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38 Korta meddelanden 

avled 1954, 44 år gammal. Våga ligger ungefär 
mittemellan Lesjaskog och Kvarn, ca fem mil 
från båda, dvs. i de trakter där Klugstad verka
de och där hans vård kom till ungefar 150 år ti
digare. Vården på Norra begravningsplatsen 

sattes upp 1934, något senare än Lidingö
vården. 

Ake Beijer 
Armfeltsgatan 27, 115 34 Stockholm 

Projektet Sveriges medeltida orglar 

1936 disputerade Bertil Wester på en avhand
ling med titeln Gotisk resning i svenska orgbr och 
underrubriken En undersökning med huvudsaklig 
begränsning till det svenska materkdet. Avhandlingen 
var så att säga orgelhistoria maskerad till konst
historia, bl. a. motiverad med orgelfasadens be
tydelse för kyrkorummet; varför avhandlingen 
inte helt enkelt lades fram inom musikhistoria 
vet jag inte. 

Här presenterades nu för första gången det 
svenska medeltida orgelmaterialet, som utgörs 
av ett antal mer eller mindre fragmentariskt be
varade orglar från Gotland och Uppland. Hu
vuddelen av materialet förvaras nu i Statens 
historiska museum. Idag är det bara en trängre 
expertkrets som känner till detta materials be
tydelse för den internationella orgelforskning
en, men faktum är att dessa fragment utgör 
nyckelmonument inom området, och i orgdhis-
torikerkretsar har ortnamnen Norrlanda och 
Sundre samma klang som låt oss säga Birka el
ler Vendel. 

Med undantag för en mindre artikel i en spe
cialtidskrift är Westers nu svåråtkomliga av
handling fortfarande den enda seriösa presen
tationen av detta viktiga orgelmaterial. Nyligen 
har därför en projektgrupp bildats, med syfte 
att åstadkomma en modern materialpublika
tion. Gruppen utgörs av Eva Helenius-Öberg 
vid Statens musiksamlingar, musikforskare, 
Mads Kjersgaard, orgelbyggare och orgelfors
kare med särskild inriktning på äldre orglar, 
undertecknad Göran Tegnér, S H M samt Axel 

Unnerbäck, Raä. Projektet har fått ekonomiskt 
stöd av Berit Wallenbergs stiftelse. 

Arbetet skall resultera i en publikation som 
dels skall omfatta en rent dokumenterande del, 
där orgelfragmenten kommer att presenteras 
med nya uppmätningar och fotografier, trä
slagsbestämningar, ev. dendrokronologiska da
teringar, verbal beskrivning e t c , dels ett avsnitt 
där, efter en genomgång av relevanta skriftliga 
källor, belägg för orgelbyggande och nu för
svunna medeltida orglar kommer att presente
ras och diskuteras. Till detta kommer också 
några problematiska orgelverk, Fröslunda och 
Genarp, som inte kan lämnas utanför diskus
sionen. 

För att kunna ge svar på frågan om hur vanli
ga orglar egentligen var i det medeltida Sverige 
— en i sammanhanget naturlig fråga — måste 
man också diskutera frågan om orgelns roll i 
liturgin före och efter reformationen, något 
som ännu inte är tillfredsställande utrett. San
nolikt är praxis här svår att komma åt. 

Projektgruppen avser att under arbetets 
gång försöka få till stånd ett mindre, internatio
nellt seminarium samt, när arbetet är slutfört, 
att diskutera resultat och slutsatser vid ett inter
nationellt, för ändamålet anordnat symposium 
vars diskussion kan bifogas publikationen. 

Det är projektgruppens förhoppning att kun
na genomföra det hela inom två år; arkivge
nomgången är redan påbörjad. 

Göran Tegnér 
Projektet Sveriges medeltida orglar 
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