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                       SVENSKA ORGELSÄLLSKAPET    
 
 
Studieresa till orglar i Nidaros sommaren 2016 
15 – 19 juni. 
 
Till Trondheim och Nidarosdomen har orgelintresserade under senare 
år vallfärdat till två av Norges förnämsta instrument.  
   Joachim Wagner byggde 1738-39 i Berlin det praktfulla orgelverk 
IIP/30, som invigdes 1741. Med kompletteringar nyttjades orgeln till 
1930, då allt utom fasaden demonterades och lagrades på kyrkvinden 
för att ge plats åt Steinmeyers jätteorgel  IVP/127+12tr – under lång 
tid Nord-Europas största. I maj 2014 återinvigdes denna orgel efter 
omfattande och mycket uppmärksammad rekonstruktion, reparation, 
ombyggnad, omgestaltning och tillbyggnad. 
    
   Båda dessa orglar har nu - inte minst på av nu pensionerade domorganisten Per 
Fridtjov Bonsaksens initiativ – återfått sina ursprungliga egenskaper. Jürgen Ahrend 
Orgelbau, Leer (Ostfriesland) lyckades med enastående resultat efter ett helt års arbete 
1994 åter göra en orgel av material som beskrevs vara i extremt dålig kondition. Mer 
än hälften av Wagners 1860 pipor kunde utnyttjas och klingar nu via cd-inspelningar 
med bl a Per Fridtjov Bonsaksen, Bine Katrine Bryndorf, David Kinsela, Jacques van 
Oortmerssen, Harald Rise, Martin Sander, Gary Verkade och Gerhard Weinberger.       
   När Magne H Draagen tillträdde tjänsten som ledende domkantor 2012 var 
schweiziska Orgelbau Kuhn AG igång med demontering av den 40 ton tunga Stein-
meyerorgeln. Han blev i maj 2014 den förste att spela in cd på den efter femtio års 
dekadens återinvigda orgeln med sina 9600 pipor.  
 
 
   Under vår Norgeresa besöker vi Nidarosdomen flera gånger. Vi gör en heldags 
bussutflykt i Nord-Trøndelag, då vi besöker Br. Torkildsens orgelverkstad i Åsen och 
några av firmans orglar i trakten. På programmet står även besök i fler kyrkor i 
Trondheim samt i Institut for musikk, NTNU och det berömda Ringvemuseet med 
musik som huvudtema.   
   Läs mer och se bilder i ORGELforum nr 4/2015 s 8-9 om programmet.  
  



Resefakta 
 
Resan arrangeras av Svenska Orgelsällskapet och Principal Musikresor, där Lennart Persson 
Elmeroth svarar för programuppläggningen och Jerker Sjöqvist för de praktiska delarna och 
ekonomin. Svenska Orgelsällskapet står tillsammans med Principal Musikresor som teknisk 
arrangör med garanti hos Kammarkollegium enligt paketreselagen. 
    Resan till och från Trondheim sker individuellt, då grupprabatter sällan lönar sig i för-
hållande till mängden av tillgängliga egna resvägar och lågpriser. Skicka in vidstående 
deltagaranmälan. Hör av dig på nytt om du inte inom en vecka fått svar med faktura på 
anmälningsavgiften. Det begränsade antalet platser fördelas enligt principen först till 
kvarn! Köp flygbilett via internet eller lokal resebyrå som t ex Resekompaniet i Kungälv, tel 
0303-109 60 (referera till PrincipalMusiks Trondheimsresa). Kolla avbeställningsskydd i 
hemförsäkring eller bankkort. Då du inte är bunden av gruppbiljett kan du välja att 
förlänga Norgevistelsen före och/eller efter vår gemensamma orgelresa.  
 

    Ju tidigare flygbiljettköp - ofta desto lägre pris! På reseprogrammets ut- och 
hemresedagar (onsdag 15/6 resp söndag 19/6) finns bl a följande – i januari 2016 icke 
fullbokade – flygavgångar:  
Stockholm Arlanda ARN-TRD SAS ut 07:55, 12:30  SAS hem 14:15, 16:15, 20:00  (fr 2 253:-) 
Göteborg Landvetter GOT-TRD SAS ut 08:25 hem 14:15, 17:00 (fr 2 902:-) 
København Kastrup CPH-TRD SAS ut 06:00  Nor ut 07:10  SAS hem 15:05 (fr 3 376:-) 
Alternativa vägar med tåg via Oslo eller Östersund, t ex fr Malmö 14:08(+06:54) resp 15:11(+11:09). Obs! + inne-
bär nattåg med ankomst under dygnet efter avresan. Liknande förhållanden fr Göteborg och Stockholm. 
  Grundpriset är 3 940 kr varav 800 kr betalas som anmälningsavgift till PrincipalMusik  
snarast efter erhållen bekräftelse att anmälan inkommit och registrerats. Vid köbildning 
mister anmäld deltagare sin plats i turordningen, om anmälningsavgiften ej bokförts hos 
PrincipalMusik senast en vecka efter att anmälan bekräftats. 
  I grundpriset  ingår frukost och plats i dubbelrum fyra nätter på Quality Hotel 
Augustin, heldags busstur och lunch i Stiklestad samt entréer. Tillägg för enkelrum 1 
335 kr. Dagligt middagsmål på hotellet onsdag-lördag kan bokas för 1 000 kr/pers i 
samband med anmälan. Obs! Hotellrestaurangen är inte öppen för enskild 
bordsbeställning utan endast för förhandsbokade grupper. Beställ hotellmat nu eller sök 
mat ”på stan” när du är i Trondheim. 
  Angivna priser gäller med reservation för ändringar på grund av på anmälningstalongen 
angivna skäl såsom valutakursändring efter 160102 då valutakursen var 1,00NOK=1,00SEK! 
Slutbetalning senast den 12 maj 2016.    
  Anmälan är bindande och anmälningsavgiften på 800 kr återbetalas ej vid eventuell av-
bokning utom om du anmäler annan deltagare i ditt ställe. Om ingen annan övertar 
avbokad plats föreligger skyldighet att betala hela den del av deltagarkostnaden för vilken 
Svenska Orgelsällskapet annars blir ekonomiskt lidande.  
  Vidare upplysningar genom reseledarna Lennart Elmeroth, 031-230674 och Jerker 
Sjöqvist, Principal Musikresor,   principalmusik@telia.com  , tel 0303-917 33, 0707-191733.  
160104, rev 160123-jsj 

 

Deltagaranmälan                                                       
160104, 160123 

  SVENSKA ORGELSÄLLSKAPET  
               Studieresa till orglar i Norge 
 2016-06-15--19 
      frånskiljs och skickas snarast till  

 Principal Musikresor, c/o Jerker Sjöqvist, Rättarevägen 8, 442 50 Ytterby.   
Deltagarantalet är begränsat och anmälningarna registreras i den ordning de kommer in.  
Anmälan är bindande. Inbetalningsavi för anmälningsavgift 800 kr med en veckas betalningsfrist 
kommer att skickas så fort anmälan registrerats. Vid försenad inbetalning omregistreras deltagar-
anmälan till avgiftens ankomstdag.  Avgiften är en del av totalkostnaden, som ej återbetalas vid ev. 
avbokning. Slutbetalning senast 12 maj 2016. Alla prisuppgifter lämnas med reservation för ev. 
ändring efter 160102 av valutakurs, bränslepris, skatter.   
 
 KRYSSMARKERA DE RUTOR SOM GÄLLER! 

 Härmed anmäler jag mig/oss till rubr. arrangemang enligt vidstående beskrivning 
med grundpris 3 940 kr/deltagare och med nedan angivna pristillägg och önskemål: 

Namn ………………………………………………………………………………….. 

Gatuadress ……………………………………………………………………………. 

Postadress…………………………………………………………………………….. 

Tel …………………………  Mobil ………………………………            Födelseår: ……….    

E-post………………………………………………………………………………….. 

 Anmälan gäller även  ……………………………………………  Födelseår: …………  

 Jag har avtalat att dela dubbelrum med (annan än ovanstående):………………………………………   

  Jag/vi beställer enkelrum på hotellet = tillägg 1 335 kr/pers  

 beställer … st plats(er) à 1 000 kr för fyra dagars middagsmål på hotellet 
      

 Jag/vi har önskemål betr dietmat etc: …………………………………………………. 
    
Datum och underskrift ………………………………………………………. 
Anmälan kan även skickas skannad eller per e-post med följande formulering: 
Deltagaranmälan enligt A5-folder 160104 till Orgelsällskapets resa till 
Trondheim 15-19 juni 2016 med följande uppgifter:  Lämna därefter 
gällande uppgifter enligt ovan!; antal grundpris, namn &/ adress mm, 
enkelrum, middagsmål, diet.  Anmälan är även via e-post bindande. Fakturan kommer 
senast efter en vecka varefter betalning sker enligt ovanstående villkor. 
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