
Den nyblivne kyrkorgelägaren Lars Owe Gradin är inte ensam om att plocka ner den stora kyrkorgeln 
i Turinge kyrka. Han har god hjälp av grabbarna i den egna orkestern. Här ses Gradin tillsammans med 
Karl-Axel Ämark och Ted Albertsson. Det är åtskilliga arbetstimmar man får lägga ner på nedmonte-

ringen — för att inte tala om uppmonteringen. 

Kyrkorgeln.. Forts. fr. sid. 1 

Underbar dansmusik 
men svår ta med sig 
Kanske i klubblokal? 

— Ja, lätt är det. inte, det finns 
ganska gott om dem, säger pros-
ten. Kan man få en frivillig att 
ta band om den är det bra, an-
nars återstår bara skrotning. Det 
vill man ju inte gärna, eftersom 
den är fullt användbar i mindre 
sammanhang och man kan ju nö-
ja sig med att ta det bästa av den. 

Vad skall då en "vanlig" männis-
ka med en stor kyrkorgel till? Den 
nyblivne kyrikorgelägairen Lars Owe 
Giradiin säger till LT: 

* UNIKT 
— Det är inte alla som har en 

kyrkorgel i sitt hem. Jag tycker 
det är både spännande och intres-
sant och så är man ju ägare till 
nåigot unikt. Jag tyctker det skall 
bli roligt att få ha en sådan här 
orgel i källaren i mitt blivande 
hem. Naturligtvis får jag byg,g'a 
källaren så att den passar otrgeln. 

— Visserligen går det inte att £å 
kyrkakustik i en gillestuga, men 
genom att bygga upp en ekokam-
mare på elektronisk väg kan l ju-
det bli något däråt. Det blir som i 
en inspelningsstudio. 

Det är ett enormt arbete hr Gra-
din gett sig in på, men han behö-
ver inte arbeta ensam. Det skulle 
bli för myctket. Han får hjälp av 
grabbarna i Lars Owes orkester, 
nämligen maskinist Karl-Axel Å-
mark, typograf Ted Albertsson och 
laboratorieassistent Ulf Ulfstedt. 

En arbetsvecka räknar dessa med 
att få ägna åt nedmonteringen — 
sedan återstår uppmonteringen, som 
ingen idag är beredd att beräkna 
hur mycket tid det kommer att ta. 
Lätt blir diet inte, det är man ense 
om. 

* LÅTER UNDERBART 
— Vi ha,r emellertid lagt ner 

mycket arbete på märkningen av 
de olika delarna, ett sys<em som vi 
tror är 100-prooentigt säkert. Inget 
sikall bli fe l . . . 

— Synd bara att vi inte kan ha 
den med oss på spelningarna. Det 
vore kul. Man kan dock tänika sig 
att för en längre tid montera upp 
den i en klubblokal — om vi kan 
hitta någon lämplig. 

— Visst går det att spela dans-
musik på en gammal kyrkorgel 
Det låter underbart... Det är or-
kestergrabbarna helt överens om. 

Text: Bolé 
Foto: Kjell 

Fredagen den 17 maj 1968 

Prövar ljudet i några av de mindre piporna av de totalt cirka 900 i Turinge kyrkas gamla orgel gör 
servicechefen Lars Owe Gradin. Han är nöjd med ljudet. . . 

Kyrkorgeln i Turinge 
hamnar i gillestuga! 

Vem skulle vilja ha en stor kyrkorgel uppmonterad i källaren? Servicechefen Lars Owe Gradin, 
Södertälje, vill det — och han har också köpt en sådan, nämligen den näsfan 50 år gamla kyrkorgeln 
i Turinge kyrka. Det är ett enormt arbete han därmed tagit på sig, först skall den stora orgeln med de 
cirka 900 piporna plockas ner och sedan skall den åter monteras upp i den villa han så småningom 
ämnar uppföra i Södertälje-trakten. 

— Orgeln är gjicxrd i krigstids -
material och mycket ömtålig, bland 
annat skinnbälgar som börjat spric-
ka och flera stämmor har fått 
stängas av, säger prosten Axel 
Lundberg. Den gamla orgeln hade 

nog inte klarat sig så mycket läng-
re till. 

— Hair man en bra kantor vill 
man också ha en bra orgel, fort-
sätter prosten Lundberg. Dänföir 
har vii beslutat att köpa en ny 

och mekanisk sådan. Vi räknar med 
aitt den skall vara i bruk senast till 
midsommar. 

Är det svårt att sälja en gammal 
kyrkorgel? 

— SISTA SIDAN — 



Måndagen den 7 okt. 1968 • 
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-LÄNSTIDNINGEN-

Skördevesper premiär 
för nya Turingeorgeln 

Den traditionella skördeves-
pern i Turinge kyrka på sön-
dagskvällen fick i år ett extra 
inslag: Den nya orgeln invigdes. 
Samtidigt mottogs gåvor till or-
geln och fem flitiga sångare, 
därav några med över 30 års 
tjänst, fick motta kyrkosångför-
bundets medalj. 

Gäst i samband med orgelinvig-
ningen, som förrättades av dom-
prosten Robert Murray, var dom-
kyrkoorganist Gotthard Arnér, 
som också varit kontrollant vid 

bygget. Han spelade verk av både 
fader Bach och mer nutida orgel-
kompositörer. 

övriga medverkande vid invig-
ningen var kontraktsprost Axel 
Lundberg, förre kontraktsprosten 
Olof Holm, kyrkoherde Sven 
Dahlgren samt kyrkvärdarna 
John Andersson, Karin Johansson, 
Anders Hallin och Bengt Gidlund, 

Kyrkokören under Rune Sinnös 
ledning spelade naturligtvis en 
stor roll en dag som denna och 
framförde verk av bland annat 
Sven-Eric Johanson. 

De fem som fick motta kyrko-
sångförbundets medalj var Anette 
Lämborg, Karin Grundby, Mari-
anne Källström, Anna-Lisa Fred-
lund och Margareta Karlsson. 

En del av de 110.000 kronor som 
orgeln kostat har täckts av gåvor. 
I samband med invigningen över-
lämnade Turinge kyrkliga arbets-
krets hela 10.000 kronor, Turinge 
CKF-avdelning 2.000 kronor och 
en privatperson 500 kronor. 

Den nya orgeln har sexton stäm-
mor fördelade på huvudverk, 
bröstverk och pedal. Enligt kan-
tor Sinnö är den väl tillgodosedd 
med överstämmor och korstäm-
mor. Vid bygget har fasaden flyt-
tats tillbaka någon meter så att 
det blir bättre plats för sångarna 
på orgelläktaren. 

Orgelfasaden innehåller pipor 
från den första orgeln som mon-
terades upp i slutet på 1700-talet. 
Orgelbyggaren har låtit en del av 
de piporna bli ljudande i det nya 
skicket. Orgeln är helt mekanisk. 

Turinge kyrkas nya orgel fick en upprustning även när det gäl-
ler den sparsamt förekommande förgyllningen inför invigningen. 
Här pysslar Arne Andersson från Nykvarn med det pyssliga job-

bet. 
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Västerviks-Tidningen Måndagen den 20 juni 1966 

Fanborg och spelmän 
på Västrums hembygdsdag 

Naturen, minnen, sägner, tradi-
tioner, framtidsplaner och de män-
niskor vi är tillsammans med in-
går bl. a. i begreppet hembygd, in-
ledde riksdagsman Ivan Svanström, 
Gamleby, sitt tal när Västrums 
hembygdsförening igår firade sin 
hembygdsdag för elfte året. Unga 
och gamla ca 250 personer mötte 
upp i det strålande vädret för att 
hylla hembygden. Dagen började 
med fanborg i Västrums kyrka. Ef-
ter högmässan var det fanhyllning 
och minnesstund på kyrkogården, 
varifrån man gick till hembygds-
gården med spelmän ur Smålands 
spelmansförbund i täten, vilka 
framförde en brudmarsch från Tu-
na. Vid hembygdsgården hade fest-
arrangemang ordnats bl. a. kaffe-
servering, tombola, choklad- och 
kaffehjul, skjutbana m. m. 

Riksdagsman Svanström höll där 
ett anförande om hembygd, natur-
vård och landskapsvård. Hembygds-
föreningarna arbetar bl. a. för att 
kunna lämna något som varit vidare 
till nya generationer. Men många 
andra uppgifter bör föreningarna äg-
n. sig åt bl. a. naturvård. Vi måste 
slå vakt om kulturlandskapet, sade 
talaren, och komma tillrätta med de 
människor som skräpar ned i natu-
ren. Det är en fråga om uppfostran 
som börjar i hem och skola. Här har 
hembygdsföreningarna en stor upp-
gift att inspirera till en vacker och 
ren natur. Riksdagsman Svenström 
berörde i korthet äv̂ en luft- och vat-
tenföroreningar för att sedan kom-
ma in på landskapsvården. Slutligen 
talade han om gångna tiders 

original, människor som vågade vara 
sig själva och uppmanade likriktade 
nutidsmänniskor att slå vakt om sin 
hotade personlighet. 

Som minnesgåva till Västrums 
Hembygdsförening överlämnade ci-
vilingenjör Gösta Klemming, Sävsjö, 
ordf. i Smålands Spelmansförbund "50 
Småländska Låtar" till föreningens 
ordf. Knut Johansson. Därefter fram-
förde de sex spelmännen bl. a. två 
låtar från Hjorted efter Johan Petter 
X^andholm, en polska från Gladham-
mfcr, vals från Tryserum och Tegel-
slagarns polska från Överum. Fest-
ligheterna pågick hela eftermid-
dagen. De pengar hembygdsda-
gen inbringade ska stödja förenin-
gens verksamhet. 


