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Sammanfattning 

Att som kyrkomusiker skriva musik för orgelinstrument upplevs angeläget av flera skäl, inte 

endast för att det skall fortleva som instrument betraktat, utan även för själva odlandet av 

Kyrkans musik, den ständiga pågående rörelsen i kyrkorummen som inte skall avstanna förrän 

tiden upphör. Därför vill jag med detta arbete visa min process att skapa ett verk för 

orgelinstrumentet, som ett bidrag också till den nyss beskrivna ”rörelsen” – och tillika 

framföra det vid min examenskonsert. Processen har bestått i att jag kontinuerligt fört 

journal/loggbok under skapandets gång, vilken legat till grund för de här nedan redovisade 

slutsatserna. Förhoppningsvis kan den slutligen givna manualen bli till gagn för andra 

komponerande kyrkomusiker. Detta arbete behöver nödvändigtvis inte enbart vända sig till 

kantorer och organister. De personer som är intresserade av orgeln och att skapa för den, kan 

även de finna intressanta aspekter i detta arbete.  
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1 Inledning och bakgrund 

Mitt examensarbete handlar om en process att tonsätta och framföra ett musikstycke för orgel. 

Arbetet kommer att behandla förloppet att först söka kunskap och inspiration innan själva 

skrivandet av kompositionen begynner, processen under själva komponerandet och därefter 

instuderingen vilken leder fram till uruppförandet. Genom detta arbete vill jag utveckla mitt 

eget skapande, men även uppmuntra andra (kyrkomusiker) till musikskapande för orgel. 

1.1 Inledning 

I Sundre kyrka längst ut på Gotlands sydspets fanns det en orgel redan 1370; dess orgelhus 

finns kvar än i dag och kan beskådas i Historiska muséet i Stockholm. Orgelinstrumentet har 

under en lång tid varit en viktig komponent inom Musica sacrae, Kyrkans musik. Den kom att 

tidigt bli en symbol för den himmelska Härligheten; den hörde länge till det mest tekniskt 

avancerade och komplicerade man kunde konstruera och åstadkomma. Det är därför 

essentiellt att föra Kyrkan musik vidare, där orgelmusiken vid sidan av körmusiken är mest 

vital. Om den även ska vara det framledes måste det finnas lärdom och förnyande incitament 

för instrumentet. Hit hör att skapa nya tonsättningar med förankringar i traditionen som 

samtidigt pekar framåt.  

Av hävd hör till kyrkomusikerns uppdrag att gestalta musik för gudstjänst och konsert; 

framföra musik på orgeln, leda körer och ensembler; improvisera (framförallt i 

gudstjänstsammanhangen) vid orgeln; konsertera – och komponera. Det sistnämnda har inte 

fått lika stort utrymme i vår tids kyrkomusikaliska sfär. Självklart finns det organister och 

kantorer som skriver både orgel- och körmusik, men de är få. Därför vill jag med detta arbete 

visa min process i mitt skapande och eventuellt inspirera andra kollegor att börja komponera – 

kanske i förstone överföra sina improvisationskunskaper och modeller till noterad musik.  

Innan jag började studera kyrkomusik bedrev jag två års studier i komposition vid Gotlands 

Tonsättarskola och ett år vid KMH i Stockholm. Musikskapandet har alltid upplevts angeläget 

och viktigt för mig – och jag kände tidigt en stor hänförelse inför Kyrkans musik på grund av 

dess bredd - Musica sacrae har inte en underhållande funktion som musik i många andra 

sammanhang, utan äger en förkunnande och narrativ, berättande uppgift. Det som jag kom att 

sakna när jag började mina kyrkomusikaliska studier var komponerandet, som ju tidigare varit 

ett viktigt musikaliskt uttryck för mig. Undervisningen i orgelimprovisation blev dock en 

kanal för detta uttryck.  

Jag hoppas med detta arbete kunna påvisa att avståndet mellan att spela och skapa i stunden 

(improvisera) och att komponera inte behöver vara så långt. Genom att analysera min egen 

process från idé till notpapper och instudering till konsert vill jag ge viktiga nycklar och 

därmed inspiration till skapande för min egen framtida musikaliska kreativitet i arbetet som 

kyrkomusiker, men även för andra som befinner sig i samma roll. 
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1.2 Bakgrund 

I denna bakgrundsdel kommer jag att presentera ett antal etapper som jag anser vara viktiga 

förutsättningar för att dels planera en komposition, men också hur man som musiker i kyrkan 

kan finna tillskyndan och skaparanda i den kristna teologin och dess symbolvärld. Jag 

kommer likaledes att sammanföra improvisationens betydelse i processen att genera en 

komposition. 

1.2.1 Musiken i kyrkan 

Som jag nämnt tidigare skiljer sig musikens funktion i kyrkan från andra platser där man 

framför musik. I kyrkan äger musiken en förkunnande funktion, förkunnande av Guds ord. I 

en svensk högmässa ska musiken respondera till det talade ordet; förtydliga, förstärka, förtäta 

förkunnelsen. Man sjunger psalmer ur den svenska psalmboken (de s k de tempore-delarna); 

framför mässans ordinarium (Kyrie, Gloria, (Credo), Sanctus och Agnus Dei) och gestaltar 

också musik vid andra moment (oftast körmusik). Hela högmässan avslutas med ett 

postludium, vilket är ett fritt stående verk som markerar mässans conclusio. Postludiet ska 

vara av passande längd (ca. 3–6 min) för att hopfoga gudstjänstens rytm.  

 

All musik i högmässan skall spegla kyrkoårets olika temata. Det är här man bör fundera över i 

vilket sammanhang verket skall framföras. Skall musiken ha ett tydligt kyrkoårstema eller 

vara fristående från kristna budskap? Risken med att fixera tid i kyrkoåret gör användningen 

av stycket begränsad, dock kan man fokusera verkets symbolik i andra mer allmänna temata 

som till exempel Treenigheten (Fader, Son och Ande), Ordet, bönen eller lovsången som är 

sådant som ständigt är aktuellt i kyrkoåret. 

1.2.2 Bachs symbolik 

Eftersom jag vill framhäva den komponerande kyrkomusikern är det angeläget att verket har 

en förankring i det kristna Evangeliet. Hur kan man införliva denna symbolik? Ska man kunna 

förnimma den i själva musiken eller krävs det en programförklaring eller titel som skildrar det 

man vill anföra i opuset? Dessa frågeställningar är relevanta då det är främst upp till åhöraren 

att själv frambringa ett begrepp om verket och själv välja om han eller hon vill införliva en 

förklaring. I vissa kompositioner ingår det dock en programtext för att verket överhuvudtaget 

ska vara begripligt. 

 

Hur skall man kunna visualisera den symboliska innebörden? Vill jag att verkets form ska ha 

en adekvat uppbyggnad till symboliken? Handlar det om gester eller uttryck i musiken som 

ska frambringa en tydlig vägledning dit man vill föra församlingen? Man måste först förstå 

hur man översätter ett musikaliskt uttryck till symbolik och till stöd har jag använt mig av 

Johann Sebastian Bachs (1685 – 1750) idiom. 

 

Bach räknas enligt många som den störste tonsättaren i orgellitteraturens historia och hans 

musik är fylld av olika typer av symbolik, allt enligt barockens ideal, tankesätt och retorik. 

Idéströmningar i hans tid tog hjälp av antikens retorik; om hur man bygger upp ett anförande 

på effektivast sätt. Genom kunskap om retorik kunde organistens tonkonst i gudstjänsten 

jämställas med den predikande prästens ord och utnyttja retorikens sinnesrörelser till att 
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beröra den gudstjänstfirande församlingen. Man kan dela in de olika symboliska innebörderna 

och områdena i följande punkter: 

 

1. Enkel symbolik – Basala enheter såsom tempo, 

takt- och tonart. 

2. Tonmåleri – Förmågan att förverkliga teman och 

texter i musiken. Ett tydligt exempel kan vara 

trosbekännelsen (Credo), där textens tvära 

omkastningar från ”…korsfäst, död och 

begraven...” och ”…uppstigen till himmelen…” 

inspirerat många och har symboliserats i musik. 

3. Konkret symbolik – slikt sådant man konkret bara 

kan se i notbilden; korsmotiv (fig.1), där noterna 

bildar ett mönster som kan liknas vid ett kors. Eller 

som Bach gjorde, använde 

sitt namn för att bilda 

temata (Fig.2.)  

4. Symbolik i form av dolda 

budskap – Här har 

talsymboliken stor 

betydelse. (Fagius, 2010) 

 

Talsymboliken har gett upphov till många diskussioner och teorier om Bach musik. Vad man 

vet är att Bach var mycket intresserad av tal och dess förhållanden till varandra och man kan 

hitta talmönster i alla hans verk. Man har vänt och vridit på Bachs musik i sekler och frågan är 

dock vad som är medvetna val och vilka som är slumpmässiga. Det kan handla om antalet 

takter, stämmor, temainsatser osv. Parametrar som gyllene snittet (var någonstans 

höjdpunkten i verket uppträder) och tvärsumman av antalet takter (tal som är delbara med 9, 3 

x 3) spelar stor roll, där talet 3 här 

symboliserar Den Heliga Treenigheten.  

 

Ett av Bachs orgelverk verk Pièce 

d’Orgue BWV 572 är uppdelat i tre 

delar; två korta yttersatser och en längre 

mittensats. Liknelser har gjorts med ett 

altarskåp, som med sin mittenbild har två dörrar på ömse sidor 

som man i sin tur kan förena med Treenigheten; första satsen, 

Gud, Fadern (talet 1), är enstämmig med toccataliknande 

karaktär (fig.3). Sats två, Jesus, Guds son, är den långa delen 

och visar Jesus lidande på jorden. Cantus firmus är här i 

tenorstämman vilket symboliserar Guds sons medling mellan 

himmel och jord (fig.4). Den tredje delen kan ha två betydelser; 

Den Helige Ande eller Treenigheten. 

Här är den i likhet med första satsen 

livfull och kan erinras vid Den Helige 

Andens vind som blåser över världen 

(fig.5) 

 

Fig.1 Pedalstämman bildar med sin toner 

ett kors. (Ur Von Himmel Hoch da komm 
ich Hier, BWV 606) 

  

Fig.2 Fugatemat innehåller bokstäverna i Bachs namn, här transponerat. (Fuga IV 
ur Das Wohltemperierte Klavier I) 

 

 

(Fig.3) 

(Fig.4) 

(Fig.5) 
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Den finske orgelprofessorn Enzio Forsblom förklarar i sin bok Mimesis. På spaning efter 

affektuttryck i Bachs orgelmusik (1985) om musikens olika intentioner. Den kan antigen vara 

stigande, fallande eller cirkulerande. Den stigande tendensen kallas för anabasis och 

uppfattats som positiv. I det kristna perspektivet kan det symboliseras som Jesu uppståndelse 

och himmelsfärd eller en sista vandring till himmelriket. Den fallande gesten är oftast negativ, 

men dock inte i alla sammanhang; julens bildspråk om Jesu nedstigande på jorden, tillika att 

himlens änglar kommer nedstigande kan också sammanfogas till detta. Den fallande 

tendensen kallas för katabasis. Oro, skräck och ångest – ormen i Paradiset kan vävas samman 

med en riktning som har en cirklande rörelse; circulatio. Genom att låta musiken rotera, 

skapar man en verkan där man inte vet vart den är på väg någonstans, detta bildar en spänning 

i tonsättningen. Samtidigt i andra sammanhang kan detta fenomen också betyda glädje eller 

hysteri.     

I en stor del av Bachs fria orgelverk använder han sig ideligen av former som preludium, 

toccata och fantasia som en inledning till den senare kommande fugan. Preludium, som man 

förstår av namnet, är något som inleder och som bygger upp en förväntan till det som skall 

komma. Under barocken och framåt kom preludiet att utvecklas till ett mer fristående verk 

utan någon som helst förankring i grundbetydelsen. Likaså har formerna toccata och fantasia 

genomgått samma utveckling. Toccata har en improvisatorisk form, ofta av arpeggierande 

natur. I Bachs fria orgelverk finns det en progression från det oordnade improvisatoriska 

(preludium, toccata och fantasi) till det mer ordnade (fuga).  

1.2.3 Orgeln 

En vanlig fråga man möter av personer som inte är insatta inom diverse instrument, är hur 

mycket orgeln påminner om ett piano. Svaret är att den enda egentliga släktskapen är hur 

klaviaturen är utformad. Vidare kan man förklara, att om trycker ned en tangent på ett piano 

”dör” tonen ut efter ett tag, medans på orgeln däremot, klingar tonen tills man släpper 

tangenten. Detta faktum ställer krav på organisten att arbeta med tid, tiden hur länge man 

håller nere tangenten kan förändra det klingande resultatet avsevärt. En pianist kan styra 

dynamiken på pianot genom att slå an den med olika kraft, på orgeln spelar det ingen roll hur 

kraftfullt man anslår tangenten, det som påverkar är vilka stämmor man använder. 

 

Alla orglar är solitärer, ingen är den andra lik. Faktorer som antalet stämmor och i vilken 

akustik den befinner sig i spelar stor roll. Det finns olika slags stämmor; principaler, 

stråkstämmor, flöjter, mixturer, alikvoter och rörstämmor. Principalerna är orgelns fundament 

och det är dessa som bestämmer orgelns grundklang. Varje stämma har också ett fot-tal 

(32’,16’, 8’, 4’ etc.). Om en stämma är i 8’-läge klingar den som noterat, är den i 4’-läge en 

oktav upp och 16’-läge en oktav ned. Alikvotstämmor markerar en udda delton och har fot-tal 

som 2 2/3’ (kvinten) 1 3/5’ (tersen) etc. 

 

En orgel kan ha olika antal manualer kopplade till olika verk. Verken utgörs av varierande 

antal stämmor beroende vilken funktion de har. Det finns Huvudverk, som utgör orgelns 

viktigaste stämmor, detta verk är också det dynamiskt kraftfullaste. Det förkommer även 

svällverk, rygg- och bröstpositiv och andra varianter beroende på vilken tidsepok instrumentet 

kommer ifrån och hur stort det är. En majoritet av alla orglar har även ett pedalverk som 

spelas med fötterna på taster. Här finns de största piporna som generellt klingar djupast. 
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Med detta i åtanke kan det vara en mening att inte ange registreringsanvisningar alltför 

detaljerat i notbilden till sitt eget orgelverk. Detta är just på grund av att det existerar ett stort 

antal olika orglar men också att man lämnar ett konstnärligt utrymme för interpreten. Man kan 

självklart ge anvisningar i form av dynamiska tecken och textliga föreskrifter.   

1.2.4 Tonspråk 

En tonsättares tonspråk är ett sätt för denne att meddela sig, bli identifierad och kunna 

kommunicera med. Vad är det som gör att man kan igenkänna en tonsättares musik bara 

genom att lyssna på några takter ur ett verk? Vi måste först vara förtrogna med tonsättarens 

produktion och därigenom ha lärt oss om hur han/hon meddelar sig. Precis som vi finner ett 

språk i vår (vardagliga) intellektuella kommunikation.  

 

Ett tonspråk är unikt, alldeles som man yttrar sig språkligt och kan inte liknas vid något annat. 

Man kan utveckla det hantverksmässigt med harmonik, rytm och skapa motiv som är 

igenkänningsbara. Emellertid krävs det något nyskapande eller eget som ökar den musikaliska 

kreativiteten (Merker, 2006). Vad som är god musik är subjektivt, menar en del. Är det så? 

Om en tonsättares musik är mäkta nyskapande men lider brist på hantverksmässig grund, eller 

rakt motsatt, ha stor inblick i harmonik men är utan originalitet. Vad kommer vi då att yttra 

om dennes musik när tiden förflutit ett ögonblick? 

Som alla är vi födda med olika uttrycksmedel; hur vi talar, går, sitter eller står och ju äldre 

(klokare?) vi blir desto mer utvecklar vi våra olika kommunikationsmedel, somliga mindre, 

vissa mer. För att skapa ett tonspråk måste vi lära som hur vi använder det och därmed 

använda det till att framkalla ett unikt och uppslagsrikt dito.  

 

1.2.5 Komponerandets process 

Om man läser Frans Hagermans avhandling: ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé 

till komposition (Hagerman, 2016) presenterar han sju olika ”stöttor” i skeendet från 

tonsättarens idé till konsertframträdande: 

1. Konceptualiserande stöttor – Den forskande kompositören som finner idéer från 

utommusikaliska områden (poesi, bildkonst osv.) 

2. Avgränsande stöttor – Tonsättaren avgränsar ett tonspråk och skapar ett 

sammanhängande dito. 

3. Instrumenterande stöttor – Hur vill man att ens verk ska låta. Finna klanger och 

tekniker i samspel med musiker. 

4. Schematiserande stöttor – Agera transkriptör och skapa skisser, formscheman och 

förenklade notbilder. 

5. Modaliserande stöttor – Vilka uttryck av känslor vill man skapa och hur man skapar 

dessa. 

6. Elaborerande stöttor – Musikskaparen ingriper som arrangör och genom symbolisk 

lek organiserar motiven i verket. 

7. Proportionaliserande stöttor – Kompositören blir kritiker och går igenom verkets 

dynamik och tidsmässiga balans. Man lyssnar även igenom det och frågar sig om det 

fungerar balans- och formmässigt.         
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Dessa redskap som presenterats får stå som grund i mitt arbete; hur jag organiserar mina 

idéer, utvecklar mitt tonspråk, ordnar mina motiv och balanserar verket. 

1.2.6 Improvisationens funktion i komponerandet 

I Karin Johansson avhandling: Organ improvisation – activity, action and rhetorical practice 

(Johansson, 2008) som behandlar orgelimprovisation, kan man läsa om två olika ”arenor” 

inom området; improvisation inom liturgi och improvisation i ett konsertframförande. Hon 

nämner också två begrepp om musik: Musik som ett medel (i förkunnelsen) och Musik som ett 

självändamål och två koncept inom musik: Musik som en kontextuell kommunikation och 

Musik som ett individuellt uttryck. 

Liturgin, alltså den musik som extemporeras i gudstjänsten, står för begreppet Musik som ett 

medel. Organisten är frigjord från kraven att vara originell och är en del av ett större 

sammanhang. Man ska korrespondera till det som sker i gudstjänsten, översätta och fördjupa 

liturgins texter och moment. 

Musik som ett självändamål är grundsynen som sker under en improvisationskonsert. Här är 

den konserterande organisten i fokus och ska vara särpräglad och skapa något eget - en egen 

berättelse i kontrast till gudstjänstens redan bestämda kyrkoårsteman. Organisten har en frihet 

att inte vara låst i en kontext. 

Ytterligare skillnader mellan att improvisera i kyrkan eller på en konsert är att i liturgin är 

man bunden vid noterad musik (psalmer och mässpartier), till exempel skapa förspel till 

psalmer och koralspel. Man kan sätta upp improvisationens delmoment inom liturgin på en 

skala, med interpretation på ena sida och improvisation på andra (fig.6): 

I det fria konsertsammanhanget finner vi bara direkt improvisation (fig.7): 

 

Vidare menar Johansson att den liturgiska improvisationen mer utgår ifrån stilstudier eller en 

kombination eller förlängning av stilar medans i konsert ”bara” finns en personlig stil. 

Samtidigt kan man fråga sig om detta stämmer med verkligheten; vad är en personlig stil? 

Kan man klassificera stilstudier? Detta kan vara svårt att höra och beror mycket på lyssnarens 

egna erfarenheter.       

Goda kunskaper inom improvisation är ett resultat av djupare förståelse av nedskriven musik, 

vilket också underlättar vid analys och gestaltning av en tonsättning. Exempelvis kan en 

skicklig improvisatör finna ställen i noterad musik som är komponerade på ett extemporerat 

Interpretation                                                                                                    Improvisation 

”spela som det står”       egen arrangering       spela från minnet       lämna den noterade musiken       direkt improvisation   

Interpretation                                                                                                    Improvisation 

                                                                                                                                                                 direkt improvisation   

Fig. 6 och 7 inspirerad av Karin Johansson (2008) s.142. 
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vis och därmed interpretera utifrån detta. På så sätt berikar interpretation och improvisation 

varandra. 

Att hävda att komposition är en förlängning av improvisation är ett vedertaget begrepp och 

kan enkelt uttryckt beskrivas som ordnad (lat. Componere) improvisation där man skapar 

musik som sedan noteras ned, beroende på vilka ramar man sätter upp. I mitt arbete är det mitt 

ego som är i centrum hela processen, från komposition till interpretation. Improvisationen får 

därmed en betydande roll utan att finnas med i själva slutprodukten, en sorts katalysator. I ett 

försök att demonstrera detta har jag gjort en figur (fig.8) med en cirkel där improvisationen 

bildar en sammanlänkande faktor mellan komponerandet och improviserandet:  

 

 

 

 

1.3 Syfte 

Denna skriftliga reflektion som konstnärligt examensarbete har som främsta mål att analysera 

den komponerande kyrkomusikerns arbete. Varifrån man kan hitta inspiration, på vilket sätt 

man kan använda det i sitt eget tonspråk och infoga det i sitt praktiska 

kompositionshantverk? Jag kommer utifrån detta komponera ett orgelverk och inskjuta mina 

egna erfarenheter från arbetsprocessen i dessa frågeställningar. 

2 Metod 

Nedan kommer jag att presentera mitt praktiska förfarande när jag komponerade mitt verk. 

Jag kommer dela in denna metod-del i tre avsnitt. Den första delen handlar om förarbetet; vad 

som blev angeläget för mig innan jag började ”sätta” toner. Andra delen kallar jag för 

skapandet; hur jag gick till väga när jag bildade mina temata och formade min harmonik, hur 

jag tänkte när jag arbetade med form och avgränsning. Den tredje delen, efterarbetet; syftar på 

hur jag importerade in noterna i ett notskrivningsprogram och danade en tydlig layout. Jag 

använder mig av Hagermans (2016) stöttor för att få struktur och säkerhet. 

 

1. Konceptualiserande stöttor – Vilka ideér erhåller jag från den kristna 

symbolvärlden? 

2. Avgränsande stöttor – Hur presenterar jag ett material som representerar mitt egna 

tonspråk? 

3. Instrumenterande stöttor – Vilka registreringsanvisaningar vill jag använda mig av? 

4. Schematiserande stöttor – Hur ser formen ut för verket? 

5. Modaliserande stöttor – Vilka uttryck av känslor vill jag framhäva? 

                                 Improvisation 

 

     Komposition                                  Interpretation   

                            

                                  Improvisation 

Fig.8 visar att sambandet mellan komposition 
och interpretation går via kunskaper om 

improvisation. Likaså åstadkommer en god 
interpret komposition via improvisation.  
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6. Elaborerande stöttor – Hur utvecklar jag mina motiv? 

7. Proportionaliserande stöttor – Lyssna! Gå igenom verket, håller det formmässigt 

och tonalt?        

2.1 Förarbete  

Innan jag började skriva mitt orgelverk ville jag tillverka ett ”skelett” där jag kunde lyfta in 

min musik, detta utifrån Hagermans inledande stöttor. Denna metod har jag använt mig av 

tidigare och är effektiv på så sätt att man får kontroll på helheten av ett verk. I skelettet satte 

jag upp viktiga ramar såsom storform, durata och motiv.   

 

2.1.1 Skapa en storform. 

För att återknyta till den kristna symboliken som jag ville föra in i mitt verk skapade jag en 

form baserad på talet ”3”. Jag ville skapa tre motiv/temata. Man kan likna dessa olika temata 

med den kristna treenigheten; Fader, Son och Ande. Dessa motiv återkommer tre gånger men 

i olika skepnader eller med olika bakgrunder. Man skulle kunna säga att formen blir som ett 

något modifierat rondo. Rondo som betyder något återkommande, något som går runt har 

oftast formen ABACADAE… med en avslutande coda. I mitt fall blir formen 

ABCABCABCcoda. Min form anknyter till rondots ursprungliga betydelse: Det tre delarna A 

(Fader), B (Son) och C (Ande) återkommer tre gånger (3x3) för att ytterligare stärka 

symboliken. Detta kommer jag inte att presentera i en programförklaring, utan låta 

församlingen lyssna på hur de tre huvudmotiven i verket förändras. Kanske man kan fundera 

över att införliva denna form i en titel eller undertitel.  

2.1.2 Tonspråk 

För att ytterligare stärka min tes kring improvisationens betydelse i komponerandet, valde jag 

att improvisera fram min musik och sedan transkribera den till noter. När de väl var 

nedskrivna, kunde jag revidera och ändra så att det fungerade harmoniskt och 

stämföringsmässigt. Detta är inte engångsmetod utan är ett ständigt växelspel; prova ett 

påstående och sedan dissekera innehållet. På detta sätt kunde jag säkerställa ett tonspråk 

genom en växelverkan mellan min improvisatoriska förmåga och hantverksskicklighet.   

2.1.3 Verkets längd 

En viktig faktor är att tidigt äga vetskap om verkets längd. Här skall man veta vilket 

sammanhang man vill att verket skall appliceras. Verkets uruppförande kommer att bli vid 

min examenskonsert i slutet av maj och hela konserten kommer att äga en längd om ca. 30 

minuter – och jag ska även ha andra verk i mitt program. Mitt syfte med stycket är även att 

det ska kunna framföras som ett postludium i en gudstjänst – och därför bör det inte vara för 

långt. När man väger samman dessa två faktorer hamnar jag vid en durata kring ca. 5–6 

minuter. 
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2.1.4 Motiv 

Som har nämnts tidigare bestämde jag mig för att ha tre huvudtemata som i sin tur återknyter 

till den heliga treenigheten (Fader, Son och Ande). Fader-motivet ville jag gestalta imposant 

och majestätiskt och äga formmässigt en preludierande karaktär. Det ska äga ett brett 

spektrum i tonhöjd med fallande och stigande melodik. Sonen-motivet skall framhäva en 

tydligare melodik och vara inspirerat av gregorianikens melodiföring och symbolisera det 

jordiska som vill sträva uppåt. Anden-motivet som skall koppla samman Fadern och Sonen, 

skall frambära en mer mystisk karaktär – Trons mysterium. Dessa motiv såsom de presenteras 

första gången får annan prägel när de återkommer. Målet är att man ska känna igen dessa men 

också förstå att verket utvecklas både formmässigt och tonalt.    

2.2 Skapandet. 

Denna del hanterar skapandets process vid instrumentet. Jag valde att till största del arbeta vid 

ett orgelinstrument. Det är dock viktigt att poängtera att om man sitter vid ett specifikt 

instrument dit ska man inte fastna vid just den orgelns specifika klang. Alla orgelinstrument 

är solitärer och det finns inte standard för hur ett orgelinstrument ska vara disponerat eller 

klinga.  

Till att börja med utarbetade jag två karaktärsmotiv vilka skulle finnas i verkets alla tre delar. 

Det första var ett en harmonisk förhållning som fungerar som en signatur (fig. 9). Det andra 

motivet blev att skapa en brygga mellan de olika delarna och fick en sammanlänkande 

funktion. (fig.10) 

 

 

Nu när jag framarbetat ett ”skelett” för hur verket skulle utformas, började jag kronologiskt 

med Fader-motivet (A) och komponerade en inledning om fyra takter (fig.11). Detta motiv 

återkommer tre gånger i första presentationen. Första gången i sitt original, andra gången 

uttänjt och oroligt förflyttandes kromatiskt uppåt mot en höjdpunkt, tredje gången förkortat 

som en bekräftelse på det tidigare. Det hela avslutas med att pedalstämman ligger kvar allena 

och bildar det karaktärsmotiv jag formade tidigare som en överledning till nästa motiv. Hela 

motivet (A) äger en stark forte-nyans och en resolut tematik.  

Fig. 9 visar den 
harmoniska 

förhållningen i 
karaktärsmotiv 1. 

Fig. 10 visar karaktärsmotiv 2 som bildar en länk 

mellan de olika delarna i verket. 
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Sonen-motivet (B) inleds med svagare registrering och i fugerad form. Inledningen övergår 

sedan till att bli ett ackompanjemang som tillsammans med en solo-cantus firmus strävar i en 

uppåtgående rörelse mot en höjdpunkt, det inledande fugaterande temat återkommer därefter 

endast som avslutning, såsom i Faders-motivet (fig.12). 

 

 

Motivet för den Helige Anden (C) tar vid där det tidigare motivet slutade. Här tänker jag mig 

en ännu svagare ”mysteriös” registrering. Pedalstämman får nu en mer markerad rollfunktion 

och korresponderar med temat, som är mer utvidgat och ornamenterat (fig.13). Här lånade jag 

av mig själv ett tema som kommer från ett verk som jag tidigare komponerat. 

 

Fig.11. De sex första takterna ur verket (Fader-motivet). 

Fig.12. Inledningen av Sonen-motivets fugerade del som övergår till ett ackompanjemang med en solo-stämma. 

Fig.13. De fyra första takterna ur Helige Anden-delen. 
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När sedan A-delen återkommer en andra gång är den inledningsvis identisk med första gången 

den presenterades men något förändrad och mer alert. Strävan uppåt återkommer tätare med 

16-delspassager. När temat recidiverar en tredje och avslutande gång är den inverterad och 

arbetar sig uppåt, detta för att alstra en variation. Återigen använder jag det andra 

karaktärsmotivet i slutet. När även B-delen upprepas en andra gång gör den det på samma sätt 

som tidigare, däremot har solostämman inte samma stigande strävan. Hela B-delen får här 

”vackrare” och mer omsorgsfull karaktär utifrån min egen mening. 

När verket i passerat in medio är tid för att skapa större förändringar. När C-motivet 

presenteras andra gången, har temat transformerats till en löpande 16-dels passage (fig.14) 

som först presenteras i högerhanden, sedan vänsterhanden och sist i pedalstämman. Detta 

bildar en intensiv rörelse, gåendes mot en höjdpunkt. När väl höjdpunkten uppnås gör den det 

i form av det första karaktärsmotivet följt av det andra (fig.15).   

 

Stycket har nu ändrat egenart när jag för in 

det i den tredje och sista ”omgång” av min 

formfigur. Det inledande temat har nu 

omvandlats till en sluttande ackordsstapling i 

ett betydligt långsammare tempo och med en 

svag dynamisk registrering; orgelpunkten finns 

kvar och trots denna omarbetade form kan man 

identifiera motivets tema (fig.16). Antalet 

presentationer av motivet står fortfarande att få, 

likaså den kromatiska vandringen. 

Sista omgången av B-delen och dess inledande melodi, som tidigare förekommit i skepnad av 

ett fugato är nu en helt utbyggd exposition (fig.17), vilket bryter av mot det tidigare 

tonspråket som förekommit. Det korta fugatot går över till en solo-stämma, just som förut och 

strävar efter en höjdpunkt som även i denna sak innehåller det första karaktärsmotivet.  

 

När jag nu anstiftar slutet av mitt verk ville jag att C-delen, som leder in i codan, skulle skapa 

en förväntan; en för lyssnaren förhoppning om upprättelse. Jag simulerar detta förevarande 

Fig.14. Den transformerade C-delen. 

Fig.15 visar slutet av C-delen, här kommer båda 
karaktärsmotiven efter varandra i pedalstämman. 

Fig.16 visar när A-delen för sista gången presenteras. 

Fig.17. B-delens tema utbyggt till ett fugato. 
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genom att låta musiken byggas upp och förtätas. Riktningen går uppåt och hamnar vid orgels 

högsta register. C-delens karaktäristik finns emellertid fortfarande kvar, men vid höjdpunkten 

uppkommer aldrig den fordrade upplösningen utan istället faller den tillbaka och vänder 

abrupt till den tidigare harmoniken. Väl i codan rörs sig musiken snabbt och oroligt mot ett 

slut, där verkets inledningstakter återkommer något förändrat. De olika delarna vävs samma 

och bildar en samverkan; Treenigheten blir ett och samma (fig.18 och fig.19).         

Fig.18. Slutet av C-delens tredje och sista ”omgång”. Satsen förtätas rytmiskt och strävar uppåt och hamnar så 
småningom i den avslutande codan. 

Fig.19. Verkets sista takter. Den oroliga och rörliga pedalstämma övergår till A-delens något förändrade motiv som 
sedan faller nedåt mot slutackordets uppbyggnad. 
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2.3 Efterarbete 

En viktig del kompositionsprocessen blev att använda ett notskrivningsprogram som kunde 

spela upp det man fört in i det. Datorprogrammet Sibelius 7.5 blev en naturlig sådan 

mjukvara. När jag suttit vid ett instrument ett tag, använde jag mig av detta för att kontrollera 

och lyssna igenom verket. Sibelius 7.5 blev således det jag använde mig av när jag renskrev 

verket, att presentera stycket handskrivet var aldrig något alternativ.  

 

När verket var klart och alla detaljer färdiga såsom dynamik, fraseringsbågar, textanvisningar, 

tempobeteckningar skulle jag skapa en titel. Jag valde att anspela på verkets form. Titeln blev 

således: Quasi come un Rondò (sv. ”Nästan som ett rondo”). 

3 Resultat 

När jag nu ser tillbaka på min arbetsprocess för mitt orgelverk, var det förarbetet som 

fungerade mest tillfredsställande; detta att bestämma sig tidigt i vilken kontext man befinner 

sig i, hur långt verket skulle vara, att sätta upp formdelar. Jag hävdar att det underlättar i hög 

grad om man innan igångsättandet uppritar tydliga beståndsdelar som man sedan kan föra 

samman. Ju mer detaljerad man är i ingångsfasen desto enklare blir det att applicera sin 

konstnärliga vision. I efterhand förstår jag denna betydelse bättre eftersom jag inte följde den 

fullt ut till en början. Jag var i upprinnelsen noga med att min formskiss var tydlig, men min 

iver att tidigt börja skapa musik var alltför stor och jag förlorade vissa beståndsdelar som jag 

sedan var tvungen att gå tillbaka för att revidera. Det kan emellertid vara positivt att använda 

sin spontana förmåga, vilket i sin tur öppnar för det konstnärliga skapandet. Men att ha en 

kontroll över det som sker överspelar detta, så att verket inte försvinner iväg och blir till ett 

okontrollerbart moln av idéer.  

3.1 Formskiss 

Den form som kompositionen innehar blev jag tillfreds med. Med de tre delarna uppnådde jag 

en variation utan att i alltför stor utsträckning förlora det pregnanta. Delarnas motto (Fadern, 

Sonen och Den Helige Anden) kommer måhända lyssnaren i förstone inte att uppfatta, vilket 

inte heller är något problem - enligt min mening. Dessa motton fungerade mer som inspiration 

– och kan om man vill införlivas i en framtida programförklaring eller undertitel. Titeln jag 

gav verket är en kommentar på formen, vilket ger en fingervisning till lyssnaren om det 

pågående.  
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3.2 Frasering 

Verkets utveckling från oordning till mer ordnat tog jag som påverkan från Bachs orgelverk 

(det fria preludiet som övergår till den strukturerade fugan). Det är en naturlig strävan hos 

varje människa, att av fragment göra något helt. En strävan som man återfinner i många av 

verkets alla motiv. Om man vill, en strävan efter det gudomliga, eller upprättelse, en syntes.  

Första takten i verket är onekligen det viktigaste som inträffar. Här presenterar man sig själv, 

presenterar sitt (ton)språk. Harmoniken i A-delen är enkelt uttryckt en dominantisk 

progression till en oupplöst tonika, vilket blir ett ständigt återkommande "mantra" genom 

verket. Dessa altererade ackord accepteras om man upprepar dem tillräckligt ofta och 

spänningen ligger i vad man befruktar dem med.  

Symboliken är också närvarande, de nedåtgående respektive de uppåtgående rörelserna och de 

kromatiska vandringarna. Dessa förekommer, men inte som en styrning av åhöraren utan som 

ett retoriskt grepp för att framkalla känslor. I codan leker jag med den fordrade ordningen och 

istället för att göra det förväntade väver jag samman motiven och bildar en symbios. Verkets 

delar vävs samman och treenigheten blir ett - de kan inte existera utan varandra. 

3.3 Interpret 

Under uppsatsens tillblivelse är verket ännu inte uruppfört. Verket är färdigt och det återstår i 

nuet endast instudering inför min examenskonsert. Fördelen med att själv uruppföra verket är 

att jag som interpret vet hur det är uppbyggt i minsta detalj och äger klara bilder av hur jag 

vill att det skall gestaltas. Detta kan dock även vara en nackdel; andra interpreters nyfikenhet 

med andra synvinklar än min egen försvinner, vilket måhända skulle ha kunnat göra verket 

ännu mer levande. Ett sätt att försöka få ny vitalitet i verket kan vara att försöka gå in i en roll 

vid instudering som någon annan interpret kan tänkas äga, det vill säga inte tänka på 

kompositoriska aspekter utan istället "acceptera" verket som det är; tänka bort min roll som 

kompositör och tolka det endast såsom gestaltare, interpret.  

Quasi come un Rondò 

formskiss 

Formdelar 

-A (Fadern) 

-B (Sonen) 

-C (Den Heliga anden) 

 

 

A1          B1          C1 

A2          B2          C2 

A3          B3          C3         CODA 

 

Fig.20. Formskiss för Quasi come un Rondò. 
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Tonsättare har genom åren ofta återvänt till sina verk och reviderat dem. Man kan därav ställa 

sig frågan: när är man färdig med ett verk? Det slutgiltiga resultatet vid uruppförandet vet jag 

ju ännu inte hur det kommer att te sig - och jag vet heller inte om jag kommer att ändra något. 

Denna kommande process är i sig självklart intressant att följa, men av förklarliga skäl kan 

den inte finnas med i denna uppsats. När väl dagen för uruppförandet infinner sig, vet jag 

vilken orgel jag använder och kan därmed också registrera verket utifrån mina angivelser i 

mötet med orgelinstrumentets disposition. Då kan det finnas skäl att ändra i verkets 

dynamiska anvisningar i det att man upptäcker vad som faktiskt klingar bäst vid applicerandet 

på instrumentet. Därför kommer jag att tillföra i ett appendix eventuella revideringar i 

konsertversionens notbild. 

3.4 Den komponerande kyrkomusikern 

Målet med denna text har varit att påvisa ett exempel av den komponerande kyrkomusikern. 

Hur man ur denna professions synvinkel kan utveckla och föra vidare en tonsättartradition, en 

tradering om man så vill.  

Mitt verk kretsar kring temat Treenigheten och talet 3 och fick under framställningsprocessen 

ett motto, ett ord som blev ett incitament i mitt arbete. Ordet är strävan. Jag märkte att jag 

flitigt ville framkalla en längtan i musiken. Ett bemödande till upplösning eller en höjdpunkt. 

Man kan lägga mycket i detta; det kan vara en spegling av mig själv och min personlighet. En 

trängtan till att allt ska bli bra och ordna sig. Den ur-känslan tror jag att många delar med mig. 

Denna emotion kan också vara ett uttryck för tro och andlighet. Att mitt (ton)språk kan tala 

till andra genom musiken och på så sätt beröra, en insikt som jag vunnit tidigare när jag 

lyssnat på annan musik. Men i det här fallet blev det konkret för mig, vilket blev en stor vinst. 

Man kan vara förtrogen med något utan att egentligen förstå det till fullo. Denna insikt är 

något jag inkluderar i min framtida konstnärliga utveckling.  

Ett av syftena var att även skapa en manual med konkreta råd till den kyrkomusiker som vill 

utveckla sitt komponerande. Dessa punkter är inspirerade av Hagermans (2016) "stöttor" och 

är utvecklade utifrån mina egna slutsatser kring min egen process i detta arbete och ur en 

kyrkomusikers synvinkel.  

1. Kontext - Reflektera över i vilket sammanhang du vill att verket ska 

framföras. Konsert/gudstjänst. Vilket instrument man har tillgång till etc.  

2. Tema - Välj ut ett tema, förslagsvis från kyrkoåret (ex. Julen eller Påsken) 

och hitta texter eller andra symboliska företeelser.  

3. Form - Tänk ut en form för verket, vilka formdelar ska ingå?  

4. Avgränsning - definiera dina idéer så att ditt tonspråk blir tydligt och 

kommunikativt.  

5. Förtona - Börja tonsätta de delar och motiv du satt upp. Fundera på vilka 

känslor du vill framhäva och använd din improvisatoriska förmåga.  

6. Elaborera - Utveckla dina motiv till en fullständig komposition.  

7. Revidera - Gå igenom verket och lyssna. Har jag uppnått det jag ville? 
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3.5 Sammanfattning 

I denna skriftliga reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete har jag komponerat ett 

orgelverk i en kristen kontext. Jag har tagit del av studier om kompositionsprocesser och 

improvisation, utgått från hur man kan integrera symbolik och tankar kring vad ett tonspråk är 

och skapat en manual för den komponerande kyrkomusikern. Det klingande resultatet blev ett 

orgelverk om cirka 5' 30''. Jag har även berört frågor kring interpretation och eventuell 

revidering. 

4 Diskussion 

Jag blev tidigt inledd av min handledare, Frans Hagerman, att läsa i hans avhandling kring 

kompositionsprocesser, Hagerman (2016). Hans arbete resulterade bland annat i ett antal 

"stöttor"; punkter som stöd från en idé till konsert. Dessa moment blev mycket givande i det 

skeendet där jag skulle analysera mig själv och göra manualen för personer verksamma inom 

mitt område. I mitt tidigare tonsättande hade jag kanske inte reflekterat över dessa verktyg, 

och ibland så "sprang" verket iväg från mig och jag fick ingen helhet som blev 

tillfredsställande. Jag hade kanske önskat att jag på ett tydligare vis följt dessa även i denna 

process. Till en början blev det inte så; jag komponerade min musik utan att kritiskt se på den 

och fick därmed ofta återvända till "olösta" delar. Uttrycket "att köra fast" kan användas här 

och detta beror på att man inte är tillräckligt strukturerad i sitt skapande. Jag upplevde kanske 

inte just detta fenomen men hade jag inte fått denna hjälp hade jag måhända hamnat där.  

Likaså fann jag även Karin Johanssons (2008) avhandling om orgelimprovisation användbar. 

Hennes exempel kanske inte tangerade mitt område i så stor utsträckning som Hagermans, 

men fick mig att inse improvisationens betydelse, som är en central del av mitt skrås 

konstnärliga uttryck. Hennes formuleringar kring improvisationens betydelse vid 

interpretation var inspirerande och det fick mig att inse betydelsen av att sammanföra dessa 

två element och inte separera dem. 

Bachs symbolik var mig också till ledning, dock var målet inte att fylla verket med 

barocksymbolik utan finna inspiration och kompositionstekniska utmaningar, såsom form, 

affekter, talsymbolik som kunde vara till gagn vid gestaltningen av treenigheten. Resultatet 

blev att de element som jag brukade i förstone inte hörs tydligt i musiken, vilket naturligtvis 

inte heller är meningen. En parallell tanke är när man i Bachs musik analyserar varenda 

enskild ton eller takt ur ett symboliskt perspektiv - och samtidigt är oviss om grammatikens 

medvetna eller slumpmässiga val (Fagius 2010).  

Att revidera verk är inte ovanligt - och förmodligen kommer även jag att finna detaljer i mitt 

opus som jag vill korrigera i tiden nu fram till verkets uruppförande. Frågan om när ett verk 

egentligen är klart har många svar. Det kan gå lång tid efter att ett uruppförande ägt rum tills 

man reviderar ett verk. Detta kan bero på ett flertal orsaker; man upplever att man blivit bättre 

hantverksmässigt och ser svagheter i uppbyggnaden eller verket skall spelas på ett annat 

instrument än det som används vid uruppförandet. Men om man ser sitt opus som en 

tidsmarkering om var man som kompositör befann sig just vid den tidpunkten, kan det vara 

intressant att i en ponerad framtid återvända för att se den utveckling eller förändring som 
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skett. Notbilden till mitt opus kommer att finnas som bilaga till denna uppsats. Likaså 

kommer en inspelning av verket att bifogas när uruppförandet ägt rum. Ifall jag reviderat 

verket till dess, kommer även detta att framgå av partituret i appendix. 

Jag skrev i inledningsorden att jag upplever en saknad av kompositorisk anda hos mina 

kollegor, där istället det improvisatoriska mer odlas och framhävs. Dock vill jag återigen 

förtydliga att det finns ett stort antal kyrkomusiker som är verksamma som tonsättare. Men 

jag upplever bland många kyrkomusikerstudenter ett svalt intresse för konstnärligt 

tonskapande. Incitament för detta kommer möjligtvis senare i yrkeslivet, då man skaffat sig 

mer erfarenhet och trygghet i sitt odlande i tjänst, där många sammanhang även kan tjäna som 

katalysatorer.  

Historiskt sett fanns kompositionsarbetet sida vid sida med improvisationsuppgifterna inom 

det kyrkomusikaliska utövandet. J.S. Bach, som exempel, komponerade under sina år i 

Thomaskyrkan i Leipzig en ny kantat varje söndag. Samtidigt förväntades han kunna 

extemporera i olika former på orgeln. Betraktar man ett annat tidsskede, det sena 1800-talet 

och 1900-talet, ser vi att ett stort antal franska organister då har bidragit med viktiga verk till 

orgellitteraturen och samtidigt varit namnkunniga improvisatörer. Vårt eget land äger 

föredömliga kyrkomusikaliska förebilder i till exempel Emil Sjögren (1853–1918) och Otto 

Olsson (1879–1964), dessa kyrkomusiker som i sina tjänstekall inte endast nöjde sig med att 

vara flitiga musiker utan kom att också verka som kompositörer och tonsättare. 

Varför finns inte denna praxis, denna ”dubbelroll” kvar idag? Ett svar kan måhända vara 

senare tiders nedskärningar inom den kyrkomusikaliska utbildningen, vilken är en följd av 

politiska styrningar - från bland andra Svenska Kyrkan. Det kan också bero på att vår tids 

klassiska musikutbildningar vid musikhögskolor blivit allt mer smala och gör större 

distinktion mellan de olika ämnena (instrumental, dirigering och komposition) och därmed 

påverkat också kyrkomusikutbildningen som i realiteten inte passar in i ”systemet”. 

Om man blickar tillbaka på själva syftet med denna uppsats att analysera den komponerande 

kyrkomusikerns arbete, lyckades jag förhoppningsvis utifrån mina erfarenheter från att 

komponera ett orgelverk integrera detta i en manual. Denna manual framställdes i förstone 

inte av gamla erfarenheter, utan från de misstag och val jag gjorde under arbetets gång med 

kompositionen. Manualen blev en redovisning av detta och kommer att hjälpa mig väsentligt i 

framtiden och förhoppningsvis vara till glädje för andra. Ur en personlig synvinkel har detta 

arbete för mig varit oerhört betydelsefullt. Jag har tvingats agera strängt och med objektiv 

analysskärpa, vilket har föranlett att jag ser på mitt tonspråk och tonskapande från en ny 

belysningsposition, vilket troligen inte varit möjligt om detta mitt arbete inte kommit till 

stånd. 
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