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Sammanfattning 
 
Syftet med arbetet är att utforma och sammanställa mallar som organister kan ta hjälp av för att 

skapa förspel till psalmer.  

 

Med utgångspunkt i litteratur om orgelimprovisation har jag vid orgeln laborerat med olika 

improvisationstekniker för att utforska olika möjligheter till att presentera en psalmmelodi. Även 

samtal med lärare, konsertbesök och inspirerande medstudenter har hjälpt mig i processen. 

 

Resultatet blev fyra förspelsmallar som kan användas till att skapa psalmförspel. I arbetet har jag 

förklarat hur de fungerar, hur jag kom på dem, samt gett klingande och noterade exempel på hur de 

kan användas. 

 

Som kyrkomusiker tycker jag att det är roligt att försöka variera psalmförspelen så mycket som 

möjligt. En önskan om att lära mig fler sätt att preludiera gav mig idén till arbetet. 

 

Nyckelord: orgel, liturgisk orgel, orgelimprovisation, improvisation, förspel, preludium, 

psalmförspel, koralförspel, ostinato. 
 

  



 

Förord 
 

Jag vill tacka mina två orgellärare vid musikhögskolan i Piteå: professor Gary Verkade för råd och 

vägledning under arbetets gång och min lärare Lars Sjöstedt för hans inspirerande idéer om 

orgelimprovisation. 

 

Jag vill även tacka musikerna Stina Andersson, Rebecka Kaufman och Molly Påhlsson för att de 

gav mig idéen till tonartspreludiet. 
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Inledning 
 

Terminologi 
 

Här följer en ordlista som förklarar hur jag använder några begrepp i uppsatsen: 

 

c.f. 
 

- en förkortning av ”cantus firmus” som på latin betyder ”fast sång”. 

Begreppet har använts sedan medeltiden och syftar ofta på en given 

melodi som är sig lik oavsett vad de andra stämmorna gör. I de 

notexempel som finns i arbetet skriver jag ”c.f.” för att markera var 

psalmmelodin finns. 
 

koral 
 

- psalmer i psalmboken kallas ibland för koraler. 

koralsats - ett arrangemang av en psalm som i Den svenska koralboken vanligtvis 

innehåller de fyra stämmorna sopran, alt, tenor och bas. Organister spelar 

ofta efter denna sats när de ackompanjerar en psalm. 
 

manual 
 

- orgelns klaviatur/tangentbord där händerna spelar. Antalet manualer 

varierar från orgel till orgel. 
 

pedal 

 

 den klaviatur där fötterna spelar. 

ostinato 
 

- ett tema som upprepas om och om igen. 

psalmförspel 

 

- ett förspel, även kallat koralförspel eller preludium, som spelas innan 

församlingen börjar sjunga. 

 

romantiskt legato 
 

- en spelteknik där en ton inte släpps förrän nästa ton börjar klinga. Det 

skapar en mjuk övergång mellan tonerna. 
 

registrering - en kombination av orgelstämmor. 
 

svällucka - en lucka som organisten kan öppna eller stänga för att skapa ett crescendo 

eller diminuendo. 
 

sv. ps. - en förkortning av ”svensk psalm”. 
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Bakgrund 
 

Psalmförspel 
 

En gemensam nämnare för de flesta gudstjänster i Svenska kyrkan är att de innehåller psalmer, samt 

att psalmsången inte börjar förrän ett förspel har spelats.  

 

För att skapa ett psalmförspel på orgel är det vanligt att musikern tar hjälp av någon typ av mall. 

Till exempel kan musikern välja att spela en kanon som förspel. Då presenteras psalmens melodi i 

olika stämmor med olika startpunkter. Inom ramarna för en kanon finns många valmöjligheter. 

Psalmmelodin kan till exempel först spelas med höger hand för att sedan spelas med vänster hand 

och sedan med fötterna. Melodin kan spelas i olika tonarter i olika stämmor. En insats kan spelas i 

dubbelt tempo medan en annan spelas i halvtempo. De olika insatserna kan spelas med olika klang 

och dynamisk styrka. Trots att mallen kanon innebär en viss struktur rymmer den en stor frihet. 

 

Gemensamt för de allra flesta psalmförspel är att de på något sätt presenterar psalmens melodi. Det 

gör också de psalmförspel jag presenterar i det här arbetet. 

 

Varför ville jag göra det här? 
 

Jag har länge varit intresserad av improvisation och är väldigt glad över att kyrkomusikeryrket ger 

många tillfällen till att improvisera, inte minst i psalmförspelen. Samtidigt som jag är glad över den 

frihet och de variationsmöjligheter som finns i improvisationen upplever jag att en allt för stor frihet 

ibland kan vara ett hinder. För många möjligheter kan göra det svårt att välja. Därför tycker jag att 

det kan underlätta att ha en ram att förhålla sig till. Förspelsmallarna i mitt examensarbete är tänkta 

som en typ av ramar som kan underlätta skapandet av psalmförspel. 

 

Arbetar man som kyrkomusiker får man under åren spela väldigt många psalmer och det leder till 

att det kan vara svårt att variera förspelen. Brist på tid och kreativitet kan leda till att samma 

förspelstyp upprepas ofta. Idén till detta examensarbete är ett resultat av alla de gånger jag har tänkt 

att jag vill variera mig, men saknat tid eller kreativitet att göra det. Samtidigt som jag tycker att det 

ibland är en svår utmaning att variera mig tycker jag att det är en rolig utmaning. Jag tror att en 

ökad variation gör det mer spännande både för mig som kyrkomusiker och för församlingen som 

hör mig spela. 

 

Jag tyckte att det var intressant att ta del av andra improvisatörers idéer och såg examensarbetet som 

en möjlighet att få en större inblick i den litteratur om orgelimprovisation som finns. 

 

Jag hoppas att mina förspelsmallar ska kunna vara till nytta för andra kyrkomusiker och att de kan 

inspirera även dem som inte spelar orgel. Kanske kan de väcka ett intresse till att pröva på att spela 

orgel. 

 



 

 3 

Syfte 
 

Mitt syfte är att utforma och sammanställa förspelsmallar som underlättar skapandet av 

psalmförspel. 

 

• Hur kan jag utforma egna förspelsmallar som presenterar psalmmelodin? 

 

• Hur kan jag, med hjälp av litteratur om orgelimprovisation, lära mig nya förspelsmallar? 
 

Material och metod 
 

För att få inspiration till att skapa förspelsmallar har jag läst följande litteratur om 

orgelimprovisation: 

 

• Orgelimprovisation - Anders Bondeman, Lars Hernqvist, Mats Åberg 

 

• Orgelimprovisation mit Pfiff, Band 1 & 2 - Peter Wagner 

 

• Orgelimprovisation, vol. I-V - Tomas Willstedt 

 

Alla böcker ovan innehåller övningar som på olika sätt hjälper läsaren att utveckla sin 

improvisationsförmåga. Till respektive band av Orgelimprovisation mit Pfiff hör en CD som gör det 

möjligt att lyssna till övningarna i boken. Jag har gjort övningar ur de olika böckerna vid orgeln och 

lyssnat på ljudexempel från Orgelimprovisation mit Pfiff för att få inspiration. 

 

Alla psalmer jag har använt mig av i arbetet finns i Den svenska koralboken. 

 

Jag har även använt mig av följande material:  

 

• Loggbok - Här har jag noterat vad jag har gjort och när jag gjorde det. 

 

• Egenskrivna notexempel - Här visar jag exempel på hur det är möjligt att applicera 

förspelsmallarna på några utvalda psalmer. Notexemplen finns i avsnittet Genomförande.  

 

• Ljudinspelningar - Här ger jag klingande exempel på de egenskrivna notexemplen. 

Inspelningarna finns i form av youtube-länkar i avsnittet Genomförande. 
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Genomförande 
 

Sammanställning av förspelsmallar 
 

I detta avsnitt presenterar jag de förspelsmallar som arbetet har lett fram till. Jag kallar dem för 

kvintpreludium, tonartspreludium, synkoppreludium och kvitterpreludium. Jag förklarar hur de 

fungerar, hur jag kom på dem, samt ger några tips till kyrkomusiker som vill använda dem.  

 

För att visa hur förspelsmallarna kan appliceras på psalmer har jag noterat och spelat in ett förspel 

per förspelsmall.  

 

1. Kvintpreludium 
 

Hur fungerar det? 
 

Denna förspelsmall bygger på parallellförda, rena kvinter i en nedåtgående rörelse som 

ackompanjerar psalmens melodi.  

 

Vänster hand spelar en kvint vars lägsta ton är subdominantens grundton och höger hand spelar en 

kvint vars lägsta ton är subdominantens ters, i oktaven ovanför vänsterhanden. Tillsammans bildar 

de septimackord. Kvinterna förflyttas stegvis nedåt. Så här ser händernas rörelse ut i C-dur: 

 

 

Rörelsen följer tonartens förtecken bortsett från när någon av kvinterna har tonartens sjunde 

skalsteg som bas. Då sänks den nedersta tonen i kvinten en liten sekund. Kvinterna förblir alltså 

alltid rena kvinter. Genom att sänka tonen får ackordet en mer vilande karaktär istället för en 

ledtonskaraktär (Wagner, 1999, s. 56). När händerna har rört sig en oktav nedåt från 

utgångspositionen återupprepas rörelsen. 

 

Till detta spelas psalmens melodi i pedalen. Pedalen registreras med en 4-, eller 2-fotstämma. 

Melodin klingar då en/två oktaver ovanför de noterade tonerna. Används melodin från sv. ps. 20 

kan förspelet börja så här: 
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När melodin är slut ligger sluttonen kvar och händerna fortsätter att vandra nedåt. När händerna 

kommer till mönstrets lägsta ackord fortsätter de ytterligare tre steg till tonikan. När händerna är ett 

steg från att landa på tonikan stannar ackordets översta ton kvar medan de andra tonerna går ner ett 

steg till. Så här kan det ovanstående förspelet sluta: 

 

 

Tillämpas denna mall på en psalmmelodi kan ett problem dyka upp som bör tas hänsyn till. Vi ser 

på avsnittets översta bild att två av ackorden innehåller tillfälliga förtecken (i denna tonart sänks 

tonen "B" till ett "Bb"). Om något av dessa ackord spelas samtidigt som melodin innehåller ett "B" 

kommer ackompanjemanget att sticka ut väldigt mycket. Detta kan undvikas genom en höjning av 

tonen "F" till ett "F#" istället för en sänkning av tonen "B" till ett "Bb". Då förblir kvinten ren och 

ackordet får en mer vilande karaktär. Alltså, om melodin innehåller tonartens sjunde skalsteg 

samtidigt som någon av de lägsta tonerna i händernas kvinter innehåller en ton med ett tillfälligt 

förtecken måste den kvinten höjas ett halvt tonsteg för att ackordet ska få en vilande karaktär. I C-

dur ersätts då ackordet "Bbmaj7" med ett "Bm7" och ackordet "Gm7" med ett "Gmaj7" då melodin 

innehåller tonen ”B”:  

 

Melodin förändras alltså inte. 

 

Jag har noterat och spelat in ett förspel efter denna förspelsmall till sv. ps. 394, ”Kläd dig själ i 

högtidskläder”. Förspelet finns på de två nästkommande sidorna och går att lyssna till med hjälp av 

länken nedan. 

 

Inspelning av ”Kvintpreludium sv. ps. 394”: 

https://youtu.be/MEp-N2XDAGM?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2 
  

https://youtu.be/MEp-N2XDAGM?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2
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Tips till musikern 
 

• Spela händernas mönster med ett romantiskt legato, men ha inte för bråttom med att flytta 

händerna när mönstret återupprepas utan ge rum för andning. Om melodin har paus mellan 

två fraser samtidigt som händerna lyfts för att återupprepa mönstret uppstår en tystnad. 

Risken finns då att församlingen tror att förspelet är slut. I notexempel ovan, mellan t. 8 och 

t. 9, har jag undvikt detta genom att påbörja nästa fras lite tidigare med en längre ton än vad 

melodin egentligen har. 

• Denna förspelsmall tycker jag passar bra till offertoriepsalmen, psalmen före nattvarden, 

med en svag registrering i manualen, gärna med stängd svällucka. Om en kollekt tas upp 

under psalmen och kollektupptagningen tar lång tid kan detta förspel med fördel användas 

eftersom förspelets längd är enkel att justera. Det går att göra genom att t.ex. 

utesluta/återupprepa några av melodins fraser. 

• Om en av melodins fraser avslutas med en ton som inte smälter in i det ackord som för 

tillfället spelas, vänta då med att lyfta tonen tills ett ackord kommer som innehåller 

meloditonen. Jag anser att det låter mer naturligt att lyfta tonen när den har, så att säga, 

landat. I notexemplet ovan har jag till exempel valt att förlänga den sista tonen i den tredje 

melodifrasen. 

• Pröva att variera förspelet från gång till gång genom att t.ex. byta registrering, spela 

ackorden i en annan ordning eller att spela ackorden med en annan rytm.   

 

Hur kom jag på kvintpreludiet? 
 

Jag fick idén till kvintpreludiet när jag spelade satser ur Den svenska kyrkohandboken. Där fanns ett 

parti där orgeln ackompanjerar prästen, alternativt kören, som sjunger ”och skapar varje strå på 

jorden” med tre stycken parallellförda septimackord (Svenska kyrkan, 1987, s.188): 

 

 

Jag blev inspirerad av idén att vänster och höger hand spelar varsin kvint som tillsammans bildar 

septimackord. Jag prövade att parallellföra dem i olika mönster och kombinationer samtidigt som 

jag försökte spela en melodi med fötterna. Ju mindre fokus mönstret krävde, desto mer fokus kunde 

jag lägga på melodin. 

 

Det blev lättare att spela när jag försökte hålla mig till en och samma tonart. Men, eftersom en 

durtonart innehåller en förminskad kvint mellan det fjärde och sjunde skalsteget fick några ackord 

en karaktär som stack ut mycket från de andra. Jag ville att ackompanjemanget inte skulle ta alltför 

stor uppmärksamhet från melodin och beslöt mig därför för att göra varje förminskad kvint till en 

ren kvint. Peter Wagner gör samma harmoniska tillämpning när han skapar ett rytmiskt ostinato 

med add9-ackord (Wagner, 1998, s. 56). 
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Jag testade att låta händerna göra ett fallande mönster och efter en del experimenterande tyckte jag 

mest om den fallande rörelsen som börjar på subdominanten och gick ner till subdominanten 

oktaven nedanför. Jag tyckte att den fallande rörelsen både var praktisk och lät bra. 

 

2. Tonartspreludium 
 

Hur fungerar det? 
 

Denna förspelsmall tar hjälp av den fyrstämmiga koralsatsen i Den svenska koralboken. 

Sopranstämman spelas som den är noterad samtidigt som alt- och tenorstämman spelas med en 

annan tonarts förtecken. Koralsatsens basstämma ersätts med en bordunton som ingår i 

sopranstämmans tonart 

 

För att hitta rätt förtecken till alt- och tenorstämman utgår man från den tonart sopranstämman 

spelas i och går sedan fyra steg moturs i kvintcirkeln. Om sopranstämmans tonart är G-dur kommer 

alt- och tenorstämman att spelas efter Eb-durs förtecken. 

 

Observera att alt- och tenorstämman inte ska transponeras utan endast byta förtecken!  

 

Här följer ett exempel på hur starten på ett förspel till sv. ps. 258 kan se ut. Den vänstra bilden visar 

hur stämmorna är noterade i koralboken. Den högra visar hur alt- och tenorstämman har fått Eb-

durs förtecken och hur basstämman har ersatts med en bordunton. 

  

Jag har noterat och spelat in ett förspel efter denna mall till sv. ps. 421, ”När vintermörkret kring 

oss står”. Där spelas sopranstämman i D-dur samtidigt som alt- och tenorstämman spelas efter Bb-

durs förtecken. Förspelet finns på nästa sida och går att lyssna till med hjälp av länken nedan. 

 

Inspelning av ”Tonartspreludium sv. ps. 421”: 

https://youtu.be/KNBWpraQjP8?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2 

https://youtu.be/KNBWpraQjP8?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2
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Jag har också spelat in hur samma psalm låter om den spelas efter den fyrstämmiga satsen i 

koralboken utan några förändringar. Den inspelningen går att lyssna till med hjälp av länken nedan. 

 

Inspelning av koralsatsen till sv. ps. 421: 

https://youtu.be/Djbjtva9j7E?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2 

 

Tips till musikern 
 

• Om en dissonans uppstår vid sista ackordet i en fras kan den ton som skapar dissonansen 

med fördel lösas upp (se t. 3 i notexemplet ovan). 

• Variera förspelet genom att t.ex. spela sopranstämman på separat manual, använda olika 

registreringar, spela alt- och tenorstämman med förtecken från andra tonarter.   

• Pröva att använda förspelsmallen till sv. ps. 297, ”Härlig är jorden”. Alt- och tenorstämman 

spelas då med Bb-durs förtecken. Pröva att även spela den noterade basstämman med Bb-

durs förtecken. 

   

Hur kom jag på tonartspreludiet? 
 

Tre vänner till mig prövade att spela ett trestämmigt flöjtarrangemang på ”Jul, jul, strålande jul” 

med olika förtecken i varje stämma. När de berättade om idén trodde jag inte att det skulle låta 

särskilt bra, men när jag sedan fick höra det tyckte jag att det lät förvånansvärt vackert. Jag 

funderade på om det inte gick att göra likadant med en koralsats. Jag prövade att spela med olika 

förtecken i varje stämma, men insåg snart att det var väldigt svårt att spela med fyra tonarters 

förtecken samtidigt. Det var inte särskilt praktiskt. Jag valde att låta basstämman spela en bordunton 

medan sopranstämman behåller originaltonartens förtecken och alt- och tenorstämman har en annan 

tonarts förtecken. Att sopranen behåller originaltonartens förtecken är positivt ur två perspektiv: 

 

• Det är lätt för organisten att spela denna stämma då den troligtvis är den stämma organisten 

kan bäst. Då kan organisten lägga mer fokus på alt- och tenorstämman. 

• Förspelet hjälper församlingen att lära sig melodin. Därför är det bra om den är likadan i 

förspelet som när de ska börja sjunga. 

 

För att komma fram till vilket förhållande jag ville ha mellan sopranstämmans förtecken och alt- 

och tenorstämmans förtecken prövade jag mig helt enkelt fram. Jag använde mig av kvintcirkeln 

och insåg snart att en tonart som, i kvintcirkeln, befinner sig långt ifrån sopranstämmans tonart ger 

förtecken som skapar fler dissonanser än en tonart som är närmare i kvintcirkeln. Efter att ha prövat 

olika alternativ tyckte att det lät bra att använda förtecken från en tonart som låg fyra steg i bort 

kvintcirkeln, men självklart går det att sätta vilka förtecken som helst på alt- och tenorstämman. 

 

När jag funderade över hur jag skulle utforma denna förspelsmall slog mig tanken att jag knappast 

kan vara först med att ha olika förtecken i olika stämmor. Jag letade och hittade en samling förspel 

vid namn Annorlunda koralförspel där Torsten Nilsson har skrivit ett trestämmigt koralförspel med 

stämmor som imiterar varandra i olika tonarter (Torsten, 1959). Stämmorna var inte hämtade från 

koralboken på samma sätt, men principen att ha olika förtecken i olika stämmor fanns med. 

 

https://youtu.be/Djbjtva9j7E?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2
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3. Synkoppreludium 
 

Hur fungerar det? 
 

Denna förspelsmall är ett ostinato som spelas samtidigt som en psalmmelodi och en basstämma. Så 

här ser ostinatot ut i a-moll: 

 

Ostinatot kan spelas med antingen höger eller vänster hand. Melodin spelas med den andra handen. 

Basstämman, som spelas med fötterna, kan följa koralsatsens basstämma eller spela en bordunton.  

 

Ostinatot ovan är noterat i fyrtakt men kan även användas till psalmmelodier i tretakt. Nedan följer 

två alternativ. I den vänstra bilden är de tolv tonerna från bilden ovan istället indelade i grupper om 

fyra och i den högra är de tre sista tonerna från bilden ovan borttagna. 

 

  

Det är också möjligt att spela exemplet som går i fyrtakt till en melodi som går i tretakt. Eftersom 

ostinatot då blir ett slag längre än en takt hinner ostinatot upprepa sig tre gånger när melodin har 

spelat fyra takter. 

 

Jag har noterat och spelat in ett förspel efter denna mall till sv. ps. 532, ”Jag kom inte hit för att jag 

tror”. Förspelet finns på de två nästkommande sidorna och går att lyssna till med hjälp av länken 

nedan. I t. 8 flyttar jag ostinatot så att det följer harmoniken. 

 

Inspelning av ”Synkoppreludium sv. ps. 532”: 

https://youtu.be/zXVtqZYGubQ?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2 

 

  

https://youtu.be/zXVtqZYGubQ?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2
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Tips till musikern 
 

• Lär dig att spela ostinatot utantill så att fokus kan ligga på att spela melodin och 

basstämman. Om det går att spela ostinatot utan någon som helst tankeansträngning är det 

lättare att utan särskilt mycket förberedelsetid applicera mallen på nästan vilken psalm som 

helst. 

• Spela ostinatot på en separat manual med en betydligt svagare registrering än melodin. 

• Spela ostinatot några takter innan melodin kommer in. Se notexemplet ovan. 

  

Hur kom jag på synkoppreludiet? 
 

Jag läste i Orgelimprovisation mit Pfiff (Wagner, 1999, s. 55) om rytmiska ostinaton och blev 

inspirerad till att komma på ett eget ostinato där det är rytmen som står för upprepningen. Jag 

prövade många olika varianter utan något, enligt mig, lyckat resultat. De ostinaton jag tyckte om 

den ena dagen var inte lika intressanta den andra. Till slut beslöt jag mig för att göra en rytmisk 

figur med tolv toner där alla toner har samma notvärde, men olika betoningar. Jag fick en idé om 

hur tonhöjden skulle kunna få det att låta som att vissa toner är betonade. Så här skulle tonernas 

tonhöjder förhålla sig till varandra: 

 

 

De ljusaste tonerna får automatiskt en betoning. Det låter då som att de är grupperade på detta sätt: 

 

 

Jag valde sedan toner som gav ostinatot en mollkaraktär, men självklart är det möjligt att välja vilka 

tonhöjder som helst som följer samma mönster. 

 

Varför ostinatot innehåller just tolv toner beror på att det är delbart med både tre och fyra, vilket gör 

det möjligt att uppfatta ostinatot som antingen tre grupper med fyra toner vardera eller fyra grupper 

med tre toner vardera. Det gör det enklare att anpassa ostinatot efter psalmens taktart. 
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4. Kvitterpreludium 
 

Hur fungerar det? 
 

Denna förspelsmall är, precis som synkoppreludiet, ett ostinato som spelas samtidigt som en 

psalmmelodi och en basstämma. Detta ostinato är lite längre och har en kvitterliknande karaktär. Så 

här ser ostinatot ut i D-dur: 

 

 
 

Spelas ostinatot till psalmmelodin från sv. ps. 563 A, ”Se på himlens många fåglar”, kan de första 

takterna se ut så här: 

 

 
 

Tycker musikern att melodin går för långsamt är det möjligt att spela den i dubbelt tempo: 

 

 
 

I båda exemplen ovan har jag valt att spela ostinatot i två takter innan melodin kommer in. Det är 

möjligt att börja spela melodin när som helst. 

 

Utöver detta kan en basstämma läggas till i pedalen. Fötterna kan förslagsvis spela en bordunton 

eller använda sig av den noterade basstämman i Den svenska koralboken. 
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Vid närmare granskning av ostinatot går det att se att de två takterna är ganska lika. Om ostinatots 

lägsta toner tas bort och alla pauser fylls ut går det att se en melodi som i D-durs tonart ser ut så här: 

 

 
 

Den andra takten är en förskjutning av den första, med undantag för några toner. Om ostinatot, i sin 

ursprungliga form, spelas på en separat manual med svag registrering kan de rytmiska 

förändringarna i den andra takten göra att det blir svårt för lyssnaren att höra var ostinatot börjar 

om. Lyssnaren kan då tro att ostinatot är längre än vad det faktiskt är. Oregelbundenheten skapar på 

så sätt en slags variation.  

 

Jag har noterat och spelat in ett förspel till sv. ps. 21, ”Måne och sol”, enligt denna förspelsmall. 

Förspelet finns på de två nästkommande sidorna och går att lyssna till med hjälp av länken nedan. 

Ostinatot spelas där i C-dur. Fötterna spelar till en början en bordunton för att sedan gå över till att 

spela basstämman i koralsatsen. 

 

Inspelning av ”Kvitterpreludium sv. ps. 21”: 

https://youtu.be/EdDUvavD3-o?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2 

  

https://youtu.be/EdDUvavD3-o?list=PLnFiu0F61Cr18AbfDLOfsqVu4Y-9UfSt2
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Tips till musikern 
 

• Lär dig att spela ostinatot utantill så att fokus kan ligga på att spela melodin och 

basstämman. Om det går att spela ostinatot utan någon som helst tankeansträngning är det 

lättare att utan särskilt mycket förberedelsetid applicera mallen på nästan vilken psalm som 

helst. 

• Spela ostinatot på en separat manual och pröva att registrera så att ostinatot får en så 

kvitterliknande karaktär som möjligt. 

• Registrera melodin så att den hörs tydligt. 

 

Hur kom jag på kvitterpreludiet? 
 

Efter att jag hade kommit på synkoppreludiet prövade jag vilka psalmer det passade bra till. När jag 

prövade att spela det till sv. ps. 21, "Måne och sol" tyckte jag inte att det passade så bra. Jag ville ha 

ett förspel med ett mer glatt och studsigt ostinato. Jag beslöt mig därför för att komma på ett nytt 

ostinato. 

 

När jag läste om ostinaton i litteraturen om orgelimprovisation kom jag att tänka på Mike Oldfields 

låt ”Tubular Bells” som börjar med ett ostinato. Jag har länge varit fascinerad av detta ostinato 

eftersom det enligt mig inte blir långtråkigt, trots att det är en och samma figur som upprepas i flera 

minuter. Så här ser ostinatot från Mike Oldfields låt ”Tubular Bells” ut: 

 

 
 

Ostinatot består av fyra takter där den första och tredje takten är identiska. Den andra takten är 

likadan som den fjärde takten bortsett från att den är ett fjärdedelsslag kortare. Sammanlagt består 

ostinatot av 15 fjärdedelsslag. Känner lyssnaren pulsen på halvnoter är det därför svårt att uppfatta 

när ostinatot börjar om. Jag tror att det är det som gör att jag tycker att ostinatot är så intressant att 

lyssna på. 

 

Denna oregelbundenhet gav mig en idé till ostinatot jag tänkte skapa. Jag ville att mitt ostinato, 

precis som Mike Oldfields ostinato, skulle vara intressant och inte bli långtråkigt. Jag ville dock inte 

skapa en oregelbundenhet genom att växla taktart eftersom jag ansåg att ostinatot då skulle vara 

onödigt svårt att spela till en psalmmelodi som inte växlar taktart. Jag valde att försöka skapa en 

oregelbundenhet genom rytm istället. Jag prövade mig fram och ansåg att jag kunde använda mig av 

pauser för att göra ostinatot mer intressant. 

 

När jag satte toner på de rytmer jag kom på valde jag att använda mig av den pentatoniska skalan då 

jag ansåg att den kunde hjälpa mig att göra ostinatot glatt och studsigt.  
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Reflektion 
 

Tankar kring forskningsfrågorna 
 

Hur kan jag utforma egna förspelsmallar som presenterar psalmmelodin? 

 

Först hade jag som mål att skapa helt nya, unika, förspelsmallar som ingen tidigare hade kommit på. 

Jag diskuterade målet med min handledare Gary Verkade och insåg snart att det var ett väldigt 

svårt, nästan omöjligt, mål att uppfylla. Orgelimprovisation är ett väldigt stort område som tusentals 

organister har ägnat mycket tid åt under de senaste århundradena. Att komma på någonting som inte 

har gjorts förut är för det första väldigt svårt att göra och för det andra väldigt svårt att bekräfta. Hur 

kan jag med säkerhet veta att ingen annan har tänkt i samma banor förut? Det kan jag såklart inte 

veta. 

 

En viktig fråga i detta sammanhang är vad det betyder att någonting är unikt. Om vi tar 

kvitterpreludiet som exempel så är det inte en ny tanke att spela ett ostinato samtidigt som 

psalmmelodin spelas. Det är en sedan länge väl använd metod som har stått omnämnd i alla böcker 

om orgelimprovisation jag har läst inför examensarbetet. Mindre vanligt är det kanske att just 

ostinatots rytm får ett så stort fokus. Det finns dock exempel på rytmiska ostinaton i 

Orgelimprovisation mit Pfiff (Wagner, 1999, s. 55) men de skiljer sig från mitt ostinato. Wagner 

använder sig av ackord som upprepas efter ett rytmiskt mönster medan mitt rytmiska mönster är 

applicerat på en melodi. Dessutom är rytmen i kvitterpreludiets ostinato en helt annan än de rytmer 

som Wagner visar.   

 

Inom området orgelimprovisation kan jag inte påstå att mina ostinaton är särskilt banbrytande. Dock 

tror jag att mina ostinaton innehåller små detaljer i utformningen som gör att de kan betraktas som 

unika. 

 

Efter många funderingar kom jag fram till att det trots allt inte är särskilt viktigt om jag är först med 

en idé eller inte utan att värdet främst ligger i det jag lär mig genom processens gång. 

 

Varför jag skriver att jag vill utforma mallar som presenterar just psalmmelodin är för att jag tror att 

det är lättare för församlingen att fokusera på psalmens text om de redan kan melodin. Om jag 

skulle spela ett förspel till en psalm där melodin är känd för de flesta skulle jag inte prioritera en 

tydlig presentation av melodin lika högt. 

 

Hur kan jag, med hjälp av litteratur om orgelimprovisation, lära mig nya förspelsmallar? 

 

Den största hjälp jag har fått av litteraturen tror jag är att den har satt tankarna i rullning. De idéer 

som presenteras i böckerna har inspirerat mig till att tänka i nya banor. Då de två svenska böckerna 

om orgelimprovisation dessutom har ett tydligt pedagogiskt upplägg har de gett mig metoder till hur 

jag kan träna in olika improvisationsmönster. Tomas Willstedt lyfter flera gånger fram metoden att 

transponera en övning till andra tonarter för att skapa flexibilitet och för att få en figur att fastna i 

både muskelminnet och i medvetandet (Willstedt, 1996). 

 

Trots att litteraturen gav mig mycket kreativ stimulans var det många av mina idéer som kom från 

andra källor än litteraturen. Till exempel fick jag idén till kvintpreludiet från de parallellförda 

septimackord jag hittade i kyrkohandboken (Svenska kyrkan, 1987, s.188) och inte från den utvalda 

litteraturen om orgelimprovisation. Visserligen hjälpte litteraturen mig att bearbeta kvintpreludiet 

och det kan hända att jag inte hade tänkt i samma banor om det inte vore för att jag hade läst 

litteraturen. 
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Hur bidrar arbetet till kunskapsutvecklingen? 
 

Kunskapen inom området orgelimprovisation har inte utökats i stort genom mitt examensarbete. 

Som jag nämnde ovan under rubriken Tankar kring forskningsfrågorna är de flesta av de tekniker 

jag använder mig av redan påkomna. 

 

Arbetet har bidragit mycket till min egen kunskapsutveckling. Genom att läsa vad andra har skrivit 

om orgelimprovisation och genom att själv skapa mallar som kan användas vid förspel har jag nu 

större kunskap om orgelimprovisation än vad jag hade när processen startade.  

 

Jag har samlat ihop befintlig kunskap, gjort mina egna tillämpningar och kommunicerat idéerna 

vidare. Jag har kombinerat tidigare kända element och presenterat dem i en ny tappning och i en ny 

belysning utifrån de erfarenheter jag bär med mig. Det tror jag kan bidra till kunskapsutvecklingen 

inom området orgelimprovisation. 

 

Förslag på fortsatt forskning inom området 
 

I det här arbetet har jag försökt skapa förspelsmallar med fokus på olika sätt att presentera psalmens 

melodi. Jag tycker att det skulle vara intressant att göra liknande forskning med syfte att undersöka 

hur musikern kan använda förspelet till att presentera psalmens text. Jag tror att musikern, med 

hjälp av förspelets karaktär, kan påverka hur församlingen uppfattar psalmtexten. 

 

Slutord 
 

Jag tycker att det har varit roligt att genomföra det här projektet och jag tycker att det är intressant 

att i efterhand läsa min loggbok och se hur idéerna sakta tog form. Jag inser att det är omöjligt att i 

förväg gissa exakt hur en process kommer att se ut. Jag är nöjd med det konstnärliga resultatet och 

ser fram emot att börja använda det jag har lärt mig i examensarbetet i praktiken som kyrkomusiker. 

 

Om man slaviskt följer de instruktioner jag ovan har presenterat tror jag att man kommer stöta på 

situationer då det inte låter särskilt bra. Därför vill jag uppmana till att våga bryta mot reglerna och 

anpassa situationen så att man själv blir nöjd med hur det låter. Förspelsmallarna är till för att vara 

en hjälp och inte ett hinder. 

 

Om psalmsången liknas vid en simtur i ett hav av ord och toner är psalmförspelet hoppet från 

bryggan. Då kan det kanske vara en tröst att veta att oavsett hur ens förspel låter, om det är en 

elegant dykning eller ett mindre bekvämt magplask, så kommer man alltid fram. 
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