Renovering av unik Walcker-orgel
i S:t Peters kyrka, Stockholm
E.F. Walcker & Cie, 1905, Opus 1197
Föreläsning av Sune Fahlgren
Introduktion av orgel och kyrka
Den orgelmusik som ljuder i Stadshuset – till exempel i samband med intåget i Blå hallen
till Nobelmiddagen – spelas på pipor från en så kallad Walcker-orgel. Att det blev just en
Walcker orgel i Stadshuset beror på att det var en sådan sydtysk, pneumatisk orgel med
romantisk karaktär som metodistförsamlingen 1905 hade installerat i den nybyggda S:t
Peters kyrka i Upplandsgatebacken i Stockholm.
Inom några år slog orgelbyggaren Walcker igenom i Sverige och omkring 30 instrument
exporterades till Sverige fram till 1925 då orgeln i Stadshuset stod klar. En stor
förespråkare för Walcker-orgeln var metodisten Axel Boberg, organist i S:t Petri kyrka i
Malmö som fick en Walcker orgel 1914.
Och det var inte bara orgeln i S:t Peters kyrka i Stockholm som blev en förebild i
Stadshusbygget. Även blyfönsterspecialisten Hans Kuhn på Luntmakargatan, som hade
gjort de blyinfattade fönstren i S:t Peters kyrka, fick göra de blyinfattade fönstren i det
nationalromantiska Stadshuset som invigdes 1923.
S:t Peters kyrka började uppföras i korsningen Upplandsgatan och Kammakargatan på
Norrmalm år 1900 och invigdes 1901. Kyrkobyggnaden var då den tredje
metodistkyrkan i Stockholm efter S:t Pauls kyrka på Södermalm, invigd 1876, och
Trefaldighetskyrkan på Östermalm 1894. Och alla dess metodistkyrkor bekostades av
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medlemmarna. Här ett foto på medlemmar i S:t Peters församling, samlade till det första
spadtaget år 1900.
Den metodistförsamlingen bildades 1882 för att bedriva kristen verksamhet på
Norrmalm som då expanderade kraftigt. När församlingen växte, beslöt man att bygga
en egen kyrka på Norrmalm. Först utlystes en arkitekttävling. Till jurygruppen utsågs
flera framstående stockholmare som ledamöter, bland annat dåvarande stadsarkitekten.
Den ritning som vann var gjord av den då unge arkitekten Erik Lallerstedt (1865–1955).
Han blev senare känd för den arkitektur han gav till Trygghuset, S:t Matteus kyrka,
Kungliga Tekniska Högskolan, Studentpalatset, m.fl.

Orgeln i S:t Peters kyrka
Jag återkommer senare till kyrkobyggnaden som uppkallats efter lärjungen Petrus, men
först ska dess orgel presenteras. Orgeln genomgår nu en mycket omfattande renovering
och ska återinvigas första helgen i februari nästa år (2020).
Vid 1900-talets ingång var de allra flesta orglar i Sverige byggda av inhemska
orgelfirmor såsom Åkerman & Lund, Setterquist & Son i mellersta Sverige, och Eskil
Lundén och Magnussons på västkusten. Ute i Europa var en av de ledande orgelfirmorna
den sydstyska E.F. Walcker & Cie. – ett familjeföretag i flera generationer. De hade
utvecklat ny teknik för att föra över signalen från tangenter och pedaler till orgelns
pipor. (Här en bild på deras fabrik.)
Tekniken som Walcker hade utvecklat kallades för pneumatisk traktur, och innebär att
luft används inte bara för att ge ljud i piporna utan också för att föra över signalen från
tangenter och pedaler. Denna servostyrning gav en bättre spelkänsla.
Med statskyrkosystemet i Sverige var det svårt för utländska konkurrenter att komma in
på den svenska marknaden. Men metodistförsamlingen på Norrmalm blev nyfiken på
den tyska orgelfirman och deras erbjudande 1903 om att få visa upp sitt instrument i
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Sverige. Från början användes harmonium för ackompanjemang av psalmsången i S:t
Peters kyrka.
I ett protokoll från ett styrelsmöte i den 14 mars 1904 står att läsa:
Br. E. Lundgren meddelade att orgelfirman Walcker & Cie, Würtenberg, som i
skrifvelse till föregående styrelsemöte gjort förfrågan om att i S:t Peters Kyrka få
ställa upp en piporgel, meddelat att firman ej kunde gå med på af
församlingsstyrelsen uppställda villkor, hvarför frågan t.v. skulle få anstå.
Frågan återkom i styrelsemötet den 10 september:
Då den nuvarande orgeln i kyrkan är för liten för så stor lokal beslöts anskaffa
piporgel snarast möjligt för den firma som i början av året inlämnade förslag.
Pastor A. Wiik och organisten Erik Lundgren fick i uppdrag att gå i författning om
köpet af för kyrkan lämplig orgel.
Den 25 mars 1905 invigdes orgeln och hade Walckers opusnummer 1197, alltså hade
den tyske orgelbyggaren Walcker redan passerat den tusende. Opusnumret för orgeln i
Stadshuset är 2073, vilket visar vilken stor producent av orglar den firma var vid den
här tiden.
Orgeln i S:t Peters kyrka förblev i sitt ursprungliga skick till dess den omdisponerades av
Olof Rydén 1962. I slutet på 1950-talet kom nya smakriktningar som medförde att
disponeringen av stämmor i många orglar i Sverige ändrades. I St:Peters kyrka byttes
några stämmor ut och några stämmor kapades för att ge en annan klang.
Walcker-orgeln i S:t Peters kyrka är vad man kallar en romantisk kyrkorgel, eftersom
den efterliknar orkesterns instrument och har därmed mer mjuka stämmor – vilket var
ett ideal under romantiken. För dessa orglar skapades stora musikverk av till exempel
de tyska kompositörerna Max Reger och Sigfrid Karg-Elert. Här i Sverige är de stora
namnen inom romantisk orgelmusik kompositörerna Otto Olsson, Oskar Lindberg och
Gustav Hägg.
Det är den ursprungliga dispositionen på Walcker-orgeln i S:t Peters kyrka som nu
håller på att återställas så att den på nytt blir en romantisk orgel fullt ut.
Orgelns plats och utseende
Orgeln står på körläktaren, framför det stora rosettfönstret i kyrkans södra gavel mot
Kammakargatan. Den placeringen avviker från den då vanligaste förekommande
placeringen i metodistkyrkor – ovanför predikostolen.
Orgelns fasad är utformad efter den tidens ideal i samklang med kyrkans arkitektur i
jugendstil. Den består av ett indraget mittfält med blindpipor framför svällverket och
bakom dessa står ”fantasipipor” i form av rör med guldbronserade kronliknande krön.
Mittfältet flankeras av två tureller med sidofält och gavelfält. Turellernas pipor sticker
upp ovanför ett förgyllt utsirat krönband och dessa pipmynningar har också kronlika
krön.
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Fasaden är gjord i massiv ek med bildhuggerier. Som kyrkan är också orgelfasaden ritad
av arkitekten Erik Lallerstedt
Spelbordet är av gängse Walckermodell för denna tid, byggt i ek och med interiör av
svart polerat trä och med manubrier i elfenitklätt trä. Registren har olika färger för de
olika manualerna och pedalen.
Tangenterna på första manualen är klädda med vit elfenit och övertangenterna med
ebenholtz.

Orgeln får sin luft från två sammankopplade bälgar. De har från början pumpats av
elektrisk motor med vevstake. Sedan installerades en elektrisk fläkt. Bälgarna och fläkt
byts nu ut så att orgeln på nytt kan nå styrkan i sin intonation.
Pipverket har följande ursprungliga disposition som nu ska återställas. Totalt är det
1072 pipor.
Kortfattad historik om Walcker-orglar i Sverige
Perioden mellan orgelbygget i S:t Peters kyrka och Stadshuset vad den bästa i Walckerorgelns historia också ute i Europa. Idag är Walcker-orgeln i hög grad bortglömd och
okänd i orgelsverige.
Den första Walcker-orgeln i Sverige och fortfarande i bruk är alltså den i S:t Peters kyrka
i Stockholm. En Walckerorgel är också bevarad i Caroli kyrka, Malmö (1921). Och den är
kvar till vissa delar i orgeln i Stockholm Stadshus, Blå Hallen (1925). Övriga är borta. Det
gör att instrumentet i S:t Peters kyrka har ett högt musikaliskt och kulturhistoriskt
värde, en omistlig del av Stockholms orgelbestånd.
I Baltikum och östa Europa är fortfarande Walcker-orglar vanligt förekommande. Därför
var det också naturligt att anlita den lettiska orgelfirman Ugales Ergelbuves Darbnica för
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renoveringen under ledning av Janis Kalnins. I Riga finns Walckers mest prestigefyllda
orgelbygge – den i domkyrkan – som var världens största orgel när den 1884 invigdes.
Vår orgelkonsult under renoveringen är Göran Grahn, curator vid Stiftelsen
Musikkulturens Främjande här i Stockholm.
Orgelrenoveringen kostar cirka 1,8 miljoner. När orgeln köptes 1905 betalades den
genom insamling i församlingen och bland församlingens vänner. Den renovering som
nu genomförs möjliggörs också på motsvarande sätt genom gåvomedel och det generösa
bidrag församlingen fått från Kulturfonden till orgelrenoveringen.
Samtidigt med orgelrenoveringen genomförs också en totalrenovering av
blyglasfönstren i S:t Peters kyrka. Den restaureringen kostar 4 miljoner. Idag är S:t
Peters kyrka blåklassad som byggnad.

Original disposition
av S:t Peters orgel, opus 1197
Manual I
Principal 16’
Principal 8’
Concert-Flöte 8
Gamba 8’
Salicional 8’
Octav 4’
Cornett 8’ 3-5 fach
Trompete 8’

Manual II i svällskåp
Liebl. Gedeckt 16‘
Gemshorn 8’
Liebl. Gedeckt 8’
Viola d’amour 8’
Voix celeste 8’
Travers-Flöte 4’
Flautino 2’
Oboe 8’

Pedal
Principal-Bass 16’
Subbass 16’
Violoncello 8’
Basson 16

Varför var det just metodister som byggde S:t Peters kyrka och införskaffade en
romantisk orgel från orgelbyggaren Walcker i Tyskland?
Som historiker vill jag inte bara beskriva vad som hänt i historien, jag vill också förstå
och söka efter orsaker till att det blev som det blev.
Den internationella metodismen började som en förnyelserörelse inom den anglikanska
kyrkan – Church of England – i Storbritannien. Förgrundsgestalt var prästen och
teologen John Wesley (1703–1791). När han var präst och lärare i Oxford tog han
tillsammans med sin bror Charles initiativ att samla en grupp unga män för att läsa
Bibeln och försöka leva dess budskap i praktiken. Den lilla gruppen, The Holy Club, lade
sig också vinn om att besöka människor som hade det svårt. Särskilt dödsdöma i
fängelser fick uppmärksamhet. Eftersom de var så metodiska i sin fromhet och sitt
arbete fick gruppen öknamnet ”metodister”
Den förste metodisten som skrev in sitt namn i Sveriges historia var George Scott (t.h. på
bilden). Ett resultat av hans verksamhet sedan 1830 blev den första frikyrkolokalen i
Stockholm som låg nära Hötorget – Engelska kyrkan (senare kallad Betlehemskyrkan) –
som stod klar 1840. I början var Scotts verksamhet för de engelska migrantarbetarna
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som arbetade på industrimannen Samuel Owens fabriker i Stockholm, men svenskar
drogs också till Scotts gudstjänster. Kontakter uppstod till exempel med den
nyevangeliska väckelsen och dess förgrundsgestalt Carl-Olof Rosenius.
Scott blev dock 1842 utvisad ur Sverige för hans verksamhet stred mot det då gällande
Konventikelplakatet från 1741, som förbjöd kristen verksamhet utanför Svenska kyrkan.
På 1860-talet kommer metodismen tillbaka, men då genom svenska sjömän som blivit
metodister i Amerika. Det var alltså den amerikanska grenen av metodistkyrkan som till
slut fick fäste i Sverige. Den första metodistförsamlingen i Sverige var S:t Paul i
Stockholm, grundad 8 januari 1868. Metodistkyrkan i Sverige blev 1876 erkänt av staten
som ett ”främmande trossamfund”.
När de svenska metodisterna började bygga kyrkobyggnader i Sverige var det inte
byggnader av frikyrklig karaktär – som den engelska kyrkan när Hötorget – man vill
bygga. Idealet var att metodistkyrkor skulle se ut som ”riktiga kyrkor”, alltså med den
stil som fanns inom Svenska kyrkan. Och så blev det runt om i Sverige. Idealet var
”enkelt men värdigt”. Och till en riktig kyrka hörde en kyrkorgel.
S:t Peters kyrka uppfördes i tre våningar med kyrksalen längst upp. Byggnaden vilar på
en våning av huggen kalksten. Fasaden är enkel, och den sidställda entrén i
gatukorsningen är väl synlig från Norra Bantorget. Hörnpelaren pryds av en
skulpturgrupp i huggen sandsten föreställande Kristus, omgiven av tre personer som
söker hjälp och stöd. Kristus namnges på pelaren som Tröstaren.
Mot Kammargatan vetter ett stort rosettfönster, och framför det står som sagt orgeln. År
1925 tillkom altarmålningen, vilken utfördes av Olle Hjortzberg. Motivet är Kristi liv från
födseln i stallet i Betlehem till den tomma graven i Jerusalem. Som i de flesta
metodistkyrkor finns predikostolen mitt i koret och framför den står nattvardsbordet
och altarringen
Pelarna i kyrksalen har kapitäler med druvklasar och palmblad. Stilen på byggnaden är
jugend, med drag av nygotik. Denna kyrkobyggnad är resonansrummet för Walckerorgeln.
Tre unika aspekter
Avslutningsvis vill jag i tre punkter sammanfatta vad som gör denna orgel unik.
1. Orgeln i S:t Peters kyrka är den enda Walcker orgeln i Stockholm som är kvar i
original och i gudstjänstbruk.
2. S:t Peters kyrka är den enda kyrkan i Stockholm med jugendstil som har sin
ursprungliga orgel i behåll.
3. S:t Peters kyrka är den enda metodistkyrkan i Stockholm som är kvar i bruk. S:t
Peters metodistförsamling är numera en del av Equmeniakyrkan.
Sune Fahlgren
Docent i kyrkovetenskap, pastor i Equmeniakyrkan, lärare på Enskilda Högskolan
Stockholm, vice ordförande i S:t Peters församling
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