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Moduler:  

• Praktisk redovisning, rörverksstämmning, 2,5 hp (1901) 

• Skriftlig och muntlig redovisning, allmän orgelkunskap, 2,5 hp (1902)  

Syfte 
Kursen syftar till att studenten, på en god kunskaps- och färdighetsmässig nivå, 

ska kunna känna till orgelns olika tekniska system och utveckla sin förståelse för 

orgelns historiska och geografiskt mångsidiga aspekter i ett interpretationsmässigt 

och antikvariskt perspektiv. Studenten ska kunna medverka i att diagnostisera 

vissa felaktigheter i en orgel, åtgärda vissa enklare fel, samt känna till vilka 

regelbundna serviceåtgärder en orgel kräver. 

  

Kursen är en del av fördjupningsområdet inom Konstnärligt kandidatprogram i 

musik med inriktning kyrkomusik (KKKY2). 
 
Innehåll 
Kursen innehåller teoretiska och praktiska studier med handledning enskilt och i 

grupp med fokus på orgelns historia, konstnärliga utveckling, tekniska 

konstruktion och funktion samt underhåll och stämning. 

Mål  
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:  

Kunskap och förståelse 

• visa prov på översiktlig kännedom om och förståelse för orgelns klangliga 

uppbyggnad, 

• visa prov på översiktlig kännedom om orgelns olika tekniska system, 

• redogöra för kunskaper i orgelns historia, 

• redogöra för det ansvar en organist förutsätts ha för en orgels adekvata 

vård ur såväl tekniska/musikaliska som antikvariska aspekter, 

 

Färdighet och förmåga 

• visa förmåga att självständigt stämma orgelns rörstämmor samt avhjälpa 

enklare fel,  
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• kommunicera funktionella och tekniska brister i orgeln till orgelbyggare, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• diskutera och reflektera över orgelns kulturhistoriska värde i förhållande 

till orgelns praktiska användning och antikvariska regelverk. 

 

Kurslitteratur och övriga läromedel  

Se aktuell kursguide. 

 
Behörighet  

Godkänd kurs Solistisk och liturgisk orgel 1 (CG8000).  

 
Examination  
Kursen examineras genom praktiskt,  skriftligt och muntligt prov. Se 

kursguiden för utförligare beskrivning av examinationsformerna.  

 

Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination för 

studenter med dokumenterad funktionsnedsättning.   

 
Betygsgrader  
Godkänd, Underkänd. 

 


