
Välkomna till DalaOrgel – 

Svenska Orgelsällskapets årsmöte 2023 
 

2023 års årsmöte, som också markerar Svenska Orgelsällskapets 45-årsjubileum, äger rum 11-

14 maj och förläggs till östra Dalarna med utgångspunkt i Falun. Vi följer mönstret från de 

senaste årens årsmöten vilket innebär att det hela arrangeras som en offentlig festival – 

DalaOrgel – i samarbete med de församlingar vars kyrkor och orglar vi kommer att besöka. 

Inspirerade av framgången från Jönköping 2018 satsar vi också på Svenska Orgelsällskapets 

2:a Nationella Orgeltävling för unga organister, något som innebär att festivalen börjar en dag 

tidigare än normalt. 

      Vi kommer att få stifta bekantskap med ett brett spektrum av orglar i olika stilar där Falu 

Kristine kyrkas rekonstruerade Cahmankopia som kororgel och den helt bevarade 

Setterquistorgeln på västläktaren kommer att stå i centrum. Två internationella 

stjärnorganister, Bine Bryndorf från Danmark och Isabelle Demers från Kanada, är inbjudna 

att delta i tävlingsjuryn och spela var sin stor konsert. 

Torsdag 11 maj 

Festivalen tjuvstartar kl. 10.00 i Stora Tuna kyrka, Borlänge (orgel av Magnussons 

Orgelbyggeri från 1969. 43 st., 3 man & ped.) med orgeltävlingens första omgång med 

maximalt åtta kandidater. Den beräknas vara färdig senast kl. 17.00 då det tillkännages vilka 

de tre finalisterna blir. Festivalens öppningskonsert äger sedan rum i Falu Kristine kyrka kl. 

19.30 då Mattias Wager spelar på kyrkans båda orglar (kororgel av Magnusson 1982, 30 st, 2 

man. & ped. och läktarorgel av Setterquist 1906, 30 st., 2 man & ped.). Det arrangeras inga 

gemensamma måltider under den första dagen. 

Fredag 12 maj 

Vi ägnar dagen åt en heldagsutflykt med buss. Första anhalten blir Dala-Husby kyrka kl. 

10.00 då Jonas Lundblad trakterar två orglar, dels av Nils Söderström från 1783, renoverad 

2010 av Bergenblad & Jonsson, 22 st, 2 man & bihangsped., och dels av Åkerman & Lund 

1935, 27 st. 2 man. & ped. Vi reser sedan i sydvästlig riktning till Stora Skedvi kyrka (orgel av 

A. Magnusson 1922/Martin Haussner 2021, 30 st., 2 man & ped.) där Joakim Andersson kl. 

11.30 ger konsert. Därefter ”lunchfika” med stor sandwich och liten kaka i 

församlingshemmet i Stora Skedvi. 

      Nästa anhalt blir grannkyrkan i Säter där vi kl. 13.30 får höra Maja Malmström traktera 

Hammarbergs orgelrörelseorgel från 1972, renoverad 2018/19 av Martin Haussner (36 st., 3 

man & ped.). Så följer en lite längre bussresa västerut till Leksand. Här gör vi först, kl. 16.00, 

ett stopp vid den berömda Hugo Alfvéngården där Hugo Alfvén bodde de senare åren av sitt 

liv. Vi får en guidad tur i mindre grupper och kan i övrigt njuta av den vackra miljön. Därefter 

äter vi en tvårätters middag på Restaurang Korstäppans Herrgård nära Leksands kyrka. 

Kvällens stora konsert äger så rum i Leksands kyrka kl. 19.30 med Bine Bryndorf vid 

kororgeln i Cahmanstil av Magnusson 1985, 22 st., 2 man. & ped. och den stora läktarorgeln 

av Setterquist 1895/Åkerman & Lund 1954/Bergenblad & Jonsson och Åkerman & Lund 

2021, 55 st, 3 man. & ped. Efter konserten har vi omkring en timmas bussresa tillbaka till 

hotellet i Falun. 

Lördag 13 maj 

Efter fredagens mastiga program låter vi lördagsförmiddagen vara helt fri för deltagarna och 

därmed ge möjlighet till improviserad social samvaro. Kanske med ett besök i Falu 

Koppargruva? Kl. 11.30 fortsätter så det gemensamma arrangemanget med en kortare utflykt 

med buss till Carl Larssongården i Sundborn. Besöket inleds (troligen) med ”lunchfika” på 

den närbelägna Kafé Hyttstugan kl. 12.00 och därefter får vi en guidad tur i mindre grupper på 

Carl Larssongården.  



      Kl. 14.00 tar bussen oss tillbaka till Falun och konsert kl. 15.00 i Stora Kopparbergs 

kyrka där Maria och Stefan Säfsten presenterar ett program med specialskriven musik för 

orgel och synt. Kyrkan har två orglar – en Frobenius i neobarock stil från 1963, 31 st., 3 man 

& ped. och en mindre engelsk kororgel av W. Hill & Sons, 1914, uppsatt i Stora Kopparbergs 

kyrka 2011, 10 st., 2 man. & ped. 

      Efter middag (buffé) kl. 16.15 på Restaurang Rockers Kitchen i Falun är det så kl. 18.00 

dags för den stora finalen i orgeltävlingen på de två orglarna i Falu Kristine kyrka då tre 

kandidater ska tävla om både penningpriser och konsertengagemang runt om i Sverige. 

Åhörarna får här också delta i bedömningen genom Publikens pris för bästa framförande av 

Oskar Lindbergs Gammal Fäbodpsalm. Vi räknar med att tillkännagivandet av resultatet och 

prisutdelning kan äga rum ca 21.15. Därefter inbjuds Orgelsällskapet deltagare och alla övrigt 

involverade till ett festligt samkväm i Falu Kristine församlingshem vid sidan av kyrkan. 

Söndag 14 maj 

Även om föregående kväll blivit sen är det redan kl. 9.15 dags för Svenska Orgelsällskapets 

årsmöte som avhålls i Falu Kristine församlingshem. Omkring kl. 10.00 serveras kaffe/the 

med ostfralla och 11.00 är det dags för Festhögmässa i Falu Kristine kyrka med medverkan av 

församlingens körer och Henrik Alinder vid orgeln. 

      Efter högmässan äter vi lunch på Restaurang Banken i Falun och kl. 14.00 avslutas 

festivalen med stor konsert i Falu Kristine kyrka med Isabelle Demers som solist. Konserten 

beräknas vara slut ca 15.15, tillräckligt tidigt för att det ska vara möjligt att nå tågförbindelser 

till de flesta orter i Sverige. 

Bokning av hotell: Vi bor på First Hotel Grand, Trotzgatan 9-11, 791 71 Falun. Var och en 

bokar direkt till hotellet: e-post grand.falun@firsthotels.se eller tel. 023-79 48 80, 

bokningskod Orgelsällskapet-23 senast 1 april. Betalning sker vid ankomsten. Dubbelrum 

1.195 kr/natt (1.793 kr/person i tre nätter), Enkelrum 895 kr/natt (2.685 kr i tre nätter). 

Deltagaravgift som inkluderar alla förbeställda måltider, entrébiljetter och bussresor, (och som 

samtidigt innebär anmälan till årsmötet), är 1.500 kr/person (studenter 900 kr) och betalas till 

Svenska Orgelsällskapets plusgiro 431 31 10-1 senast den 1 april. OBS! Glöm ej att 

meddela namn och adress! 

Önskemål om specialkost meddelas senast den 15 april till Hans Fagius. Tel. 076-214 04 

82, e-post hans.fagius@gmail.com  

Detaljerat program med alla tider kommer senast 1 februari 2023 och med fullständiga 

konsertprogram och orgeldispositioner senast 1 april att finnas på Orgelsällskapets hemsida 

www.orgelsallskapet.se  

Eventuella frågor kan ställas till Hans Fagius. Tel. och e-post se ovan. 

     Varmt välkomna att uppleva storslagna orgelkonserter, en spännande orgeltävling, ett 

vårvackert landskap och trevlig gemenskap under årsmötet och festivalen DalaOrgel i Falun 

med omgivningar! 

      DalaOrgel arrangeras av Svenska Orgelsällskapet i samarbete med samverkade 

församlingar och Sensus samt med bidrag från bland andra Kungl. Musikaliska Akademien, 

Svenska kyrkan, Musik i Dalarna, Västerås stift och Helge Ax:son-Johnsons stiftelse. 

 

Arrangemangskommittén denna gång: 

Kira Lankinen, Maja Malmström, Hans Fagius och Anders Johnsson. 
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