag kallar ”funkisstilen”. Kritiken fanns emellertid 

och man menade att man förminskade människorna till något utbytbart; en 

funktion. Trots detta genomgick Stockholm en stor förvandling under 1930-

talet och de så kallade ”funkishusen” fick ett överväldigande genombrott. 

Arkitekten Uno Åhrén (1897–1977) hävdade bestämt att stadsplaneringen 

måste rationaliseras, framförallt i en social mening; hushållning- och 

försörjningsmässigt. Vissa kritiker hävdade att dessa tankar i mångt och 

mycket tangerade en planekonomisk struktur, något som Myrdal avvisade 

bestämt. 

 

Uppsalafilosofen och förespråkaren för den nya sociala ingenjörskonsten 

Axel Hägerström (1868–1939) ansåg att man missförstått betydelsen av 

ordet värdering. Han menade att värderingar inte har något som helst sakligt 

innehåll utan enbart bygger på känslor, känslor som vi sedan för in i 

verkligheten. Detta resonemang fördes vidare och man ville skapa en ny 

klasslös kultur där massproduktionen skulle implementeras. Den unika och 
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exklusiva hantverksprodukten måste ersättas av den standardisera den 

fabrikstillverkade vardagsprodukten (Nolin 1993).  

 

Måleriet 

Inom bildkonsten i Tyskland och 1920-talets nya saklighet eftersträvades att 

de objekt som avmålades måste vara trovärdiga. Det kan jämföras med 

expressionismens böjliga och aktiva förhållningssätt till det man avmålade. 

Detta medförde även större exakthet och mer objektiv syn på det man 

betraktade. Stillebenet blev en naturlig förebild där varje ting kunde studeras 

och ifrågasättas. Färgerna blev således kyligare och varje föremål fick en 

tydlig struktur i kontrast mot det tidigare expressiva odlandet med starka 

känslouttryck. 

 

I Frankrike växte även nysakliga tendenser fram, dock inte lika tydliga som 

i dess grannland. Fransmännen behöll till viss del expressionismens linjer, 

men med en ny objektivitet parad med ett samhällskritiskt granskande och 

en återgång till en tydligare klassicism och med ett mer dekorativt 

förhållningssätt. Konsten blev individuell och därmed, i nya saklighetens 

spår, äkta.  

 

Svenske Arvid Fougstedts måleri bar 

först intryck av tyska tendenser, men 

ganska snart får hans alster en tydlig 

parisisk air. Detta beror på att han själv 

studerade i Paris och där tog intryck av 

fränderna Matisse och Picasso. Hans 

reaktion mot expressionismen hade sin 

utgångspunkt i ett mera klassiskt 

traderande. Fougstedt var inte 

intresserad av stillebenmåleri utan ville 

ha människan i centrum. Således kunde 

han därmed delta i en samhällfilosofisk 

och estetisk diskussion (Nolin 1993). 

 

Sammanfattningsvis kan man klargöra att det fotografiska förhållningssättet 

avspeglar sig i måleriet – en besatthet av att visa verkligheten och belysa 

tingen från flera vinklar. En slags samhällsrealism i industrialiseringens 

dunkla verklighet. När nysakligheten möter 1930-talet kan man skönja att 

den förändras och förgrenas ganska snabbt, dock inte till nya -ismer utan att 

dess företrädare blir mer individuella följande samhällets likartade 

utveckling. 

Litteraturen 

Man kan med tydlighet skönja samma utveckling inom bildkonsten och 

litteraturen. Den tog sin början i 1920-talets Tyskland. Man ansåg att 

dunkelhet och tungomålsältande i likhet med expressionismen inte hade 

någon plats i poesin. Strömningen fick epitetet ”Neue Sachlishkeit” och 

Porträtt föreställande Mauritz Stiller av Arvid 

Fougstedt. (fig. 1) 



10 

naturalismen och positivismen framhölls med dess koppling till den 

moderna utvecklingens höga puls. Här blir tingen avmystifierade, 

vardagliga och på gränsen till banala med en underförstådd samhällskritik. 

Människans relation till den moderna staden med dess industri och maskiner 

sattes även i fokus och moderniseringen av elektriciteten fick närmast en 

ställning som en frälsares, vilken ska förändra människornas villkor. En av 

de främsta företrädarna i Tyskland, Erich Kästner (1899–1974), beskriver 

funktionalistisk lyrik: ” [dikten ska vara] användbar, d.v.s. fungera” (Nolin 

1993, 95). Han menar att man ska betrakta varje sak för vad den är. Detta 

mot en föråldrad idealism och romantik. 

 

En av de författare som i Sverige var mest influerad av den nya sakligheten 

är Hjalmar Gullberg (1898–1961). Gullbergs saklighet tog sig uttryck i att 

avmystifiera religionen och folksägnen och ta ned den på markens plan. 

Detta kan exemplifieras med ett av hans mest kända verk ”Förklädd Gud”, 

där guden Apollon straffas genom att under ett år uppträda som människa 

och tjäna som dräng. I diktsamlingen ”I en främmande stad” förflyttar han 

ett krucifix till ett gathörn där ”Det stänker smuts och ryker damm […]” 

(Nolin 1993, 98). Man kan inte undvika att ana grogrund till 1930-talets 

religionskritik som även förekommer bland flera andra poeter som Gustav 

Sandgren och den finlandssvenske Henry Parland.  

Musiken – och Hugo Distler 

Inom musiken tog den nya sakligheten sig uttryck tydligast inom 

kyrkomusiken. Detta till stor del tack vare det rika musikaliska arv som 

Kyrkan äger. Återvändandet till källorna blev en naturlig arbetsmetod i 

reaktionen mot de expressionistiska och senromantiska uttrycken. Även 

profana tonsättare influeras genom neobarock och neoklassicism, men dock 

inte lika tydligt genomfört som i den sakrala sfären. I Tyskland var Hugo 

Distler (1908–1942) den mest framträdande och kom att bli den 

kyrkomusikaliska reformrörelsens förgrundsgestalt, inte bara i sitt hemland 

utan också i Skandinavien. Han ansåg att kyrkomusiken blivit distanserad 

från gudstjänstens liturgi och ville i stället återföra den till dess ursprungliga 

roll. Kören och orgeln skulle vara i symbios med gudstjänsten. Distlers 

musik präglas av en tät kompositionsteknisk utformning av polyfonin med 

tydlig utgångspunkt från text och med melodier inspirerade av gregorianik 

och med en upplösning av gängse rytmiska strukturer. Hans tonspråk är 

progressivt och personligt utan att röra sig till romantikens överpersonliga 

ideal (Sohlmans 1979).  

 

Perioden när Distler tjänstgjorde som organist i S:t Jakobikirche i Lübeck, 

mellan åren 1931–37, var hans mest produktiva och skapande tid. I kyrkan 

hade han tillgång till två orglar, den stora orgeln på västläktaren och den 

lilla på kyrkans norrsida. Den lilla orgeln byggd av Friederich Stellwagen 

(fig. 2) 1636 med pipmaterial från 1467 kom Distler att använda oftast, på 

grund av att den stora orgeln var i mindre gott skick. Stellwagen-orgeln blev 

en stor inspirationskälla för honom och många av hans verk är komponerade 

med det instrumentet som incitament. Hans orgelkompositioner kom att 
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anses som epokgörande inom nysakliga kyrkomusikens ram. Produktionen 

bestod av orgelpartitor och koralbearbetningar samt en triosonat. Hans 

likadels epokgörande körmusik bestående av motetter, kantater och 

passioner, kom att bli känd över hela det tyska riket.  

 

”Epoken Distler” i Lübeck blev en glansperiod för den nya protestantiska 

kyrkomusiken, mycket tack vare en tillåtande attityd inom kyrkligheten 

vilken tillät honom forska och nyskapa. Ett nära samarbete med kollegorna, 

prästen Axel Werner Kühl (1893–1944) och körledaren Bruno Grusnick 

(1900–1902) vilka delade Distlers ideal gav ett blomstrade gudstjänst- och 

musikliv. När nazisterna kom till makten 1933 förändrades dock samarbetet. 

Den rörelse som fanns inom den protestantiska kyrkan och som motsatte sig 

naziregimen ”Bekennende Kirche” (Bekännande kyrka) renderade i att 

regimen lät fängsla och avsätta flera präster, däribland Kühl som blev 

förvisad från Lübeck och 

körledaren Grusnick tvingad till 

militärtjänstgöring (Torén 2008). 

Saknaden av dessa sina kollegor 

och rädslan att bli inkallad bidrog 

till att Distler sökte sig till större 

tjänster. Han var nu även medlem 

i nazistpartiet. Efter en tid som 

professor i Stuttgart blev han 

utnämnd professor i Berlin 1940 

och sedermera tillika körledare 

för Berliner Staats- und 

Domchor. Regimen som 

uppenbarligen hade problem med 

Distlers kyrkomusikaliska värv 

motarbetade honom, vilket till 

slut gjorde att han den 1 

november 1942 tog sig av 

daga, deprimerad och utbränd.    

 

Trots sin tidiga bortgång vann Distlers musik framgångar efter det att 

nazistregimen störtats. Detta tack vare hans många elever. Man grundade ett 

”Distlerarkiv” i Lübeck och det anordnades festivaler i hans namn – och det 

arv som Distler gav Musica Sacrae kom att påverka – och påverkar 

fortfarande – många tonsättare (Torén 2008).    

 

I Sverige influerades framför alla gävleorganisten Gottfrid Berg (1889–

1970) av de nysakliga idealen. Han utgav en rad sångsamlingar med 

körmusik a cappella, bland andra ”Sacrae Cantiones”, ”Madrigaler och 

körvisor” och ”Läroverkskören”, innehållande dels musik från den polyfona 

musikens storhetstid på 15- 1600-talen men även en diger kollektion 

tonsättningar och arrangemang av Berg själv. De kom att få ett stort 

inflytande över körmusiklivet i Sverige vid den här tiden. Som tonsättare 

debuterade Berg relativt sent och vid ingången till 1930-talet utgavs hans 

Stellwagen-orgeln (1636) i  S:t Jakobikirche, Lübeck (fig. 2) Stellwagen-orgeln (1636) i S:t Jakobikirche, Lübeck (fig. 2) 
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första viktiga körverk; ”Tre latinska hymner”. Vid mitten av 1940-talet 

förtonade Berg kanske den mest gripande och berörande motettcykeln ”Om 

de yttersta tingen”, där han i influens till Distler utforskar det polyfona 

skrivsättet med texten i fokus, för att uppnå en ren och klar förkunnelse 

Connor 1977). 

 

Den nya saklighetens musik hade sitt incitament i och influens av de nya 

strömningarna från det tidiga 1920-talet. Bildkonsten med sitt nakna och 

oförskönade sätt att avbilda ”tingen”, där äldre motivval som till exempel 

stilleben användes och kom att ligga till grund för ett nyskapande. Så även 

inom litteraturen där ”verkligheten” inte skulle förskönas utan placeras i 

”stadens förorenade rum”. Arkitekturens avskalade och raka linjer skulle 

möjliggöra industrialiseringens effektivitet och rendera i ”lösningar” för de 

politisk sociala programmen.   

 

Orgelrörelsen 

Orgelrörelsen (OR) i Sverige brukar falla inom tidsramen 1930 till början av 

1980-talet. Denna kan uppdelas i två perioder: dels den tidiga fram till det 

andra världskrigets och dels den senare som fick sitt fäste under 1950-talet 

(Karlsson 1996). I denna uppsats kommer tyngdpunkten att läggas vid den 

tidiga OR, enär verken av de tonsättare vilka kommer att analyseras 

skapades mellan 1939 och 1948.  

Den tidiga orgelrörelsen 

Parallellt med skeendet inom nysaklighetens musik uppkom en vurm kring 

den historiska orgeln. Det var framförallt i Tyskland man började uppskatta 

och se värdet i de äldre bevarade instrumenten. De historiska orglarna 

användes emellertid redan i gudstjänsten, men medvetenheten kring dem 

ökades markant. Instrumenten var väsensskilda från de fabricerade 

romantiska orkesterorglarna, som då länge hade utgjort det rådande idealet. 

De nu ”återupptäckta” tidiga instrumenten framstod nu som 

hantverksmässiga solitärer med en unik ”orgelegen” klangpalett och ansågs 

därmed vara ”sanna” (Blomberg 1984). 

 

Det var ur dessa ”återupptäckter” under 1920-talets senare del rörelsen 

uppkom, den som vi idag kallar Orgelrörelsen (OR). En rörelse som inte 

bara ville förändra orgelbyggeriet utan även i den nya saklighetens spår, 

förändra uppfattningen av kyrkomusiken till något ”kyrkligt värdigt”. De 

ville reformera nybyggandet av orglar och slå vakt om de historiska orglar 

som fanns kvar att tillgå från den äldre orgeltraditionen. Man ansåg att de 

senromantiska orglarna inte var lämpade att applicera äldre musik på, dels 

på grund av att pneumatiken1 var alltför långsam och därmed givande dålig 

precision. Dessutom ansågs instrumentens klangpaletter vara alltför 

orkestrala och därmed i avsaknad av det ”orgelegna”. 

 
1 Överföringen mellan tangent och ventil är driven med luft. 
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Ett märkesår är 1919 då fokus kom att hamna på den stora orgeln från 1693 

i S:t Jacobikirche i Hamburg (fig. 3). Den hade nyttjats regelbundet i 

gudstjänstsammanhang, men nu kom man att begripa valören av dess höga 

kvalité. Detta renderade i seminarier och publikationer kring och om 

instrumentet. Ett annat projekt som initierades var i Freiburg 1921. Där ville 

man återskapa en orgel enligt Michael Praetorius’ (1571–1621), vilken finns 

beskriven i hans skrift Syntagma Musicum (1619). Initiativtagaren till 

projektet var musikhistorieprofessorn Wilibald Gurlitt (1889–1963), som 

anses vara den som först gav OR dess vetenskapliga grund. Detta genom 

forskning kring 

uppförandepraxis i barocktidens 

musik (Karlsson 1996). En 

orgelkonferens 1925 blev ett 

startskott för den nya 

orgelrörelsen. Praetorius-orgeln 

konstruerades dock med en för 

den tiden modern teknik 

gällande trakturen2, vilket visar 

att det fanns en paradox i 

rörelsens tidiga skede. Man 

framställde barocken som en 

sann, objektiv period i motsats 

till romantikens subjektiva 

hållning, men samtidigt var man 

selektiv i det man ville tillvarata 

i barockens estetik och uteslöt 

därför viktiga premisser som var 

kända men inte passade in i samtiden. Därför bör man kalla den tidiga OR 

för modern och i viss mån i avsaknad av historisk medvetenhet (Blomberg 

1984).  

 

De ovan nämnda tankeprocesserna hade egentligen inletts långt tidigare av 

den uppburne organisten och renässansmänniskan Albert Schweitzer (1875–

1965), men på grund av första världskrigets bromsats. Han ville framhäva 

orgeln som ett universalinstrument i motsats till Gurlitts formuleringar om 

orgeln som ett instrument i ständig utveckling och förändring. Schweitzer 

menade att de franska 1800-talsorglarna, med orgelbyggaren Cavaillé-Coll i 

spetsen, vara de mest förnämsta att till exempel applicera J. S. Bachs musik 

på. Detta inte ur ett historiskt perspektiv utan med en uppskattning för det 

kvalitativa orgelhantverket med dess klangbild som han menade motsvarade 

Bachs musikaliska kvalitetsideal. Detta något paradoxala att framhäva de 

franskromantiska orglarna i detta sammanhang, har till grund att denna 

orgeltyp äger ett klassiskt arv vilket löper genom hela 1800-talet och bildar 

en motpol till de romantiska fabriksorglarna i Tyskland. Dessutom var 

Schweitzer även elev till Charles-Marie Widor (1844–1937) och hade 

därigenom förmodligen även ett känslomässigt förhållande till den franska 

 
2 Benämning på de delar i en orgel som överför spelarens impulser från tangenterna i 

spelbordet till spelventilerna inne i orgelhuset. 

Schnitger-orgeln (1693) i S:t Jacobikitche, Hamburg (fig. 3) 



14 

orgelkonsten. Widor införde Bachs musik som standardrepertoar vid 

Pariskonservatoriets orgelklass när han utsågs till professor 1890.  

 

Schweitzer hittade även inspiration från orgelbyggaren Andreas Silbermann, 

vilkens 1700-talsinstrument fanns bevarade i den region där Schweitzer 

verkade, nämligen Elsass. Ur dessa hans tankemönster framväxte idealet 

med kompromissorglar vilka skulle kunna möta en vid repertoar med musik 

från J. S. Bach till samtid. Denna gren i den tidiga OR fick namnet ”Den 

elsassiska” och blev den ledande efter orgelkonferensen 1925 i Hamburg. I 

och med att Schweitzer kom att göra ett flertal turnéer till Sverige influerade 

han även orgelbyggeriet här och förändrade dessutom den gängse 

uppfattningen av äldre instrument, vilka kom att uppskattas allt mer 

(Blomberg 1984). 

Den danska orgelrörelsen 

Följaktligen fanns två tydliga grenar i den tidiga OR, den nyss nämnda 

”elsassiska” och den tidigare nämnda kring Gurlitt; den ”tyska”. För att förstå 

hur dessa utvecklade och därmed påverkade orgelbyggeriet i Sverige bör man 

även  studera det danska orgelbyggeriet vid samma tid, vilket också influerade 

svensk orgelkonst. 

 

En viktig person i den tidiga ”tyska” OR var organisten i Thomaskyrkan i 

Leipzig, Günter Ramin (1898–1956). Han mötte den unge Sybrand 

Zachariassen (1900–1960), föreståndare för firman Marcussen & Son, efter 

en konsert i Köpenhamn. Zachariassen, som nyligen övertagit 

familjeföretaget, var öppen för förnyelse och kom att ta av stort intryck av 

Ramin. Han inledde nu en nydaning av det danska orgelbyggeriet, som han 

ansåg vara både omodernt och gående på tomgång. Han vill med sin firma 

skapa nya mekaniska orglar med hög kvalité och ”orgelegna” stämmor. År 

1931 byggde han den första stora mekaniska orgeln inspirerad från 

nordtyskt barockorgelbyggeri. Detta var dock ett undantag eftersom de 

pneumatiska och elektriska orglarna fortsatte att dominera det danska 

orgelbyggeriet, även hos Marcussen & Son. Det skulle dröja till mitten av 

1940-talet innan mekaniska orglar övertog den romantiska dominansen med 

dess ideal (Fagius 2016). 

Det danska orgelbyggeriet kom att få sin glansperiod under 1950-talet, men 

därefter blev orglarna alltmer standardiserade och andra ideal kom att 

väckas där man kritiskt började att granska det ”ortodoxa” 1950-

talsbyggandet. OR hade blivit det som man i början ville frångå. 

Den svenska orgelrörelsen 

Det svenska orgelbyggeriet i början av 1930-talet var fortfarande av 

romantisk karaktär och de ny- och ombyggnationer som utfördes i den 

”elssasiska” traditionen var oftast av spelteknisk art, att underlätta 

speltrakteringen. Rörpneumatiken skapade ett lättspelt instrument och 

elektriska överföringen möjliggjorde att spelbordet inte behövde vara i 

anslutning till orgelhuset. Instrumenten försågs med diverse hjälpmedel 

såsom fria kombinationer och registersvällare. 
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År 1934 bildades ett orgelråd ur 

sällskapet Kyrkosångens vänner. 

Kyrkosångens vänner hade grundats i 

slutet av 1800-talet för att främja 

kyrkomusikalisk och liturgisk förnyelse. 

I detta råd ingick ytterst sakkunniga 

personer, som kyrkomusikerna 

Waldemar Åhlén (1894–1982) och 

Henry Weman (1897–1992), vilka 

inspirerats av den nya orgelrörelsen och 

nu skrev programförklaringar och tillika 

verkade som rådgivare i 

orgelbyggnadsfrågor. Weman, 

domkyrkoorganist i Uppsala, menade att 

orgelinstrumentens klangkvalité kom i 

skymundan för alla de nya tekniska 

arrangemangen och genom orgelrådet 

proklamerade han att man skulle visa 

större hänsyn för och vårda det gamla orgelbeståndet. De nya orglarna som 

byggdes skulle också sträva efter att byggas med mekanisk traktur och 

enligt den så kallade verksprincipen, inspirerad av nordtysk orgeltradition. 

 

Trots orgelrådets ivriga försök att påverka orgelbyggeriet i Sverige möttes 

man av oförstånd och motvilja från orgelbyggarna, vilka ansåg att det 

krävdes en allt för stor omställning av det verkstadsideal som idkades. 

Under det sena 1930-talet kunde man emellertid skönja en förändring som 

till en början bestod av en slags medelväg mellan orgelbyggeriernas 

moderna pneumatiska teknik och orgelrådets strävan efter ett nytt klangideal 

(Karlsson 1996). De så kallade kompromissorglarna uppstod, där 

pneumatiken accepterades vid om- och tillbyggnationer av äldre 

orgelinstrument, men att man i dessa instrument även tillförde nya stämmor 

och förändrade andra genom förflyttningar och omdaningar. Dessa 

instrument kom att äga släktskap med den ”elsassiska” orgelreformen och 

dess tankar kring en universalorgel. Denna typ av kompromissorgel 

accepterades till en början av orgelrådets medlemmar. De ansåg att man 

kunde bevara äldre instrument genom att göra smärre förändringar i 

stämmorna och modernisera trakturen med pneumatiska eller elektriska 

system. Det var inte förrän 1950-talet som byggandet av mekaniska orglar i 

så kallade orgelrörelse-stil blev dominerande med stark påverkan från 

danskt orgelbyggeri. 

 

Flera danska orgelbyggerier, med Marcussen & Son i spetsen, fick i uppdrag 

att byggda många orgelinstrument i Sverige under 1950-talet. Sverige som 

officiellt varit neutralt under det andra världskriget ägde i denna 

efterkrigstid en bättre ekonomi och utgjorde därför en god marknad för de 

danska orgelbyggerierna. Den danska influensen kom att skapa stort 

inflytande hos de svenska orgelbyggarna till att skapa mekaniska instrument 

Detalj av rörpneumatisk spelöverföring. (fig. 4) 
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och dispositioner enligt den ”tyska” orgelrörelsen. Man kan här se en tydlig 

förändring gällande dispositionen i svenska orglar från denna tid. Före andra 

världskriget hade den ledande uppfattningen och idealet i Sverige, som 

tidigare nämnts, varit kompromissorgeln enligt den ”elsassiska” 

orgelrörelsen. Därmed hade orgelrådets idéer vunnit ytterligare mark. 

Sammanfattningsvis kan man skönja att de nya orglarna i Sverige under 

1930-talet fortfarande i grunden ägde en romantisk princip, men genom om- 

och tillbyggnationer tydlig visade en önskad strävan. Under 1950-talet och 

framåt blev det danska inflytandet av avgjord betydelse gällande både den 

mekaniska trakturen och dispositioner enligt den så kallade verksprincipen.     

Tre tonsättande organister 

Denna uppsats har till avsikt att belysa tre tonsättande organister i Sverige 

som vanligen blivit knutna till nysakligheten som etikett inom Musica 

Sacrae. Dessa är Valdemar Söderholm (1909–1990), Torsten Sörenson 

(1908–1992) och Gunnar Thyrestam (1900–1984).   

Valdemar Söderholm 

”Varför komponerar jag? På den frågan vet jag bara ett svar som känns helt 

riktigt: att det finns något att åkalla, tacka och tillbedja” (Connor 1977, 

262). Som tonsättare höll sig 

Söderholm nästan enbart inom 

kyrkomusikens ram. Han 

tillhörde dem som ansåg att 

kyrkans musik skulle vara 

tydligt integrerat i 

gudstjänstens liturgi. Hans 

avsikt var att uppmuntra 

församlingen till inre och yttre 

aktivitet med sina 

komponerade alster. 

 

Söderholm föddes 1909 i Mo församling, Härnösand stift och fick sin första 

utbildning i Sundsvall hos Hans Lampert, professor från Köln som flyttat till 

Sundsvall och där grundat en musikskola. Lampert undervisade Söderholm i 

piano- och orgelspel samt harmonilära. Genom orgelspelet fick Söderholm 

sin första kontakt med kyrkomusiken, vilket lär ha öppnat en helt ny värld 

för honom. 1932 antogs han till Musikkonservatoriet i Stockholm som 

aspirant och våren 1934 började han där i orgelklassen med Otto Olsson 

(1879–1964) som lärare. I musikteori undervisade Oskar Lindberg (1887–

1955), som i sin undervisning, enligt Söderholm, visade föga intresse för 

polyfoni och kontrapunkt. Söderholm började då bedriva självstudier genom 

att kopiera verk av Palestrina. I sång undervisade operasångaren Set 

Svanholm (1904–1964), kantor i Jakobs kyrka och därmed var det naturligt 

att Söderholm kom att vara korist i dennes kör. Där fick han stifta 

bekantskap med en av orgelrådets frontfigurer, organisten därstädes 

Valdemar Söderholm (fig. 5) 
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Waldemar Åhlén, vilken kom att göra ett djupt intryck på Söderholm, vilken 

fortsatte att studera orgelspel för Åhlén under 1940-talet. 

Under studietiden och fram till 1938 arbetade Söderholm i 

Betlehemskyrkan, vilken tillhörde EFS-rörelsen. Med Söderholms alltmer 

stegrande intresse för Palestrinas och J. S. Bachs konst tyckte han sig inte 

längre kunna förenas med frikyrkorörelsens karismatiska och ensidiga 

uttrycksätt. Efter ytterligare privata studier sökte han och erhöll tjänst som 

organist i Eksjö kyrka 1940 (Karlsson 1978).  

 

Eksjö-tiden blev en produktiv tid för Söderholm. Nu tillkom hans första 

opus för orgel med en tydlig influens från den nya kyrkomusikaliska 

inriktningen. Emellertid beskriver han i några anteckningar 1943 att han 

redan anser att dåtidens Musica Sacrae i Sverige kommit till en 

återvändsgränd – att man rutinmässigt fastnat i ett pastischkomponerande 

(Connor 1977, 264). Möjligen generaliserar han över sina samtida kollegors 

influenser från 1920- och 30-talen och vill torgföra en egen slags 

programförklaring där han vill bana en ny väg för sitt komponerande. Denna 

väg gick då till de äldre källorna Palestrina, J. S. Bach och svensken J. H. 

Roman men framförallt till den gregorianska tonkonsten, vari han fann nya 

förbindelser med de gamla mästarna. Hans mest betydande verk från denna 

period är körpartitan över ”Jesus är min hägnad” (1940) och ”Toccata i a” 

för orgel (1944). Mellan dessa verk kan man se en tydlig förändring i 

tonspråket, från körpartitans mer enkla faktur, till toccatans mer djärvare 

uttryckssätt med influens från barockmusikens stylus fantasticus. Men här 

kan man även ana släktskap med Max Regers kompakta och täta 

ackordfaktur.  

 

Sammanfattningsvis ville Söderholm under 1940-talet dra sig bort ifrån den 

nya sakligheten som han lärt känna den under sin studietid; han anade en 

risk i att musiken hamnade i pastischformer när intentionen etiketterades att 

skapa ”riktig” kyrkomusik. Men lyckades han? Var det inte istället en inre 

och personlig uppgörelse med önskan om att förändra sitt tonspråk? Istället 

blev kanske resultatet att han uppfann hjulet en gång till. Det hjul som man i 

Tyskland långt tidigare satt i rörelse. 

 

År 1946 flyttar Söderholm åter till Stockholm, nu för en tjänst som kantor i 

Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm. Tjänsten uppehöll han fram till sin 

pensionering 1976. Tre år efter att han återigen kommit till huvudstaden 

började han verka som lärare i harmonilära vid Stockholms Borgarskola. 

Hans pedagogiska värv kom att rendera i en anställning vid Musikhögskolan 

i samma stad 1956. Han utnämndes 1973 till professor och året innan blev 

han tillika ledamot av Kungl. Musikaliska Akademin. Under denna sin 

lärartid skrev han ett flertal läroböcker, bland annat den välkända 

”Harmonilära”, som alltfortfarande är ett betydande verk för undervisning i 

sats- och harmonilära. När det gäller hans eget komponerande under 1950-

talet, utvecklades Söderholms tonspråk mot en friare tonal och mer rytmisk 

otvungenhet. Denna utveckling kan skönjas redan 1949 när han inleder 

skrivandet av en lång cykel orgelsonatiner. Dessa kom att bli tretton till 
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antalet och den långa sviten avslutades 1970. Intressant är att se att det 

solitära orgelopuset ”Diptyk” (1962) är skrivet helt i tolvtonsteknikens anda.    

 

Försvann så småningom Söderholms tidiga patos för enkelheten när det 

gällde kyrkomusikens roll i gudstjänsten? Blev hans kyrkomusik alltför 

djärv för lyssnarnas ovana öron? Till viss del kan man ana att hans 

orgelmusik tog stort intryck av den rådande modernismen under 1950- och 

60-talet. Likafullt skrev han dock enkel körmusik för bruk även i de mindre 

församlingarna. Samlingen ”Kyrkans barnkör” och ”Tre latinska hymner” 

(1951) är bevis för detta. Här lyckas han, tack vare sin skicklighet i 

kontrapunkt, visa att det går att skriva nyskapande, utan att man får en 

känsla av påtvungen modernism (Connor 1977).      

Torsten Sörenson  

Torsten Sörenson föddes 1908 i Grebbestad, 

norra Bohuslän. Han studerade orgel och 

musikteori för Birger Anrep-Nordin (1888–

1946), vilken han senare skulle efterträda 

som organist i Oscar Fredrik kyrka i 

Göteborg 1946. Han avlade musiklärar- och 

kantorsexamen i Stockholm 1934 och blev 

därefter organist i Nikolaikyrkan, hos 

Brödraförsamlingen i Göteborg åren 1934–

47. Under denna tid avlade han 

organistexamen vid Musikkonservatoriet i 

Stockholm 1936 och idkade senare 

kontrapunktstudier i Göteborg – och 

kompositionsstudier för Hilding Rosenberg (1892–1985) (Sohlmans 1979). 

Sörenson är måhända den av dessa tre här presenterade tonsättare som kan 

betraktas som mest ”världslig” i sin opuslista. Där finns nästa lika många 

verk att betrakta såsom profana som verk inom ramen för Musica Sacrae. 

Han var inspirerad av neoklassicister såsom Carl Nielsen och Igor 

Stravinsky vilka han lärt känna via sin vänskap med Rosenberg. Sörensons 

tonspråk beskrivs i en recension från 1950-talet: ”Här har tonsättaren visat 

en väg från romantikens uttrycksfullhet över impressionismens luftighet till 

nysaklighetens klarhet och alltså uppnått en verkligen modern stil” (Connor 

1977, 269). Han sägs vidare äga en melodisk mjukhet och en stor 

fantasifullhet. Recensionen syftade på två sakrala hymner som enligt 

recensenten ägde stark påverkan av Hugo Distler och Paul Hindemith. 

 

I det tidiga verket ”Toccata” (a-moll) för orgel från 1946, som kommer att 

analyseras senare i texten (s.26), visar Sörenson sin förkärlek för barockens 

uttryckssätt. Verket har nästintill identisk formuppställning som en toccata 

och fuga av Dietrich Buxtehude; en fri inledning som mynnar ut i ett 

ekvilibristiskt pedalsolo, därpå en liten fughetta med en imposant 

avslutning. Sörenson tog också intryck av Girolamo Frescobaldi och G. F. 

Händel vilket framgår med tydlighet i hans mest spridda verk för orgel, 

”Breviarium musicum” (op. 27). Denna kollektion 24 korta kärnfulla 

Torsten Sörenson (fig. 6) 
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stycken ordnade i kromatisk följd, kan ännu denna dag återfinnas på de 

flesta orgelläktare runt om i landet. Här presenteras klassiska former såsom 

fuga, fantasia, toccata, passacaglia etc. Tonspråket hemfaller inte i ett 

pastischskrivande utan är både personligt och egensinnigt. Det är endast de 

klassiska formerna som han nyttjat som incitament vilka därmed utgör ett 

gott exempel på ett för den tiden modernt orgelmusikskapande. 

 

Sörenson var också en god orgelinterpret och var en av de organister som 

presenterade ny internationell orgelmusik i Sverige vid den här tiden. Det 

lär varit så att kyrkorådet i Oscar Fredriks församling i Göteborg beslutade 

att förbjuda musik av Olivier Messiaen efter en orgelkonsert där Sörenson 

framförde dennes musik. År 1952 blev Sörenson lärare i musikteori vid 

Göteborgs musikhögskola och avgick därifrån med pension 1976. Därefter 

anlitades han flitigt som organist och även orgelkonsult. Sörenson avled den 

29 december 1992. 

Gunnar Thyrestam 

Som tonsättare blev Gunnar Thyrestam starkt influerad av ”nysakligheten” 

under det sena 1920-talet och kom så småningom att bli en av de ledande 

företrädarna inom kyrkomusikens ram för detta ideal. Han föddes i Gävle 

1900 och avled också där i sin hemstad 1984. Sina första lärospån gjorde 

han för Ruben Liljefors, Max Reger-elev, och under Thyrestams ungdom 

bland annat dirigent för Gävle-symfoniorkestern. Men den pedagog som väl 

kom att skapa djupast inflytande under denna tidiga period i Thyrestams liv, 

och även senare, var onekligen organisten vid Heliga Trefaldighets kyrka i 

Gävle Gottfrid Berg. Han tillträdde där 1916, 27 år ung – och som boren 

pedagog förde han Thyrestam in i de nya influenser som började skönjas 

inom (kyrko-)musikens ram under svenskt 1920-tal, en reaktion mot de 

högexpressiva uttrycken som började nå slutdestinationer i 

återvändsgränderna.  

 

Efter avbrutna juridikstudier började Thyrestam tämligen sent sin utbildning 

vid Musikkonservatoriet i Stockholm 1925, vilka studier avslutades fem år 

senare med organist-, kantors- och musiklärarexamen, krönta med studier i 

kontrapunkt, komposition och instrumentation för Ernst Ellberg och 

dirigering för Victor Wiklund. Han verkade sedan som musiklärare vid 

Sandvikens samrealskola 1930–1938 och uppehöll samtidigt vikariat som 

organist och kantor i Gävle, Uppsala (Domkyrkan) och Stockholm 

(Hovförsamlingen). Från 1938 till 1955 var han organist och kantor i 

Ljusnarsbergs kyrka i Västerås stift och från sistnämnda år och fram till 

pensioneringen 1968 Gottfrid Bergs efterträdare på tjänsten som organist 

och körledare i Gävle Heliga Trefaldighets kyrka. Under år 1938 

kompletterade Thyrestam sina studier vid Rustinsches konservatorium i 

Potsdam (dirigering och komposition) och privat i instrumentation 1951 för 

den estniske komponisten Eduard Tubin.  
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Som tonsättare debuterade Thyrestam, i likhet med läromästaren Gottfrid 

Berg, tämligen sent. Själv daterar han sin kompositoriska verksamhet från år 

1938. Men alltjämt gick skapandet trögt för honom – och han finslipade och 

ändrade i det oändliga. Intet verk lär ha släppts fram i tryck förrän det 

mognat i minst två år och bestått samvetsprovet. Under 1930-talet 

framspringer en del solosånger och annan vokalmusik där incitamentet torde 

kunna härledas ur hans då pedagogiska gärning. Det är egentligen först 

under 1940-talet som hans kompositoriska kallelse får fullt utlopp. Nu 

presenteras en rad både större och smärre körverk: hymner, motetter och 

mässor, där den omisskänneliga thyrestamska stilen börjar anas via de 

kyrkotonala dragen blandade med bländande dur-moll-tänkande – och med 

hög kontrapunktisk skicklighet. Ofta är det den deklamatoriska känsligheten 

som bär hans musik. En kulmination torde hans ”Te Deum” utgöra med sina 

rika kontraster av stram gregoriansk-influens, ljusa durklanger och 

högspända melodi- och harmoniföringar. Det arkaiserande 

kompositionssättet med en kärv klangbehandling gav honom en rangplats 

bland komponisterna för de nya 

kyrkomusikströmningarna under 

1940-talet. Under 1950-talet 

kom han att drivas mot en allt 

större tonal frihet - och skrev nu 

även en stor mängd musik under 

epitetet profan; symfonisk 

musik, kammarmusik, 

pianomusik etc. Under 1960-

talet tillkom även bland mycket 

annat de båda solitära körverken 

”Saligprisningarna” och 

”Cantate Domino”, det 

sistnämnda som en ”conclusio” 

vid pensioneringen från tjänsten 

i Heliga Trefaldighet.  

 

Orgelkomponerandet följde Thyrestam från 1940-talet och fram till åren 

före hans död. Det är verk som i språket bärs av en stark personlig slagkraft 

och rik fantasifullhet - och som både andligt och stilistiskt är att söka i 

kretsen kring de tyska tonsättarna Distler och Pepping. Han önskade sig bort 

från den romantiska subjektivismen och ville skapa en objektiv, upphöjd 

konst. Många har velat kalla Thyrestams stil för ”gotisk” - kantig, kärv men 

även spröd och sensibel - spunnen ur en ”melodisk urcell”. Bland verken för 

orgel återfinns till exempel de fyra Preludierna och Fugorna, Toccatan och 

Fugan från 1940–50-talen. I samband med flytten till Gävle börjar han 

komponera den långa cykeln om inalles sjuttio smärre stycken musik, under 

samlingsnamnet ”Fantasiae sacrae”, en rik samling musik för ”Kleinorgel”, 

besläktad med flera tyska nysakliga tonsättares verk i genren - och till viss 

del med Torsten Sörensons ”Breviarium musicum”. Från 1960-talets mitt 

och framåt följer sedan ett trettiotal (!) ”Orgelkonserter”, oftast tre-satsiga 

Gunnar Thyrestam (fig. 7) 
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kompositioner för orgelsolo, någon med vokalt inslag, några med 

soloinstrumentala inslag.  

 

Ibland beskylls Thyrestam för ett intellektualistiskt skrivmanér, där han 

ensidigt skulle ha odlat lineariteten utan att vilja ge klangen dess rättmätiga 

plats. Om det ibland kan tyckas vara så, i framförallt en del av 1940- och 

framförallt 1950-talens produktion, kommer beskyllningen på skam när man 

åhör verken från 1970-talet, då han ymnigt börjar odla folktonen i sina 

kompositioner. Detta nog influerat av hans egen livslånga forskning inom 

folkmålet, som efter pensioneringen kom att rendera i flera böcker i ämnet, 

liksom hans folkmålsopera ”Mistingshälla”, med eget libretto (Holmgren 

2019)3.  

 

 

Del II 

Instrumenten 

Vilka orgelinstrument hade de tre ovan presenterade tonsättarna och 

organisterna att tillgå på sina respektive arbetsplatser, i kyrkorummen, under 

1930–40-talen då de i kompositionsutövandet var som mest inspirerade och 

influerade av ”den nya sakligheten”? Som tidigare nämnts verkade 

Orgelrådet med sina banérförare Waldemar Åhlén och Henry Weman för en 

förändring inom orgelbyggeriet där förebilderna hämtades från den 

nordtyska barockorgeln. Detta renderade i det så kallade 

kompromissbyggandet där ofta mekaniska orglar från sent 1800-tal försågs 

med pneumatisk traktur behållande stora delar av det gamla 

stämmomaterialet och med kompletteringar av nytillverkat pipmaterial.  

Eksjö kyrkas orgel 

Valdemar Söderholm 

verkade som organist i Eksjö 

kyrka åren 1940–46. Denna 

period blev för honom en 

mycket produktiv 

tonsättarperiod under vilken 

han skrev ett flertal verk för 

orgel. I Eksjö kyrka fanns en 

romantiskt präglad orgel 

byggd 1889 av Erik 

Nordström, ett instrument 

som byggts redan 1867 av samme orgelbyggare, överflyttats från den gamla 

kyrkan i staden och i samband med detta utbyggts. 1889 års orgel ägde 20 

 
3 Texten om Gunnar Thyrestam är baserad på intervjuer med Claes Holmgren, Visby. 

1939 års orgel i Eksjö kyrka (fig. 8) 
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stämmor fördelade på två manualer och pedal och hade mekanisk traktur. År 

1939 byggdes en ny orgel av firman Mårtensson Orgelfabrik AB om tre 

manualer och pedal och med rörpneumatisk spelöverföring. Vid nybygget 

valde man att behålla 12 stämmor från den gamla orgeln och tillverka 16 

nya. Jämför man de två dispositionerna (fig. 9) märks att det i 1939 års 

orgeldisposition tillförts stämmor med lägre fottal och alikvoter4 till 

exempel Spetskvint 2 2/3’ och Scharff 3–4 chor. Vidare hade man också 

tillvaratagit de 

stämmor som 

alltfortfarande ansågs 

passa in i det nya 

idealet, till exempel 

principal- och 

flöjtstämmor och 

stämmor innehållande 

större pipor, vilka var 

kostsamma att 

nytillverka.  

Firman Mårtenssons 

Orgelfabrik AB 

uppförde sålunda en 

orgel som både ägde 

äldre romantiskt 

material och nya 

stämmor enligt tidens 

ideal. Hur Söderholm 

själv uppfattade orgeln 

är svårt att veta. 

Instrumentet stod intakt 

kvar i kyrkorummet 

fram till 1967. 

Hammarbergs 

Orgelbyggeri AB 

byggde då en helt ny 

orgel om 42 stämmor i tydlig orgelrörelseanda (Larsson 2019). 

  

Hedvig Eleonoras kyrkas i Stockholm orgel 

Under 1960-talet när Söderholm tjänstgjorde i Hedvig Eleonora kyrka i 

Stockholm var han med i projekteringen av ett helt nytt orgelinstrument där. 

Den befintliga orgeln var byggd 1948 och ägde äldre material från tidigare 

instrument i kyrkan (Edholm 1997) Den nya orgeln skulle också göra det, 

äga äldre material, ansåg Söderholm, och ville skapa ett allsidigt instrument 

med förmåga att realisera musik från vitt skilda tidsepoker. När orgeln väl 

stod klar 1976, det året som Söderholm pensionerades, var det en utökad 

och omarbetad version av Söderholms förslag som realiserats. Han lär 

 
4 Övertonsförstärkande stämmor. 

(fig. 9) 
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ironiskt ha sagt efter det att han hört instrumentet: ”Mitt intresse för 

körmusik ökade markant…” (Torén 2019) 

Oscar Fredriks kyrkas i Göteborg orgel 

När Torsten Sörenson 

tillträdde som organist i 

Oskar Fredriks kyrka 1946 

fanns där en orgel byggd av 

Magnusson Orgelbyggeri 

AB år 1931 (fig. 10). Den 

var romantisk till sin 

karaktär och ägde 

återanvända stämmor från 

kyrkans första orgel från 

1893 byggd av Salomon 

Molander. År 1955 byggde 

den göteborgsbaserade 

firman Hammarbergs 

Orgelbyggeri AB ett nytt 

instrument helt i 

orgelrörelsens anda. Det är 

dock värt att notera att 

orgeln behöll rörpneumatisk 

spelöverföring, vilket vid 

den här tiden började bli 

alltmer ovanligt. Antagligen 

förordade orgelbyggaren 

Hammarberg denna 

trakturtyp. Efter fjorton år, 

1969, kontrakterades 

samme orgelbyggare för 

ombyggnation av 

instrumentet, nu med 

mekanisk speltraktur och 

dessutom återskapande av 

ett mer romantiskt disponerat svällverk. Organisten Sörenson lär nu tydligt 

deklarerat att han önskade att stämman Voix céleste5 här skulle ingå – inte 

minst för att kunna framföra fransk orgelrepertoar på orgeln. Denna stämma 

var ett tydligt stilbrott i orgelrörelsens ideal (Nelson 2019). 

 

Det bör här noteras att det instrument Sörenson hade att tillgå för sitt tidiga 

orgelkomponerande är 1931 års tämligen romantiskt disponerade orgel. 

Även om man vid 1955 års omdisposition sökte sig till ett tydligt 

orgelrörelse-ideal framkommer att Sörenson önskade återskapa ett fransk-

romantiskt svällverk vid ombyggnationen 1969. Detta pekar på Sörensons 

faiblesse för fransk orgelkonst.  

 
5 Svävande stämma. 

(fig.10)  



24 

 

Ljusnarsbergs kyrkas orgel 

Gunnar Thyrestam tjänstgjorde som organist i Ljusnarsbergs kyrka mellan 

åren 1938 och 1955. När han tillträdde tjänsten fanns där en orgel byggd av 

firman E. A. Setterquist & Son i Örebro från 1892 om två manualer och 

pedal. Den hade tillbyggts år 1912 av Magnussons orgelbyggeri AB då man 

hade tillagt huvudsakligen 

svaga stämmor i andra 

manualens verk såsom Violin 

8’, Aeolin 8’, Voix Céleste 8’ 

och Euphone 8’.  

År 1945 (fig. 11), under 

Thyrestams egid, ombyggdes 

orgeln ännu en gång och erhöll 

nu en disposition att betrakta 

som en kompromissorgels. 

Instrumentet äger 

rörpneumatisk spelöverföring. 

Den gamla orgelns grund 

behölls och mer ”orgelegna” 

stämmor tillkom, stämmor med 

högre fottal såsom Nachthorn 

4’, Quinta 2 2/3’ och Mixtur IV 

i huvudverket och Italiensk 

principal 4’, Flöjt 2’, Sifflöjt 1’ 

och Nasard 2 2/3’ i svällverket. 

Man tog bort stämmor såsom 

Voix Céleste 8’, Gamba 8’ och 

Fugara 8’ som ansågs 

”orkestrala” och romantiska. 

(Sjögren 1952) 

 

År 1967, tolv år efter det att Thyrestam lämnat Ljusnarsberg byggdes ett 

helt nytt orgelinstrument av en tysk orgelbyggare. Denna orgel finns alltjämt 

kvar i kyrkorummet. 

Sammanfattning 

Varför är denna information om de respektive tonsättande organisternas 

instrument så viktigt 

för denna uppsats? 

En stor del av 

Sveriges 

orgelbestånd har gått 

samma öde tillmötes 

som de ovan nämnda 

exemplen, med 

några undantag. I 

(fig. 11)  

Interiörbild från Ljusnarsbergs kyrka (fig. 12) 
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slutet av 1800-talet byggdes det många nya instrument i Sverige med 

firmorna Åkerman & Lund orgelbyggeri och E. A. Setterquist & Son som 

frontfigurer i en tid av ekonomisk blomstring. Dessa instrument förändrades 

ofta med om- och tillbyggnationer under början av 1930-talet för att kunna 

passa in i den nya orgelrörelsens ideal. Men man kan också här skönja en 

viss pietet för de äldre instrumenten då försattes med de nya tekniska 

landvinningarna. 

 

I efterkrigstidens sena 1940-tal börjar dock uppfattningen om dessa 

ombyggda pneumatiserade orgelinstrument att ändras och de började nu att 

uppfattades som otidsenliga. Många instrument utrangeras och ersätts med 

helt nybyggda orgelverk där man endast tillvaratog pipmaterial som ansågs 

tillräckligt ”passande” eller som var allt fört dyrt att nytillverka (Blomberg 

1984). 

 

De här behandlade tonsättarna kom alla tre att verka under de ovan nämnda 

utvecklingsfaserna inom det svenska orgelbyggeriet och därmed att i sina 

respektive kyrkorum i olika mått behöva ta ställning i orgelfrågor. I rollen 

som utövande komponister – i de tidiga nysakliga verken – syns med 

tydlighet att de instrument de hade att tillgå – och som torde ha utgjort 

incitament i skapandet – är ombyggda romantiska orgelinstrument. 

Musiken 

Söderholm, Sörenson och Thyrestam räknas i dag till de frontfigurer, 

banérförare vilka etiketteras tillhöra den svenska nysakligheten inom 

Musica Sacrae. Nedan följer en presentation av tre tidstypiska verk för orgel 

av respektive nämnda tonsättare 

Toccata och Fuga d-moll 

”Toccata och Fuga d-moll” (op. 18) av Valdemar Söderholm komponerades 

omkring 1939 och kan, av vad titeln avslöjar, förmodligen vara en 

alludering på ett av J. S. Bachs mest spelade orgelverk (BWV 565) med 

samma titel. Verket blev utgivet 1940 hos Viktor Norbergs förlag, Västerås, 

och ingår i en samling med tre andra orgelkompositioner av samme 

tonsättare. Stycket är dedicerat hans mentor Waldemar Åhlén och det är inte 

otänkbart att det uruppfördes i S:t Jakob kyrka i Stockholm av Åhlén själv.  

Verket inleds (fig. 13), såsom hos J. S. 

Bachs verk, med en fri och fantasifull 

toccata. Tempobeteckningen är Allegro 

ma non troppo och den fria känslan 

förstärks i att toccatan saknar taktstreck 

förutom i de sista takternas Maestoso, 

som utgör ett mer metriskt conclusio. 

Temat kan man skönja redan i verkets 

första 16-delar, vilka upprepas likt en arabesque och löpande genom 

manualverken och pedalverket. Söderholms intension är att om möjligt 

använda tre manualer genomgående i verket. Detta för att skapa ekoeffekter. 

(fig. 13) 
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Att han skriver för en orgel med tre manualer kan tyda på att han haft i 

åtanke en orgel av kompromisskaraktär, det var vanligt att man utökade de 

romantiska instrumenten med ytterligare ett verk/en manual.  

Fugan (fig. 14) med 

tempobeteckningen 

con moto, inleds med 

ett två takter långt 

tema först i 

altstämman och 

därefter i 

sopranstämman som spelas på andra manualen. När sedan temat 

introduceras i tenorstämman görs detta på den starkare första manualen (fig. 

15), detta för att framhäva motivet. Samma sak sker när temat spelas i 

pedalen då övriga stämmor spelas på en svagare manual. Detta sätt att 

applicera fakturen har sin koppling till hur man framförde barockmusik 

under denna tid, enkannerligen J. S. Bachs orgelkompositioner. 

Uppförandepraxisen har sin grund i 

diskussionen hur man skulle framföra Bachs 

orgelverk på de, som man då tyckte, 

kompakta 8’-orglarna. (Carlsson 1973) 

 

Henry Weman skriver i sitt förord till 

Sveriges kyrkorglar (1973): ”Temat skulle på 

den tiden till varje pris spelas på en särskild 

manual (vilket ju också var nödvändigt om polyfonien över huvud skulle 

komma fram)”. Han syftar här på romantiska orglar. Vidare förordar han i 

detta sammanhang orglar uppställda med verksprincipen; alla orgelns verk 

skulle vara fullt utbyggda med klangkronans mixtur, något som ju 

kännetecknade 1950-talets orgelrörelseorglar. 

 

När Söderholm skrev detta verk fanns det endast en handfull orglar av ovan 

beskrivna karaktär i Sverige – och själv hade enbart en orgel av 

kompromiss-karaktär att tillgå (s. 22). Detta tyder på att Söderholm 

fortfarande var kvar i det ”romantiska” sättet att framföra barockmusik, på 

romantiska orglar, vilket han uppenbart applicerade i dessa sina tidiga verk 

– och i denna här behandlade Toccata och Fuga. 

Toccata a-moll 

Torsten Sörensons Toccata i 

a-moll (op.12) är komponerad 

omkring 1945 och äger en 

storform som för tanken till 

Dietrich Buxtehudes 

kompositionsmetod. Även 

Sörenson vill att man skall växla mellan olika manualer för att nå en 

tydligare uppfattning av polyfonin. I verkets fria inledning använder han 

manualväxlingar för att gestalta ekoeffekter; korta motiv upprepas efter 

varandra, först i forte- och sedan i pianonyans (fig. 16). Influens från 

(fig. 14) 

(fig. 15) 

(fig. 16) 
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barockens skrivsätt syns 

vidare i det efterföljande 

pedalsolot, vilket mynnar i 

en orgelpunkt bildande 

fundament till en polyfon 

sats på orgelns manualverk, 

att spelas på två manualverk 

om dessa äger ”likabördig 

styrka och glans” (fig. 17). 

Här syns tydligt det ambivalenta skedet i tidens orgelutveckling.  

Den polyfona delen i kompositionen mynnar i en återtagning av 

inledningens ekomotiv och avslutas med ett homofont largamente i 

fortissimo. Därefter följer en kort fuga 

omfattande 16 takter (fig. 18), vilket för 

tanken till hur Buxtehude skulle ha 

behandlat ett kort och intensivt fugatema. 

Verkets avslutning inleds efter fugan och 

här har styckets inledande motiv blivit fullt 

utvecklade och består av ”16-

delslöpningar” som varierar mellan sekvenser och skalor och som slutligen 

hamnar i ett imposant poco allargando med punkterade 8-dels rörelser mot 

conclusiots A-durackord.  

 

Man märker i detta tidiga verk av Sörenson att han är på väg att hitta sitt 

unika särpräglade tonspråk. Språket och harmoniken i denna toccata 

efterhärmar däremot inte något som skulle kunna ha skrivits i slutet av 

1600-talet; Sörenson använder endast de gamla mästarnas former likt ett 

skelett att fylla med sitt eget tonspråk. Denna arbetsmetod äger släktskap 

med Hugo Distlers sätt att komponera, ett undvikande att hamna i 

pastischskrivande. Verket blev tio år efter sin tillkomst utgivet i en antologi 

kallad Musica Organi del III (1957), sammanställd av Henry Weman.  

Preludium och Fuga B-dur 

Det yngsta av verken presenterade i denna uppsats är signerat Gunnar 

Thyrestam. Opuset ”Preludium och Fuga i B” är komponerat 1948 och 

liksom Söderholms verk utgivet hos Viktor Norberg Musikförlag i Västerås. 

Thyrestam är bärare av det 

mest egenartade och solitära 

tonspråket av de här tre 

presenterade tonsättarna. 

Hans arbetsmetod är liksom 

de andra att som incitament 

bruka befintliga och 

etablerade former för sitt 

nyskapande. 

 

(fig. 17) 

(fig. 18) 

(fig. 19) 
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Preludiet är kort och intensivt 

med en tydlig presentation av 

verkets huvudtema i inledningens 

pedalstämma (fig. 19), det motiv 

som sedan ligger till som grund 

för temat i den efterföljande 

fugan. Preludiet fortsätter i en fri 

enstämmig del med triolarabesker 

vilka övergår i löpningar mellan manual- och pedalverken (fig. 20). På 

samma sätt som de andra tonsättarnas här behandlade kompositioner, 

avslutas också Thyrestams preludium med att det inledande motivet 

återkommer, dock mer utvecklat och via ritardando hamnande i ett 

överraskande durackord.  

Den efterföljande fugan har det längsta temat av de här behandlade tre 

orgelkompositionerna, fyra takter långt (fig. 21). Thyrestam gör ingen 

hänvisning till att följa den tidens uppförandepraxis när det gäller 

barockmusik, som detta att tydliggöra huvudtemat på separat manualverk. 

Han ger heller ingen indikation i vilken 

styrkenyans verket skall äga. Faktum är att 

hela stycket saknar nyansbeteckningar. 

Detta lämnar interpreten helt fri att själv 

tolka verkets nyansuppbyggnad. Dock ger 

fakturen och dess form tämligen tydliga 

anvisningar om verkets dynamiska 

uppbyggnadsförlopp.  

 

När fugans inledande exposition är avklarad, följer den andra expositionen 

med motivets första toner som tema (fig. 22). Temainsatserna införes nu 

tätare och transponeras allt längre ifrån ursprungstonarten och når till slut, 

när den andra expositionen är avklarad, en 

”främmande hamn”, A-dur.  Den tredje 

expositionen i fugan består enbart av ett fragment 

från urspungstemat (fig. 23), insatserna är än mer 

förtätade och transponeras ytterligare och när 

fugan nått sin konklusion är den åter i B-dur. 

Thyrestam repriserar sedan preludiets fria del och 

verket avslutas i ett coda-artat largamente. 

Sammanfattning 

De tre tonsättarnas verk är alla tydligt influerade av barocktidens 

kompositionsideal. Dels nyttjar komponisterna de klassiska formerna såsom 

(fig. 20) 

(fig. 21) 

(fig. 22) 

(fig. 23) 
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preludium, toccata, fuga etc., men framförallt upplever man hur de 

influerats av barocktidens transparenta faktur, skärpa, logik och stringens i 

sitt avståndstagande till den senromantiska högexpressiva airen, vilken de 

säkert uppfattade som både kvalmig och instängd.  

 

Viktigt är betrakta nysakligheten likt en framåtblickande rörelse i tiden, fri 

från sentimentalt återblickande. Deras sökande tillbaka till källorna, de 

gamla mästarna, är ingen känslosam gråtmild längtan till flydda tider, utan 

ett hämtande av ”förlorade” kunskapsideal, vilket skulle ge energi och 

incitament för nyskapande. Med detta lyckas nog Sörenson och Thyrestam 

främst. Deras klassiska studier genererar hos dem i särpräglade tonspråk, 

där nog Thyrestam måste anses som den mest solitäre med sina så 

omisskännliga vändningar och subtilt raffinerade harmonik. Den tidige 

Söderholm är dock fortfarande sökande efter ett eget ”språk” – och lyckas 

inte helt fullt på samma sätt som de övriga – vilket han även själv påpekar 

under Eksjö-tiden, det han formulerar som rädslan inför att hamna i 

pastischskrivande (s. 17). 

 

Man kan hos dessa tre kompositörer tydligt märka deras stora ödmjukhet 

och respekt inför de tidiga mästarna - och en vilja att idka frändskap med 

deras ideal. Men samtidigt vill de helt naturligt deklarera ett slags 

avståndstagande inför rädslan att skapa stilkopior. Verken är ofta korta och 

koncisa, tuktade till koncentrering och pregnans i avståndstagande till 

onödig känslosamhet. Det lapidariska skrivsättet blir till ett adelsmärke. Hos 

framföralla Thyrestam kan man tala om ett lakoniskt komponerande.   

Weman och Musica organi 

År 1957 sammanställde domkyrkoorganisten i Uppsala Henry Weman en 

antologiserie om tre band med orgelmusik under titeln ”Musica organi”. I 

den tredje volymen skriver han i förordet: ”Till den rika utvecklingen och 

det nya intresset för nykompositionen för orgel bidrager utan tvivel att 

orgeln som instrument har genomgått en förnyelse, som gjort att den numera 

kan påräkna ett helt annat intresse av såväl tonsättare som orgelspelare som 

av den lyssnande menigheten.” Vidare beskriver han orgelns utveckling i 

Sverige, enligt de orgelrörelseideal som han så ivrigt förespråkade att man 

nu är ”på rätt väg”. Han vill i denna antologi framdraga bortglömda 

tonsättare och deras orgelkompositioner, ge verken en renässans genom att 

sammankoppla dem med de nya moderna orgelrörelseorglarna. I samlingen 

återfinns flera svenska tonsättare som ju sammankopplats med den 

senromantiska eran, nämligen Harald Fryklöf, Oskar Lindberg och Otto 

Olsson. Dessa presenteras nu tillsammans med den nysakliga kadern med 

tonsättare som Gottfrid Berg, Valdemar Söderholm, Torsten Sörenson, 

Gunnar Thyrestam. Detta jämsides med deras nordiska motsvarigheter. 

Samtliga verk i denna den tredje delen av antologiserien är tillkomna i 

tidsspannet från 1910-talet till det tidiga 1950-talet (Weman 1957). 
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Del III 

Diskussion 

Man bör reflektera något inför det faktum att den orgelmusik som skrevs 

under 1930- och 40-talen så ensidigt förknippas med den senare 

orgelrörelsens ideal under 1950-, 60- och 70-talen. Den ofta haltfulla och 

högkvalitativa ”tidiga” musiken associeras med undermåliga instrument från 

det svenska orgelbyggeriets dekadensperiod. Wemans goda intention att 

framdra de senromantiska verken via den tidigare nämnda antologin (s.26) – 

och därmed applicera dem på en ”felaktig” instrumenttyp, är onekligen 

intressant. Idag är vi upplysta – med ett slags tidsfacit i handen – att denna 

musik står på helt egna ben och skall anbringas på en helt annan klanglig 

palett än en orgelrörelseorgel av 1950-talssnitt. Så är också fallet, om än inte 

lika uppenbar, med den tidiga nysakliga musiken som återfinns i nämnda 

antologivolym. Den hör egentligen hemma hos den så kallade 

kompromissorgelns klangliga air. Man skall nu inte misstänka att Wemans 

goda vilja till förnyelse småningom renderade i en motsatt effekt; Weman 

ägde ett sant patos för svensk och nordisk orgelmusikkonst och utförde som 

redaktör i detta sammanhang en stor insats, dock fast i ett 

orgelinstrumentideal inte i samdräkt med musiken. Därför är det av största 

vikt och avgörande betydelse att studera vilka instrument som tonsättarna 

faktiskt hade förhanden när de skrev sin musik – och därmed erhålla en sann 

och tydlig bild av hur musiken vid sin tillkomst gestaltades, både ur 

klingade och exekveringsmässiga perspektiv. 

 

Om man fokuserar på tonsättarna presenterade i denna uppsats, finns det 

ledtrådar till hur de själva uppfattade sina tidiga verk. När Söderholm i 

slutet av sin karriär som kyrkomusiker i Hedvig Eleonora i Stockholm något 

ironiskt kommenterade det nya orgelinstrument som tog gestalt där 1976, 

med att ”mitt intresse för körmusik ökade markant”, kan det ge en 

fingervisning om vad han innerst ansåg om orgelbyggeriets utveckling. Det 

kan måhända vara ett citat taget ur sitt sammanhang, men faktum är att 1976 

års orgel i Hedvig Eleonora befinner sig tämligen långt från hans 

pneumatiska kompromissorgel vilken han trakterade under sina Eksjö-år. 

Likaså fick Sörensons orgelrörelseorgel från 1955 i Oscar Fredriks kyrka i 

Göteborg inte så lång livslängd, då den ju ombyggdes redan några är senare 

och då erhöll ett mer franskromantiskt svällverk – med stämmor som till 

exempel Voix céleste 8’ och Borduna 16’. Men det måhända tydligaste 

exemplet återfinns hos Thyrestam, där han efter uruppförandet av hans 

”Bornholmssvit” (1978) på den senromantiska Åkerman & Lund-orgeln i 

Hedesunda kyrka uttryckte: ”Min orgelmusik låter bäst på denna orgeltyp”. 

Domkyrkoorganist Claes Holmgren, vilkens mentor Thyrestam var från 

tidigt 1970-tal, har nämnt att Thyrestam förespråkade en orkestral, 

symfonisk registreringskonst i de många orgelkompositioner som Holmgren 

då uruppförde. 
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En orgeltonsättare torde skriva sin musik för de instrument som finns 

förhanden, för de rådande klangliga (och speltekniska) förutsättningarna 

(och idealen).  Söderholm och till viss del Sörenson är synbart tydligast 

fortfarande kvar i den romantiska uppförandetraditionen för barockmusik 

när det gäller notbilderna i Preludium och Fuga d-moll respektive Toccata a-

moll, genom att till exempel med olika manualverk framhäva den ledande 

cantus firmus.  

 

När vi går att gestalta denna musik, så bunden till ett visst instrumentideal, 

har vi naturligtvis (med dagens ideal) att nå så nära tillkomsttidens paletter 

som möjligt. Detta vår samtids ideal, att vara ”stiltrogen”, har ju inte 

existerat alltför länge; man behöver endast dra paralleller med J. S. Bachs 

cembalomusik, som mycket länge – och nu måhända med ökad intensitet i 

en form av önskade ”gränssprängningar” – appliceras på det moderna pianot 

som instrument.  En viktig aspekt här är att nysakligheten som musikalisk 

riktning är en modern rörelse med intentionen att blicka framåt och förnya 

kyrkomusiken - och att lösningen med kompromissorglar endast blev ett 

temporärt skede då de efter en ganska kort existens ombyggdes eller helt 

demonterades. 

 

Det har därför varit av största vikt för mig, när jag nu skall gå att gestalta 

dessa tre orgelkompositioner, att finna ett så kongenialt instrument för 

verken som möjligt. Min djupaste intention har varit att ”återföra” 

kompositionerna till sina respektive ”tider”, bort ifrån alltför ”ortodoxt” 

orgelrörelsetänkande, bort ifrån förutfattade meningar och till och med 

fastslagna etiketteringar av denna musik. Det orgelinstrument som jag funnit 

mest själsbefryndat med musiken är orgeln i Stockholms S:ta Maria 

Magdalena kyrka. 

Examenskonsert 

Vid min examenskonsert kommer jag att framföra de tre verk som 

behandlats och dissekerats i denna studie kring den svenska nysaklighetens 

uppförandepraxis. Som relief framförs orgelverk av Hugo Distler och Jan 

Pieterson Sweelinck. Detta för att försöka påvisa både en samtida 

inspirationskälla från Tyskland med Hugo Distler som representant – och 

för att ådagalägga en av de gamla mästarna som tillskyndare och 

katalysator.  S:ta Maria Magdalena kyrka äger två orgelinstrument: dels ett 

orgelinstrument som är en så kallade stilkopia av en fransk barockorgel, 

medeltonstämd och byggd av A. Magnussons Orgelbyggeri AB samt en 

senromantisk rörpneumatisk orgel byggd av firman Åkerman & Lund 1927. 

 

Konserten inleds med renässanstonsättaren Jan Pieterson Sweelincks 

orgelkoral över ”Allein Gott in der Höh sei Ehe”, vilken efterföljs av Hugo 

Distlers orgelpartita över ”Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den 

Gotteszorn wandt”, vilka appliceras på ”barockorgeln”, kongenialt verktyg 

för både renässansmusik och Distlers nysakliga faktur, ett verk 

ursprungligen skrivet för hans Stellwagen-orgel i S:t Jakobikirche i Lübeck. 
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Söderholms, Sörensons och Thyrestams verk kommer att exekveras på 1927 

års orgel, som visserligen inte skall betraktas som och hänföras till att vara 

en så kallad kompromissorgel, men som är bärare av de speltekniska 

egenskaperna och till mycket stor del även klangliga schatteringarna 

instrumenten gestaltade under de följande decennierna ägde. 

 

Min uppfattning är att framförandet av dessa tre nysakliga verk vid denna 

konsert, applicerade på ett i gängse tankesfär något ”felaktigt” instrument, 

kommer att vinna en djupare och mer nutida förståelse för kompositionerna. 

Dessa högkvalitativa verk – liksom många andra från denna expansiva era 

inom det svenska Musica Sacrae-området – är att betrakta som viktiga 

exempel och väl värda en renässans i vår tids odlande av orgelmusik. 
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