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Sammanfattning 

Preludium och fuga i diss-moll skrevs 1936 av organisten, läraren och tonsättaren Otto 
Olsson. Han var en av de sista representanterna för den svenska romantiken och efter hans 
död gick den speltraditionen nästan helt förlorad. Idag har organister återgått till att spela den 
tidens orgelmusik på ett mer autentiskt sätt, men dagens tongivande organister, som växte upp 
och utbildades under den strömning som kom att kallas orgelrörelsens dagar, är naturligtvis 
påverkade av den traditionen. I mitt arbete har jag med hjälp av inspelningar, en analys av 
stycket och studium av skrifter om Olsson, hans omgivning och hans musik försökt komma 
hans spelstil nära. Jag har också analyserat och diskuterat de registreringstekniska val en 
organist har att göra vid framförande av stycket.  
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1 Inledning 

Mitt val att skriva examensarbete om Otto Olssons sista stora orgelverk, Preludium och fuga i 
Diss-moll, Op. 56 springer ur en kombination av kärlek till den svenska romantiska 
orgelmusiken och ett intresse för de kontrapunktiska formerna. Att som organist hysa detta 
intresse hör väl inte till ovanligheten. Många är de musiker och tonsättare som fascinerats och 
berörts av tonernas väv i kontrapunktikens mönster, där varje stämma lever sitt eget liv och 
ändå bidrar till en organiserad helhet. Många svenska tonsättare har genom åren intensivt 
studerat denna kompositionens själva kärna. Få om ens någon har uppnått samma mästerskap 
som Otto Olsson. I sitt sista stora orgelverk kröner han en livsgärning som ännu tål att 
utforskas.  

1.1 Bakgrund och frågeställning  

Den första gången jag hörde Preludium och fuga i diss-moll var vid en orgelkonsert i 
Örnsköldsviks kyrka. Bygdens son, tillika orgelnestor, Erik Lundkvist trakterade den då helt 
nyrenoverade Åkerman & Lund-orgeln förnämligt. Den ödesmättade expositionen av verket i 
starkaste forte fyllde kyrkan och stämningen var laddad. För en ung kantorsstuderande som 
nyligen fått upp ögonen för orgelrepertoaren tycktes det vara en ouppnåelig dröm att hålla 
sådan mäktig musik i händerna.  
Trots Lundkvists många förtjänster som interpret av Otto Olssons musik väcks frågan när jag 
tänker tillbaka på konserten vad tonsättaren själv skulle ha tyckt.  
Skulle han anse att hans musik görs rättvisa idag?  
Kan vi idag rent av komma ännu närmare Olsson ideal än vad han själv hade tekniska 
möjligheter till?  
Funderar man vidare uppkommer frågan om det idag ens är eftersträvansvärt att framföra 
Olssons musik på ”hans eget” vis.  
Skulle ett sådant framförande kännas relevant och angeläget för dagens människor?  
Men är inte det något av det finaste med musik: tonerna förblir desamma men vad vi lägger in 
i dem skiftar från tid till annan och är unikt för varje varelse. 
Med dessa tankar tar jag mig med glädje an min studie.  
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1.1.1 Otto Olsson, en kort biografi 

Otto Emanuel Olsson föddes den 19:e december 1879 och växte upp i en mindre lägenhet på 
Blasieholmen i Stockholm1. Fadern, Johannes Olsson, var kusk åt Bukowskis och modern, 
Kerstin Olsson drev ett bageri. Den förälder som hade störst inflytande över hans uppväxt 
måste sägas vara modern, som sörjde för utbildningsmöjligheter åt sina båda söner. Olsson 
säger om sin mor i en radiointervju från 1952: ”… hon var inte på något sätt musikaliskt 
bildad men var genomträngd utav musikalitet, och jag har nog ärvt ganska mycket utav 
henne.” Kerstin Olsson tog om söndagarna med sina söner till den då relativt nyuppförda 
Blasieholmskyrkan, vilken var en fristående församling under Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen. I sin tur en inomkyrklig, lågkyrklig väckelserörelse i Svenska kyrkan. 
Där fick den unge Otto inte bara sig Guds ord till livs, han fick också höra en av tidens mest 
framstående svenska organister: Albert Lindström. 
 
Albert Lindström (1853-1935) höll under Olssons tidiga uppväxtår på att etablera sig som en 
orgelvirtuos av stora mått. Han verkade, efter avlagd organistexamen och fördjupade 
orgelstudier för Wilhelm Heintze (1849-1895) som organist i Blasieholmskyrkan under åren 
1871-91 för att därefter efterträda Heintze som organist i S:t Jacobs kyrka ett stenkast 
därifrån. Vid sekelskiftet var det möjligen bara Gustaf Hägg (1867-1925) som var ett strå 
vassare i orgelspelets ädla konst, därom gick meningarna isär hos både press och allmänhet. 
Klart är att Lindström introducerade Stockholmspubliken för en rad av samtidens 
internationellt stora tonsättare såsom Max Reger (Ein´ feste Burg ist unser Gott Op. 27) och 
Charles-Marie Widor (Symphonierna fem och sex Op. 42 :5,6). Lindström fick senare flera 
kompositioner tillägnade sig, däribland Otto Olssons Adagio i Dess komponerat 1903 och 
Oskar Lindbergs orgelsonat i g-moll komponerad 1924, vilket vittnar om den höga ställning 
han hade hos samtidens och nästkommande generations Stockholmsorganister. 
Som tonsättare är Lindström inte ihågkommen annat än för musiken till Lina Sandels dikt 
"Jag kan icke räkna dem alla" (SvPs 260). Detta talar för att Lindström även omfamnade 
väckelsens tonspråk vilket kan märkas även hos Otto Olsson.  
 
Olsson började sina musikstudier för Lindström vid nio års ålder, 1889. Under de tre första 
åren studerade han endast pianospel och elementär musikteori men under sitt tolfte levnadsår 
ansågs han mogen att försöka sig på orgelspel. Olsson berättar i ovan refererade radiointervju: 
…”han blev så småningom min lärare i musikens elementer. Jag har honom att tacka för 
mycket, han lärde mig att man måste arbeta för att komma någon vart och jag har försökt att 
följa hans anvisningar så mycket som möjligt”. Citatet vittnar om de många och stora intryck 
Olsson tog av Lindström, intryck som följde honom livet ut.  
Två år senare antogs Olsson till organistklassen vid Kungliga musikkonservatoriet (nuvarande 
KMH) där hans lärare i orgelspel blev August Lagergren (1848-1908). Med honom verkar 
han dock kommit på kant, vilket måste ses som en förklaring till att han gick ut med högst 
mediokra betyg 1896. Lagergren hade ett utpräglat favoritsystem där han stöttade sina 
protegéer även i de andra ämnena men ägnade litet intresse åt de elever som fallit i onåd. Vad 
som gjorde att de kom på kant med varandra är okänt, anlag måste ju den unge studenten visat 
upp från första lektion. Kanske skiljde sig Lagergrens "orgelfilosofi" för mycket från 
Lindströms, kanske hade Lagergren svårt för en elev till en organist (Lindström) som han nog 
egentligen visste var skickligare än han själv.  

                                                
1 De fakta som presenteras i biografidelen är, om inte annat anges, hämtade ur Waldenby 
2002 och Jullander 1997. 
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En person som kom att betyda oerhört mycket för Otto Olssons framtida gärning utan att 
egentligen vara hans lärare var Emil Sjögren. De två träffades första gången på kyrkogården 
efter en gudstjänst 1897. Efter en tids bekantskap uppmanade Sjögren Olsson att infinna sig i 
hans hem och då medtaga sina kompositioner. Efter vad Olsson drar sig till minnes flera år 
senare hade han aldrig berättat för Sjögren att han också komponerade men Sjögren tycktes ta 
det för givet att alla begåvade musiker också komponerade. I den mån man kan säga att 
Sjögren undervisade honom bestod detta nog inte i mer än att denne tittade igenom hans 
kompositioner och gav goda råd och att de två improviserade fyrhändigt vid flygeln. Sjögrens 
styrka som kompositör får väl sägas ligga i harmoniken. Han skrev med ett senromantiskt 
tonspråk, influerat av såväl Wagner som Bizet, något som återspeglas i Otto Olssons tidiga 
verk, t.ex. den första orgelsymfonin och Adagiot i Dess. Förutom komponerandet verkade 
Sjögren som organist i den nybyggda S:t Johanneskyrkan på Norrmalm och var där känd som 
en högsta rangens improvisatör. Den unge Olsson var en flitig besökare både vid gudstjänster 
och konserter och han beskrev vid ett tillfälle att Sjögren improviserade med ”geniala, 
gnistrande ackordförbindelser”.  

Efter avlagd organistexamen kom Olsson att studera vidare vid konservatoriet i ytterligare 
fem år, först avlade han kyrkosångarexamen, senare även musiklärarexamen. Detta var dock 
ett ganska vanligt förfarande för de lite mer drivna organiststudenterna men Olsson bedrev 
slutligen, på inrådan av Emil Sjögren, även kompositionsstudier i ytterligare två år. Hans 
främste lärare under denna tid kom att bli Joseph Dente, vilken vid sidan av det egna 
komponerandet och lärartjänsten vid konservatoriet, var violinist i hovkapellet och även 
verksam som dirigent. Han var elev till bland andra Franz Berwald och hade, som komponist, 
rönt viss framgång med sin Symfoni i d-moll. Av allt att döma kom Dente väl överens med 
sin elev och för Olsson var kompositionsstudietiden en rik produktionsperiod, dock främst 
utanför orgelgenren. 

Åren efter studietiden försökte Olsson, inte utan framgång, slå sig fram som tonsättare. Även 
om de större verken från tiden (Introduktion och scherzo, och Requiem) inte uppfördes förrän 
flera år efter hans död både spelades och trycktes hans mindre verk flitigt. Emil Sjögrens 
mecenatskap hade en icke obetydlig del däri, men klart är också att hans musik låg rätt i tiden 
och att samtiden förstod att uppskatta hans talang. Hans musik spreds så till vida att den 
tidens främste organist, Alexandre Guillmant framförde ett av hans orgelverk vid en konsert i 
Paris. Olsson tilldelades statens tonsättarstipendium flera år i rad och tycks på det hela taget 
levt ganska gott. Trots detta kände den unge tonsättaren en längtan efter större stabilitet och 
trygghet i livet, kort sagt efter en organisttjänst i Stockholms innerstad. Hans första fasta 
sådana kom att bli i Stefanskyrkan i Vanadislunden. Den då nyuppförda lilla kyrkan tillhörde 
Johannes församling och det enda instrument som fanns i kyrkan var ett harmonium. Den vid 
tiden 25-åriga Olsson hade naturligtvis större ambitioner än så och hans första tillfälle att 
verka fast i ett större sammanhang kom två år senare då han fick ett långtidsvikariat i Hedvig 
Eleonora kyrka vid Östermalmstorg. Här kom han i kontakt med en person som indirekt 
skulle få en stor betydelse för hans fortsatta skapargärning: John Morén.  

John Morén (1854-1932) verkade som kantor och körledare i Hedvig Eleonora kyrka. Liksom 
de flesta av den tidens musiker komponerade han väldiga volymer men få kompositioner har 
överlevt honom. Några få körsånger framförs ibland och hans Julpastoral, över koralmelodin 
”Var kristtrogen fröjda sig”, framförs här och var i juletid. Detta har dock mer med den 
allmänna bristen på julanknuten repertoar för orgel att göra än med verkets förtjänster i sig. 
Moréns stora betydelse kom att bli den som initiator för den gregorianska renässansen i 



 4 

Sverige. Detta kom att inspirera Otto Olsson under resten av hans liv och samlingen med 
mindre orgelstycken betitlad ”Gregorianska melodier” op. 30 är tillägnad Morén2.  

När den permanenta organisttjänsten i Hedvig Eleonora lystes ut 1907 sökte Olsson den, han 
ansågs allmänt vara den mest kompetenta sökanden men blev trots detta förbigången. Han 
kom istället att få en tillfällig tjänst i den året innan uppförda Gustaf Vasa kyrka vid 
Odenplan. När tjänsten senare samma år skulle permanentas fick han en överväldigande 
majoritet av rösterna (1654 av 1663). Han kom att inneha befattningen som organist i kyrkan 
ända fram till 1956. 

Från tiden efter 1907 kom Olsson nästan enbart att ägna sin tonsättargärning åt kyrkomusik i 
en eller annan form. Ett givande samarbete med kollegan och kantorn Carl Bohlin bidrog 
bland annat till tillkomsten av de Sex latinska hymnerna för blandad kör. Om dessa sade 
Olsson vid en intervju: ”jag har bland annat Sex latinska hymner som sjunges lite ibland och 
de tror jag nästan att jag håller styvast på.” Han komponerade också under de första åren i 
Gustaf Vasa det som kom att bli hans signum för eftervärlden, hymnen ”Advent” för kör och 
orgel, ur samlingen Advents- och julsånger op. 33. På orgelfronten komponerade han bland 
annat sin Sonat i E-dur och koralfantasin över ”Vi lofve Dig o store Gud”. I det sistnämnda 
verket märks ett nytt drag i hans kompositionsteknik, användandet av modalitet inspirerad av 
gregorianiken. Redan i Adagiot i Dess-dur hade han använt sig av gregoriansk tematik 
(mariaantifonen ”Salve Regina”) men nu kom den att ligga till grund för hela formen på 
kompositionerna.  

Bruket av gregorianska temata kulminerar 1918 i det som kom att bli hans magnum opus, den 
monumentala Credo Symphoniacum op. 50. I denna hans andra orgelsymfoni ger sig Olsson 
på ett försök att i musik sammanfatta hela den kristna tron. Verket består av tre satser som var 
och en behandlar Fadern, Sonen och den helige Anden. De tre huvudtemana bygger på 
hymnerna ”Credo in unum Deum”, ”Jesu Cristus nostra salus” och ”Veni Creator Spiritus”. I 
den tredje satsen vävs dessa tre ihop genom en utsökt kontrapunktik. Symfonin avslutas så 
med ett enkelt harmoniserat ”Credo in unum”, den enkla människans stillsamma lovsång till 
sin skapare, något som minner om att Olsson livet igenom, trots framgångar och uppburenhet, 
bar med sig moderns anspråkslösa, enkla kristendom i hjärtat.  

Efter färdigställandet av Credo-symfonin var det som att skaparlustan övergav Olsson. Det 
skiljer till exempel endast fyra opus mellan Preludiet och fugan i fiss-moll respektive den i 
diss-moll trots att de tillkom med 17 års mellanrum. En förklaring till detta som ofta hörs är 
att hans arbetsbörda lämnade lite eller ingen tid över till eget komponerande. Olsson var 
sakkunnig vid flera av de stora orgelbyggena under den tiden, knuten som han var till firman 
Åkerman och Lund. Han satt också med i den koralbokskommitté som skulle göra en översyn 
av dåvarande psalmbok och färdigställa en ny. Detta kan dock inte vara hela förklaringen. 
Han påbörjar kompositioner av stora format, bland andra ett oratorium 1918 men fullbordar 
dem aldrig. Detta skulle kunna tyda på att han helt enkelt hade förlorat inspirationen. I ovan 
nämnda radiointervju fick han frågan om han trodde på inspiration. Svaret blev följande: 
”utan inspiration skulle åtminstone jag inte vilja göra någonting.” De enda verken av något 
större dimensioner som tillkom efter 1918 skrevs i samband med personliga tragedier, 
Preludium och fuga i diss-moll skrevs efter den första hustruns död och det sista stora verket, 

                                                
2 Olsson 1910. 
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stråkkvartetten i a-moll Op. 58, efter hans pensionering som lärare, något som han enligt 
utsago tog mycket hårt. 

När Gustaf Hägg avled 1925 var Otto Olsson utan tvekan rikets främste organist. Han hade 
tillträtt lärartjänsten i harmonilära vid konservatoriet 1919 efter den tidigare läraren Harald 
Fryklöfs död i spanska sjukan och periodvis vikarierat för Hägg som orgellärare under dennes 
sista tid, vilken var präglad av sjukdom. Efter att Hägg nedlagt sina jordiska verktyg blev 
Olsson utan mycket ordande hans efterträdare och året efter utnämndes han till professor i 
orgelspel. Under de följande åren kom han att beträda många betydelsefulla poster i svenskt 
musikliv: han blev 1921 vald till ordförande i Föreningen svenska tonsättare, han utnämndes 
till ledamot i Konservatoriets styrelse, han var också 1934-1949 ordförande i Stockholms 
kyrkosångförbund för att nämna några. Lägg till detta hans arbeten på konservatoriet, hans 
organisttjänst i Gustaf Vasa, hans roll som kontrollant vid otaliga orgelbyggnationer, som 
examinator vid lägre kyrkomusikutbildningar och som allmän nestor inom svenskt 
kyrkomusikliv och det är lätt att se att det inte fanns mycket tid över till det egna 
komponerandet. Man kan dock undra om inte Olsson tog på sig allt detta just för att 
kompositionsarbetet gick så trögt. 

1945 pensionerades Olsson från lärartjänsterna i orgelspel och harmonilära vid konservatoriet 
och 1956 tvingades han mot sin vilja till pensionering också från organistposten i Gustaf 
Vasa. Trots att han nu fick betydligt mer tid över för komponerande skrev han under sina sista 
år mycket lite. Förutom den ovan nämnda stråkkvartetten endast ett verk av det större 
formatet, en kantat till 300-årsjubileet av Maria Magdalena kyrka. Den allmänna stilistiska 
pendeln hade nu svängt så långt den kunde från Olssons musik och trots att han av dåtiden 
fortfarande högaktades för sina färdigheter i kontrapunkt framfördes hans musik sällan. Han 
upplevde ett främlingskap inför det allmänna musiklivet och hade själv generellt svårt för 
samtidens konst- och kyrkomusik. De sista åren av hans liv präglades av sjukdom. Han avled 
den 1:a september 1964. 

1.1.2 Olssons orgel 

Otto Olsson fick den för organister sällsynta förmånen att i sin kyrka bygga en orgel helt efter 
eget tycke och smak. Resultatet blev en hybrid mellan svensk och fransk romantik. När han 
tillträdde sin tjänst fans i kyrkan en orgel med 40 stämmor byggd av firman Setterqvist och 
son. Olsson kom dock snart att påtala brister i orgelns disposition och verkade för en 
ombyggnad. Denna kom till stånd 1915 och genomfördes av firman Åkerman och Lund3. 
Orgeln växte nu betydligt, totalt med 23 stämmor och kom att få en rikare palett, främst i de 
svagare registren. Olsson kom senare att initiera ett antal mindre ombyggnader men dessa 
hade av allt att döma mer att göra med tidens smak än med hans egen. Han sade senare i en 
radiointervju att orgeln i Gustaf Vasa kanske inte till kvantitet men väl kvalitet var rikets 
främsta. På frågan om vad han ansåg om de moderna orglarna svarade han: ”… för min del 
skulle jag hellre vilja spela på en orgel utav den typ som byggdes omkring sekelskiftet.” 
Orgeln i Gustaf Vasa inspirerade honom till färgrika registreringar och det märks, när han har 
skrivit ut registreringsanvisningar, att han utnyttjade orgeln till fullo.   

                                                
3 Se bilaga 1. 
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1.1.3 Olssons spelsätt 

Otto Olsson beskylldes på gamla dar för generellt alltför långsamma tempi men läser man 
konsertrecensioner från hans ungdom är problemet snarare det motsatta: alltför snabba tempi 
som enligt recensenten inte gjorde musiken rättvisa. Det ligger därför inte långt bort att anta 
att det var med Olsson som med de flesta musiker, man spelar snabbare när man är ung.  
Att därför anta att de tempoangivelser som står utskrivna inte överensstämmer med hur han 
själv spelade är alltså att gå för långt. Det finns endast fyra inspelningar bevarade av Olsson 
då han själv spelar orgel (”Vad ljus över griften” ur Tolv orgelstycken över koralmotiv op. 36 
från 1948, utdrag ur Fantasi och fuga över koralen ”Vi lofve dig o store Gud” op. 29 från 
1952, ”Gud trefaldig statt oss bi” också ur op. 36 samt Preludiet ur sviten i G-dur op. 20. De 
båda sista från 1956). Att göra alltför stora antaganden om Olssons sätt att spela orgel utifrån 
dessa bör undvikas, han var 69 år när den äldsta är gjord, det är bara ”Vi lofve dig” som kan 
klassas som mer tekniskt krävande och de två sista är gjorda för privat bruk.  
Utifrån ”Vad ljus över griften” ska jag ändå försöka mig på att dra några mindre slutsatser.  

 

Stycket är inspelat i Visby domkyrka av Sveriges Radio i samband med en orgelinvigning. 
Tempoangivelsen är ”Poco allegro”. Eftersom Olsson spelar inledningen ganska fritt är det 
svårt att ge ett exakt grundtempo men snitt-tempot i mitten av de två inledande fraserna är ca. 
92 bpm. I nästa del av stycket (som inleds i upptakten till takt 16) sänks tempot till någonstans 
kring 84 bpm. Återigen är det svårt att ange något exakt tempo eftersom varje ny insats tillåts 
ta extra tid. Tempot sänks sedan ytterligare i takt 28, till omkring 72 bpm. Under det korta 
fugatoliknande partiet i takterna 39-44 höjs tempot tillbaka till 84 bpm. Här spelar Olsson helt 
metriskt.  
Utifrån dessa iakttagelser skulle man alltså kunna dra slutsatsen att Olssons tempi var nära 
relaterade till musikens karaktär och nyans och inte bundna av ursprungstempot.  
Något om agogik och artikulation: Grundartikulationen är helt legato, Olsson gör konsekvent 
stora ritardandon vid frasslut och han förlänger rytmen vid harmoniska förhållningar. I mer 
polyfona delar spelar han tämligen metriskt, i alla fall betydligt mer än i homofona delar. Vid 
en ny insats i en stämma ges den en särskild betoning genom att han spelar den med större 
frihet i tempo och generellt mer betonad än de övriga stämmorna. I förordet till sin första 
samling med gregorianska melodier skriver Olsson att ”De polyfona skrifsättet för gärna med 
sig ett tvång (i tempo, förf. anm.), en stämmornas rytmiska diciplin…”4 

 

Det romantiska bruket att i kontrapunktisk musik framhäva de olika temainsatserna genom att 
spela dem på en särskild manual var viktigt för Olsson. Studerar man notbilden i hans första 
preludium och fuga, den i ciss-moll Op. 39, komponerad 1910, finner man inte bara exakta 
registreringsanvisningar utan också detaljerade anvisningar om vilken manual de olika 
insatserna skall spelas på. Av okänd anledning skriver Olsson inte ut registreringsavisningar 
utan endast fot-tal och styrkegrad, eller anvisningar om vilken manual insatser ska framföras 
på i sina två kommande verk i genren. I Preludium och fuga i diss-moll skulle detta kunna ses 
                                                
4 Olsson 1910. 
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som ett försök att rätta sig efter tidens ideal men vid tiden för tillkomsten av Preludium och 
fuga i fiss-moll (1918) var inte detta skrivsätt lika utbrett. En möjlig anledning till detta kan 
vara Olssons försök att få även preludierna och fugorna utgivna av det engelska förlaget 
Augner. De engelska orglarna var ju inte disponerade på samma sätt som det svenska och en 
”renare” notbild var nog enklare att förhålla sig till för engelska organister. Förklaringen 
räcker dock inte hela vägen då samtliga preludier och fugor först gavs ut av Wilhelm Hansen 
förlag i Köpenhamn. 

1.1.4  Arvet efter Olsson 

 Vid tiden för Otto Olssons pensionering från orgelprofessuren vid Kungliga 
musikkonservatoriet hade tiden på flera sätt sprungit ifrån honom. De ideal som kom att 
kallas orgelrörelsen var förhärskande i hela norra Europa och även om Olsson i någon mån 
kom att inspireras av de nya stildragen verkade de snarast hämmande för hans utpräglat 
romantiska sinne. Han kom inte alls att i samma grad som kollegan Oskar Lindberg ställa om 
sin produktion mot dessa strikta, nysakliga normer.  

De två lärare som så småningom kom att efterträda honom vid ”Ackis” var Alf Linder och 
Gotthard Arnér. Dessa var båda hans före detta elever men hade liksom i stort sett resten av 
organist-Sverige helt övergett de romantiska ideal som tidigare varit rådande. Detta medförde 
att den tradition Olsson stod stadigt med båda fötterna i bokstavligt talat dog med honom. 
Även om både Linder och Arnér visst behärskade det romantiska spelsättet kan man inte säga 
att de förde det vidare oförändrat. Gotthard Arnér har liksom Otto Olsson gjort en inspelning 
av ”Vad Ljus över griften”, på orgeln i Värmdö kyrka 19775 och lyssnar man på den 
uppenbaras stora skillnader i spelsätt. Arnér har ett högre grundtempo (detta kan delvis ha att 
göra med att inspelningen gjordes på en mindre orgel och i en mindre kyrka än Olssons) 
vilket inte ger de enskilda stämmorna samma uttrycksmöjligheter, han spelar inte heller 
genomgående legato och ger inte de harmoniska förhållningarna samma tid som Olsson. Han 
ritarderar inte heller lika konsekvent vid frasslut och när han gör det gör han det inte 
tillnärmelsevis lika mycket som Olsson. 

Under senare tider har organister djupare studerat det romantiska spelsättet och arvet efter det 
är långtifrån utdött. Alla stilriktningar för dock med sig något till den kanon i vilken all musik 
befinner sig och de organister som idag befinner sig på krönet av sina karriärer är alla 
uppväxta och utbildade under Orgelrörelsen. Detta märks tydligt vid lyssning till gamla 
ljudupptagningar. Av det långt gångna rubaterandet som också Oskar Lindberg visar upp 
märks idag mycket litet. Bruket att i all kontrapunktisk musik (även barockens) spela de olika 
stämmornas temainsatser på en särskild manual, något som Olsson ofta vinnlade sig om, är 
idag mycket ovanligt. 

                                                
5 Proprius 1993. 
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2 Preludium och fuga i diss-moll 

Redan i sitt första verk i genren (Preludium och fuga i ciss-moll) använder Olsson samma 
tematiska material både i preludiet och fugan. Preludiets huvudtema blir i inverterad form 
fugans tema. I det andra verket i genren (fiss-moll) augmenteras preludiets andratema och blir 
fugans tema. Dessa båda fugor är till skillnad från fugan i diss-moll enkelfugor, det vill säga, 
det är bara ett tema som genomförs.  
I Preludium och fuga i diss-moll möts vi av en annan Olsson. Formen känns igen men 
tonspråket har hårdnat, visserligen glimmar den romantiske Olsson förbi ibland (t.ex. i 
preludiets elegiska sidotema) men framför allt i fugan är tonspråket annorlunda. Stilen har av 
många ansetts vara medvetet stram, kanske en reaktion av orgelrörelsens “rena” ideal. Stycket 
uruppfördes 1938 vid en orgelkonsert i S:t Johannes kyrka av en av Olssons absoluta 
favoritelever: Alf Linder. Några dagar senare stod det att läsa i Svenska Dagbladet: ”… är ett 
starkt och inspirerat verk. Ett verk av en förnäm musiker, som har något av betydenhet att 
säga och gör det med ett mästerskap, inför vilket det väldiga instrumentet inte har några 
hemligheter”6.  
Verket refuserades först av Wilhelm Hansen förlag, senare även av Augeners förlag i London. 
1939 sände Olsson på nytt ett manuskript till Köpenhamn och den här gången gick Wilhelm 
Hansen med på att låta trycka verket. Detta betyder att ett annat manuskript användes vid 
uruppförandet 1938 men detta har tyvärr gått förlorat.  
  
  

                                                
6 Helge Malmberg i Svenska Dagbladet 9/12 1938 
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2.1.1 Preludiet 

I Preludiet möter vi tre temata: det inledande i expositionen vilket senare används som fugans 
andratema, det andra (med fallande kvinter) vilket utgörs av fugans första sex toner utlagt i 
bas, tenor och altstämmorna samt det mjuka, elegiska sidotemat som inte återfinns i fugan.  
I takt 26 av preludiet finns en oktavparallell mellan sopranstämman och basstämman. Detta 
kunde fram till att det till förlaget inskickade manuskriptet återfanns i mitten av 1990-talet7 
ses som ett tryckfel, men samma fel återfinns i manuskriptet. I parallellstället i takt 54 är dock 
pedalstämmans rytm en annan så att oktavparallellen undviks vilket ger vid handen att det 
endast rör sig om ett slarvfel i takt 26. Detta är också ”rättat” med en parentes i Börjesson och 
Hammarströms nyutgåva8.   

 

Manuskriptets oktavparallell vilken är rättad i ”Cantorgis” nyutgåva. 

I takt 13 av preludiet förekommer en kvintparallell som inte låter sig förklaras på samma sätt 
som oktavparallellen i takt 26. Parallellen uppstår mellan alt- och tenorstämman på taktens 
sista åttondel och står noterad likadant i parallellstället i takt 43 vilket tyder på att det inte rör 
sig om slarv vid nedtecknandet av det manuskript som sändes in till förlaget. I konserttempo 
märks väl inte kvintparallellen särskilt mycket men det är ändå en smula förvånande att en 
tonsättare som Olsson, som skrev ytterst korrekta satser, tillåter sig ett sådant avsteg från 
gängse regler.  

 

 

 

                                                
7 Falsjö 1999, s159 
8 Cantorgi 2006 
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Kvintparallell mellan alt- och tenorstämman på sista åttondelen i takt 13.  

2.1.2 Fugan 

Fugan är uppbyggd av tre delar. I del ett (takt 1-23) och två (takt 24-78) genomförs 
huvudtemat respektive sidotemat, en trångföringsdel av sidotemat leder sedan till den tredje 
delen (takt 79-102) där de två temana ställs emot varandra.  

I den första delen, vilken är 23 takter lång, presenteras temat åtta gånger, två gånger i varje 
stämma, i tonika- och dominantläge. Tempobeteckningen är ”Allegro con spirito” och temats 
artikulation är tydligt utskriven (de två första sextondelarna staccato och de två efterföljande 
åttondelarna legato). Den utskrivna artikulationen skulle kunna ses som en flört med 
orgelrörelsens ”barockiga” ideal men helt okänt var det inte att under romantiken skriva ut 
artikulation; Max Reger gör det till exempel i flera av sina fugor.  

Fugans andra del börjar liksom den första med en temapresentation (som ovan nämnt av 
preludiets inledande tema) i de fyra stämmorna på vardera tonikan och dominanten. Efter 
detta moduleras tonarten till g-moll och temat kommer i sopranstämman, ackompanjerat av 
parallella sexter men nu med kvinten i tonarten som inledningston. Tonarten återgår så 
småningom till diss-moll, Olsson introducerar temat inverterat för att i takt 63 inleda en 
trångföringsdel.  

I den tredje delen ställs de båda temata emot varandra först i inverterad form, sedan i sin 
grundform. I takt 89 inleds en coda, först med ett toccata-mönster sedan med en uppbyggnad 
och expansion till stora ackord, med samma melodi som i inledningen.  

2.2 Registreringar 

Det finns en kopia av preludiet med registreringsanvisningar av Olsson själv bevarad. Den är i 
privat ägo och har tidigare tillhört en elev till Olsson. Anvisningarna utgår från den orgel som 
tidigare stod i Musikaliska Akademiens hus vid Nybrokajen vilken nu är nedmonterad.  
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En avskrift av registreringarna finns i Sverker Jullanders doktorsavhandling9. Jullander drar 
av dessa anvisningar slutsatsen att Olsson, åtminstone i sin undervisning, hade anpassat sig 
till orgelrörelsens mindre nyansrika registreringspraxis med klara dynamiska skillnader i 
registreringarna och lite eller inget användande av svällpedaler. Att Olsson själv tog till sig 
dessa ideal från en av honom så föraktad rörelse reserverar sig dock Jullander för, och i detta 
finns det mycket som tyder på att han har rätt.    

Här görs ingen omregistrering mellan takt fyra och fem trots att dynamiken ändras från fff till 
f. En förklaring till detta skulle kunna vara att Olsson ansåg att det krävdes en större orgel än 
Akademiens för att kunna åstadkomma en dynamisk förändring utan att någon del blev 
lidande av en oönskad klang. En annan att han med beteckningen fff syftar på de stora 
ackorden och den tyngd med vilken de ska spelas.  

I upptakten till takt 21 ändras nyansen till p. Här säger registreringsanvisningarna citerade i 
Julanders avhandling att stråkstämmorna och rörflöjten ska användas på man. III10. Detta skall 
kopplas till en Spetsflöjt på man. II, vilken man spelar på. Fyra takter senare blir nyansen pp. 
Detta utförs enligt anteckningarna på man. III. Den 8-fotsstämma som används i pedalen blir 
då andra manualens spetsflöjt.  

Från takt 29 används enligt de ovan nämnda anvisningarna registercrescendo11 för att komma 
tillbaka till en f-registrering. Det står angivet siffran åtta på registercrescendots tolv-gradiga 
skala. Nu är i princip varje registercrescendo unikt, inställt av orgelbyggaren men det är i det 
flesta fall så att nivå åtta betyder labialstämmor i 16, 8 och 4-fotsläge. För att uppnå 
ytterligare en dynamisk effekt kan exekutören med fördel successivt växla manual under 
takterna 29-31, musiken medger också detta. Takt 29 inleds på man. III, figuren med början i 
upptakten till takt 30 på man. II och upptakten till 31 på man. I. Jullander föreslår att 
organisten börjar med manualbytena och inte använder registercrescendot förrän i takt 32. 
Denna metod förbiser dock det utskrivna ”cresc.” följt av markeringen ---- från takt 29 till 31. 
I takt 32 står det sedan utskrivet ett < vilket indikerar ytterligare crescendo, denna gång 
troligtvis med svällpedalen12. Att Olsson dessutom i manuskriptet har skrivit in 
pedalapplikatur för vänster fot i takt 3013 är ytterligare en indikation på att han avser 
användande av registercrescendo redan här.  

                                                
9 Jullander 1997, s. 234 
10 Standardmodellen för en större orgel under Olssons levnad var ett instrument med tre 
manualer där den första var den starkaste och den tredje den svagaste.  
11 Registercrescendo/Generalcrescendo/Rollschweller är ett tekniskt hjälpmedel som finns på 
de flesta svenska orglar byggda mellan 1880 och 1940 och många större moderna orglar. När 
organisten trycker ner en pedal adderas succesivt orgelns stämmor i styrkegradsordning, när 
organisten trycker upp den tas de bort i omvänd ordning. På så sätt kan snabba dynamiska 
skillnader åstadkommas utan hjälp från en registrant. 
12 Olsson är i sin notskrift generellt otydlig med vilket sorts crescendo han avser (svällskåp 
eller register). Bytet av crescendo-markering ser jag som att det avser byte av teknik och 
eftersom registercrescendo tidigare använts blir följden att sväll-luckorna nu ska öppnas. 
13 Genom att glida från tå till tå på andra till tredje slaget ges möjlighet att bara använda 
vänster fot också i takt 31. Spelar man varannan tå-häl krävs användande av höger fot på det 
fjärde slaget i takt 30.  
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I upptakten till takt 42 krävs en manualväxling för att sopranstämmans melodi inte ska krocka 
med alt- och tenorstämman. Vänster hand växlar till man. II på sista åttondelen i takt 41 för att 
hoppa ned igen på andra respektive tredje sextondelen i takt 43 i alt- respektive 
tenorstämman.   

  

En manualväxling krävs i sopranstämman för att den inte ska krocka med uderstämmorna. 

 

I takt 50 uppstår problem för organister med små händer. Den decima mellan bas- och 
altstämman som legat bra i parallellstället i takt 22 ligger här sämre. Att spela intervallet är 
nog möjligt för de flesta men det blir svårt att hålla altstämmans legato. Detta går att lösa 
genom att koppla pedalen till man. III och vänta med att dra ut den 8’-stämma som senare ska 
användas (detta står visserligen inte angivet som i parallellstället men gäller likväl). Några 
takter senare i takt 57 går det bra att använda samma hjälpmedel om man har problem med att 
nå samma intervall där. 

 Något som musiken med fördel lämnar utrymme för är användandet av 4’-koppel i de sista 
två takterna av preludiet. Tidigare har det inte lämpat sig, musiken har befunnit sig i ett så 
högt läge att ett oktavkoppel inte hade gjort någon skillnad, men i de två sista takterna ger det 
en extra dynamisk skjuts. 

Fugan inleds med dynamikbeteckningen f vilket tyder på en stark registrering på man. III 
kopplad till en likaledes stark registrering på man. II. Dessa kopplas i sin tur till en inte alltför 
starkt registrerad man. I (labialstämmor i åtta och fyra-fotsläge) för att den inte helt ska ta 
över när temat i tenorstämman spelas på man. I. Ingenting ändras sedan i registreringsväg 
förrän under diminuendot i takt 23. Vissa organister väljer att koppla pedalen också till man. I 
under temainsatserna, men används en orgel med 16-fotsprincipal och medelstarka 
rörstämmor i pedalverket behövs detta knappast för att temat ska gå fram i basstämman.  
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I takt 19 av fugan åstadkommer Ralph Gustafsson i sin inspelning från Linköpings 
domkyrka14 en spännande dynamisk stegring genom att han successivt byter manual från den 
andra till den första, först i altstämman på den tredje sextondelen av det första slaget och 
sedan i sopranstämman på den tredje sextondelen av det tredje slaget.  

 

Genom att succesivt byta manual i takt 19 åstadkommes en gradvis dynamisk stegring. 

En registreringsteknisk svårighet uppkommer i takt 23 av fugan. Här avslutas den första delen 
av fugan med ett Aiss-dur i manualen innan pedalen har en kort överledning till det andra 
fugatemat. I taktens början finns anvisningen ”molto rit e dim.” men registercrescendot är inte 
använt tidigare och pedalstämman medger inte något smidigt användande av någon annan 
svällpedal heller. En möjlig metod för att åstadkomma ett diminuendo här är att pedalen 
kopplas ifrån man. I och II på första slaget i takten sedan skjuter organisten eller registranten 
in de stämmor som inte ska användas i inledningen av fugans nästa del. Sväll-luckorna till 
man. III kan sedan stängas medan vänster fot spelar H-et och sedan byter organisten stumt fot 
på Aiss-et. 

 

Vissa svårigheter uppstår med att åstadkomma ett diminuendo i takt 23. 

Fugans andra del inleds med spel på man. III. Detta därför att de solostämmor som kan 
komma ifråga under partiet i g-moll (Flûte harmonique, eller Clarinette) återfinns på den 
andra manualen. Pedalen är kopplad till den tredje och den andra manualen, vilka är 

                                                
14 Swedish Society 2006. 
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registrerade med svaga 8’-stämmor. Kopplet till man. II tas bort vid tenorstämmans 
temainsatts i takt 30.  

Tenorstämman i takt 30 av fugan inleds på man. II. Åsikterna går isär om när tenorstämman 
ska växlas tillbaka till man.III. Ralph Gustafsson och Jan H Börjesson15 växlar på sina 
inspelningar tillbaka på tredje slaget i takt 32. Då är det bara själva temat som framhävs och 
inte de toner som avslutar frasen. Erik Lundkvist gör det vid en inspelning från Gustaf Vasa 
kyrka16 på det andra slaget i takt 33. Det som stödjer hans utförande är att frasbågen fortsätter 
hela vägen till första slaget i takt 33. Torvald Torén spelar, i en inspelning från Hedvig 
Eleonora kyrka i Stockholm,17 inte tenorstämman på någon egen manual.  

 

Exemplet ovan visar att exekutörensregistreringsval sällan är självklara. 

Åsikterna fortsätter även i nästa parti att gå isär kring när solostämman ska göra sitt inträde, 
Gustafsson växlar manual till en soloflöjt-registrering redan på slag fyra i takt 33. Därigenom 
åstadkommer han en crescenderande effekt när melodin klättrar upp till d2 och temainsatsen. 
För att framhäva temainsatsen öppnar han gradvis sväll-luckorna fram till det första slaget i 
takt 35. En Flûte harmonique klingar dock inte optimalt under c2 och det är svårt att se att 
Olsson, som kunde sin orgel utan och innan, skulle ha valt denna registrering. Torén växlar 
varken manual eller registrerar om, något som ju heller inte finns angivet i notskriften. 
Lundkvist växlar till en rörstämma på tredje slaget i takt 34. Detta medför den beklagliga 
effekten att temats första ton upplevs få dubbel längd. Börjesson växlar till en soloflöjt på 
första slaget i takt 35. Då klingar visserligen flöjten endast i sitt optimala läge men 
tillvägagångssättet motsägs av en bindebåge mellan den andra halvnoten i takt 34 och den 
första i takt 35. Enligt den ska inte d:et slås om, något som oundvikligen blir följden av att 
växla manual/registrering där. Klart är att inget alternativ är självklart, exekutören måste själv 
ta ställning till vad som låter bäst på orgeln hon har framför sig.  

                                                
15 Nosag Records 2007. 
16 Proprius 1975. 
17 Proprius 1995. 
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Liksom det tidigare exemplet visar detta att exekutören måste välja registreringslösningar utifrån egen 
smak och den orgel hon har till förfogande.  

 

I takt 38 kommer temat i pedalen med grundtonen som inledningston. En extra 8’-stämma 
från pedalverket som andrags på taktens första slag kan få det att anas av lyssnaren. Pedalen 
bör dock inte stjäla för mycket fokus från den vackra melodin.  

 
I takt 43 av fugan hittar den uppmärksamme andratemat diminuerat i pedalstämman. Här kan 
det finnas en poäng med att förstärka pedalen något för att framhäva detta. Överstämmorna 
rör sig homofont uppåt i blockackord på man. III så en mindre dynamisk förstärkning av 
pedalen flyttar inte fokus från något viktigt. Det kröner dessutom det crescendo som står 
angivet i takten innan fint. Alternativet att koppla pedalen till man. II kan dock bli 
problematiskt längre fram.  

 

Att framhäva det diminuerade temat i basstämman kan ge transparens till satsen. 
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I takt 45 av fugan förekommer andratemat inverterat för första gången, i tenorstämman. Det 
ställs parallellt mot andratemat i originalform i sopranstämman. Här finns en möjlighet att 
framhäva det inverterade temat genom att spela det på en egen manual med någon extra 
stämma andragen. Att på så sätt förstärka det inverterade temat har sina poänger eftersom det 
återkommer i andra stämmor senare i fugan. Att som lyssnare ana denna variant på 
andratemat bidrar till ökad förståelse för kontrapunktiken längre fram och håller intresset mer 
levande. Här måste dock en viss försiktighet iakttagas för att inte det inverterade temat ska 
kräva en för stor del av lyssnarens uppmärksamhet. Det är fortfarande sopranstämman som 
har melodin.  

 

Likaledes kan här det inverterade temat i tenorstämman framhävas för ökad transparens. 
 
 
När pedalen får två stämmor i takt 49 krävs en omregistrering av pedalen för att den inte ska 
sticka ut alltför mycket från manualstämmorna. Om orgeln, liksom Olssons, har en Ekobas18 
till förfogande räcker det utomordentligt med endast denna kopplad till man. III. 

 

För att inte pedalstämmorna ska sticka ut för mycket bör pedalen registreras ned innan takt 49. 

 

                                                
18 En Ekobas är en Gedaktstämma in 16-fotsläge transmitterad från svällverket till pedalen. 
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I takt 53 av fugan inleds en dynamisk stegring som fortgår ända till fugans tredje del. Partiet 
inleds i tenorstämman i mf vilket enligt Jullander betyder spel på man. II19. Detta är också 
logiskt eftersom ett nytt parti i en ny tonart inleds. När sedan temat kommer i sopranstämman, 
två takter senare, också i mezzoforte borde den alltså enligt Jullanders modell också spelas på 
man. II. Det temafragment som kommer i takt 59 av fugan behöver, eftersom det inte är ett 
komplett tema, inte nödvändigtvis spelas på en egen manual. Även om det tack vare det 
långsamma tempot och den relativt kompakta satsen är fullt möjligt sticker de två sista 
fjärdedelarna i takt 60 ut eftersom de är del i en modulation snarare än en del av ett tema.  
 
I takt 61 av fugan inträder en två takters koral där andratemat (i bas- och tenorstämmorna) 
ställs mot sin inverterade variant (i alt- och sopranstämmorna) i en helt homofon sats. Ingen 
ny nyans är angiven så styrkan är fortfarande mf. Här korsar och krockar stämmorna ofta med 
varandra vilket medför onödiga svårigheter vid spel på samma manual. Detta går att komma 
till rätta med genom att höger hand spelar på man. III under dessa takter. Då får man också 
med sig den önskvärda effekten att temat i sin grundform (i bas- och tenor-stämmorna) får en 
melodiroll medan det inverterade temat får rollen som överstämma. 
 

 
Spel på olika manualer är att föredra från takt 61. 
 
 
I takt 68 av fugan när nyansen blir f spelas tenorstämman med fördel på man. I. Pedalen 
kopplas samtidigt till denna för att kopplas ifrån i takt 73 då den inte längre spelar temat. Har 
organisten en riktigt stor orgel till förfogande, med ett starkt positiv och ett starkt svällverk, 
går det att utföra detta på man. II och III. I takt 69 finns det sedan en stor poäng med att 
fortsätta att spela alt- och sopranstämmorna på man. II trots det angivna fortet. Detta för att de 
annars krockar alltför ofta med tenorstämman. Musiken är skriven så att dessa stämmor 
krockar vilket måste ses som en klar och tydlig ledtråd till att Olsson nog också menat detta. 

 

 

 

 

                                                
19 Jullander 1997 s. 149. 
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I takt 83 står ett nytt f angivet i tenorstämman vilket tyder på att den kräver en egen manual. 
Detta tyder också på att det inte är förstatemat i altstämman som ska framhävas. Jullander 
föreslår en växling från man. I till man. II på det fjärde slaget i takt 7820. Att här spela alt- och 
sopranstämman på olika manualer från takt 79 och vidare är onödigt. Dels är de olika temana 
så pass olika att de skiljer sig ifrån varandra ändå, dels blir artikulationen svårare att 
genomföra, speciellt för någon med mindre händer.  

 

Tenorstämman bör fortsatt utföras på egen manual från takt 83, till skillnad från altstämman. 

Det tema som kommer i tenorstämman i takt 81 är fullt möjligt att utföra på man. I. Den 
skrivna anvisningen marc. tyder också på detta. Gör man det är det bara att addera ytterligare 
någon/några stämmor i takt 83. Detta skapar också en önskvärd crescendo-effekt på väg till ff 
i takt 86. 

I takt 97 bör organisten använda registercrescendo för att uppnå den sista fff-nyansen. De 
flesta svenska registercrescendon från första hälften av 1900-talet går dock inte hela vägen till 
pedalens kontrabasun 32’. Därför bör den andragas på åttondelspausen på första slaget i takt 
101. 
 

2.2.1 Temat i altstämman 

De båda första fugadelarna inleds i altstämman vilket medför att det endast finns två ställen i 
hela fugan då ett helt tema kommer som understämma i altstämman21. Det första är i fugans 
trettonde takt och här ställs exekutören inför ett tekniskt dilemma. Det är möjligt, även för 
någon med relativt små händer att utföra temat på en egen manual men högerhandens tumme 
måste då hoppa mellan toner vilket omöjliggör legatospel. De speltekniska svårigheterna kan 
heller inte bara lämnas därhän, även om det till största delen är en övningsfråga måste 
organisten fråga sig om det är försvarbart att lägga ner den extra tid som krävs för att utföra 
temat i altstämman på egen manual. Eftersom detta ligger på en helt annan teknisk nivå än 
resten av stycket är det långt ifrån säkert att Olsson har menat det så. Det går naturligtvis att 
göra ändå men frågan är också om det är värt att framhäva ett tema som inte går att artikulera 

                                                
20 Jullander 1997 s. 150. 
21 I takt 59 är det som tidigare nämnts inte ett komplett tema. 
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ordentligt. Lyssnaren, oinsatt i de speltekniska problemen, upplever troligen detta som 
slarvigt och haltande. Då är det bättre att altstämmans temainsats, kanske inte når fram lika 
självklart men spelas välartikulerat. Temats staccato-inledning gör också att det i sig sticker ut 
en aning ur den övriga legatosatsen. Fram till takt 13 har dessutom temat hörts fem gånger så 
lyssnaren borde rimligtvis känna igen det.  
 

 
Att spela altstämman på egen manual i takt 13 är opraktiskt och knappast avsett. 
 
Andra gången är i takt 83 av fugan och här har Olsson, vilket nämnts ovan, noterat ett särskilt 
f i tenorstämman. Detta indikerar att tenorstämman ska spelas på en egen manual vilket 
omöjliggör detsamma i altstämman.   
     

2.3 Frasering och agogik 

De tillgängliga inspelningarna där Otto Olsson spelar sin egen musik ger vissa generella 
ledtrådar till hur han ville att hans orgelmusik skulle utföras. Dessa kan i många fall tillämpas 
på Preludium och fuga i diss-moll och jag ska försöka att exemplifiera några sådana.  
I takt tre av preludiet krävs ett stort ritardando innan fermatet i takt fyra. Ingenting står 
utskrivet i notbilden men fermatet i nästa takt indikerar ändå med tydlighet detta. Jämför man 
med de liknande fraserna i början av ”Vad ljus över griften” och hur Olsson ritarderar i slutet 
av dessa får man en bild av vad som avses.  
I nästa del, takt fem (Allegro moderato) där preludiets huvudtema presenteras bör organisten 
hålla en metrisk puls under den första delen av temat. I nästa takt har sopranstämman 
förhållningar över det första och det tredje slaget i takten. Dessa bör man ge tyngd och tid för 
att komma till sin rätt enligt Olssonskt maner. Här krävs dock ett stort rytmiskt driv mellan 
förhållningarna för att musiken inte skall avstanna. En fälla som är lätt att gå i är att lyfta i 
sopranstämman innan dessa förhållningar för att ge dem extra tyngd. Det är dock att gå ifrån 
Olssons ideal och att ignorera legatobågarna som spänner över takterna sex och sju.  
I takt åtta är likaledes ett ritardando i frasslutet på sin plats. 
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Sidotemat som inträder i upptakten till takt 21 bygger liksom huvudtemat också till stor del på 
harmoniska förhållningar. Nyansen här är p vilket ger vid handen ett lägre tempo än innan då 
nyansen har varit ff. Inte heller finns samma krav på metriskt ”driv” som i huvudtemat. 
Exekutören kan här känna sig fri att framhäva harmonik och ge sopranstämman en cantabel 
karaktär i förvissning om att Olsson skulle tillåtit sig något liknande.  

 

Musiken ändrar karaktär i takt 21 vilket bör avspegla sig i tempo och artikulation. 

 
När huvudtemat kommer i en fortspinningsvariant i takt 37 ställs det så småningom mot ett 
tillfälligt kontrasubjekt vilket presenteras på ett fugatoliknande sätt. Här bör alltså en strikt 
metrisk puls hållas även i takt 39 där harmoniken annars frestar till viss rubatering. 
 
Den första delen av fugan bör hållas relativt strikt i tempo, musiken medger heller inte annat. 
I slutet av första delen (takterna 22-23) kan man argumentera för att det ritardando som finns 
angivet i takt 23 ska inledas redan i takten innan. Det är ju en avslutande kadens och slutet på 
en lång del av stycket. Dock synes det mig att ritardandot där redan är inkomponerat i form av 
de halvnoter som bildar ackorden fram till takt 23 varför ytterligare ritardando blir onödigt. I 
den andra frasen av ”Vad ljus över griften” gör Olsson inte heller något större ritardando 
förrän på de två sista fjärdedelarna. 
 
Den andra delen av fugan skulle till sitt mindre rytmiskt pregnanta väsen kunna tänkas medge 
större agogiska friheter än den första. I fuga-delen i koralfantasin över ”Vi lofve dig” som 
finns inspelad med Olsson finns ett kort fugato med tempobeteckningen ”Molto adagio”. 
Detta spelar Olsson helt metriskt på inspelningen, även när sopranstämman har en 4-3-
förhållning i takt 190. Även om detta inte är något bergfast bevis pekar det ändå på att Olsson 
avsåg små eller inga rubaton i fugerad musik. 
  
I den homofona delen i takterna 35-40 av fugan skulle dock större utsvävningar kunna tillåtas. 
Ett problematiskt ställe blir ändå takt 39. Här avslutas solostämmans fras vilket skulle 
innebära ett ritardando, men frasbågen fortsätter över takt 40 till takt 41. Detta tyder på att 
frasen leder fram hit. Frasen avslutas också med en melodisk uppgång vilken tydligt leder 
fram till takt 41. Att spela hela takt 39 utan ett ritardando låter dock onödigt sterilt och rimmar 
illa med musikens elegiska karaktär. Man måste alltså övergå omärkligt mellan ett litet 
ritardando i slutet av takt 39 och ett mindre accelerando från andra slaget i takt 40. 
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Den homofona delen i takt 49-52 av fugan medger mer rubaterat spel än innan. Särskilt de 
första slagen i takt 50 och 51 bör göras tunga. Kanske allra mest i takt 50 där förhållningen 
upplöses uppåt. Det finns en liknande förhållning på första åttondelen av takt 29 i ”Vad ljus 
över griften” och här gör Olsson ett rejält tenuto22. 
 
Att ett accelerando bör utföras mellan takterna 89-95 av fugan är det få organister idag som 
tvivlar på. Musikens härmande staccato-figurer över en orgelpunkt i pedalen tyder på det. 
Ytterligare belägg för den tesen ges vid lyssning till ”Vi lofve dig”, takterna 249-250. Här är 
visserligen artikulationen legato men musiken bygger tydligt upp till den avslutande delen i 
fff. På inspelningen gör Olsson ett tydligt accelerando fram till det fjärde slaget i takt 250 där 
han ritarderar en aning för att ge tyngd åt det första slaget i nästkommande takt. 
Även om inga tempoangivelser finns utskrivna i slutet av fugan finns det en stor poäng med 
att i takt 98 återgå till det tempo som inledningen av preludiet spelades i, för att sedan 
ritardera ytterligare i takterna 100-101. De stora ackorden på manualerna är ju alla betecknade 
med tenuto-streck vilket tyder på att ett majestätiskt tempo/spelsätt avses. Att spela detta i 
samma ”Largo e maestoso” som i inledningen knyter ihop stycket på ett fint sätt.      

 

                                                
22 Se Bilaga 2. 
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3 Olsson idag (diskussion) 

Det är naturligtvis vanskligt att som organist sätta sig till doms över en kompositörs egna 
registreringsanvisningar. Om sådana finns och de överensstämmer med instrumentet man har 
till förfogande bör de naturligtvis följas så noga som möjligt. Dock finns det fler orgelverk 
utan än med exakta registreringsanvisningar, även från den romantiska epoken. Att då förlita 
sig på schablonmässiga registreringsmodeller ur en förmodat äkta tradition är sällan ett val 
som gör musiken rättvisa. Med dagens möjligheter till registerbyten kan vi skapa en mer 
transparent sats utan att tappa musikens flöde eller avvika alltför mycket från de klangideal 
Olsson hade för ögonen när han komponerade verket. 

Samtidigt måste det sägas att Preludium och fuga i diss-moll står ut en aning ifrån Olsson 
övriga orgelmusik. Det är till exempel fullt möjligt att framföra verket även på en extrem 
variant av orgelrörelse-orgel, musiken håller för det. Detsamma kan i ärlighetens namn inte 
sägas om Preludium och fuga i ciss-moll, vilken tappar flera nyanser utan en stor romantisk 
orgel. Inte heller Preludium och fuga i fiss-moll kommer helt till sin rätt på andra instrument 
än de svensk-romantiska. Närmast Olssons egna klangliga ideal kommer man naturligtvis på 
en orgel liknande hans egen, det säger sig självt, men en sådan orgels mjuka intonation kan 
medföra att klarheten i satsen förloras.  
 
Något som romantikens organister saknade, som de nog hade skattat väldigt högt, är de 
oändliga möjligheter till fria kombinationer som de datoriserade Setzer-kombinationerna ger. 
Här har dagens organister möjlighet till mer subtila klangförändringar än vad som var möjligt 
ens på de mest avancerade romantiska orglarna. Hur mycket av dessa möjligheter bör då 
nyttjas? När medför alla klangförändringar att flödet i musiken tappas och att det mer blir 
instrumentet som lyssnaren hör än musiken? Albert Lindström beskylldes i en 
konsertrecension för att låta registrerandet gå ut alltför mycket över musikens flöde.23 Då som 
nu är exekutörens främsta uppgift att presentera musiken, inte sig själv eller sitt instrument. 
  
Frågeställningen om vilken orgel som gör Olssons orgelmusik mest rättvisa liknar i viss mån 
den om att spela Bach på piano. Om Bach levt hundra år senare, hade han då skrivit för piano 
istället för cembalo? Frågan är naturligtvis egentligen irrelevant, många av dagens musiker 
tycker att Bachs cembalomusik klingar bra på piano och att musiken går bra att utföra (kanske 
till och med bättre än på en cembalo) utifrån ett pianos förutsättningar. Samma logik borde då 
gälla för all musik: så länge musiken har något att tjäna på de instrument och tekniska 
hjälpmedel vi förfogar över idag är det rätt att använda dem. Motsatsen bidrar endast till att 
den klassiska musiken mer blir klingande museiföremål än konst som alltjämt berör 
människor. 
 
 

                                                
23 Waldenby 2002, s. 58 
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4 Slutsatser 

Så vad skulle då Olsson anse om hur hans orgelmusik framförs idag? 
Efter att ha jämfört de inspelningar som finns tillgängliga där Otto Olsson själv framför sin 
musik med dem där företrädare för dagens stilriktning framför den, kan jag konstatera att vi 
idag befinner oss nära den romantiska traditionen, främst i registreringshänseende. De 
bevarade instrumenten från epoken och nutida forskning har lett oss tillbaka till en praxis som 
överensstämmer väl med bevarade inspelningar och skriftliga källor från epoken. 
När det gäller agogik och frasering har dock orgelrörelsens strama ideal medfört en 
förminskning av det för romantiken kända/ökända rubato-spelet.  
Nu skall i ärlighetens namn sägas att Olsson inte heller i de inspelningar som finns 
tillgängliga visar upp något överdrivet rubaterande, inte alls lika mycket som t.ex. Oskar 
Lindberg men vid tiden för inspelningarna var det romantiska spelsättet på utdöende och 
Olsson var i sjuttioårsåldern, och det är ju inte ovanligt att musiker spelar ”stramare” när de 
kommer upp i ålder. 
Något som dock saknas i dagens speltradition är det nära förhållandet mellan harmonik och 
tempo/agogik som han uppvisar. Här finns för dagens organister större möjligheter än för 30 
år sedan att utforska och ta till sig romantikens ”frihet” emot det metronomiskt strikta utan 
risk att bli stämplade som bakåtsträvare. 
För att återigen ta Bach som exempel sägs det ofta att en av storheterna med hans musik är att 
den kan spelas på vilket instrument som helst, till skillnad från t.ex. Chopin med flera, vilka 
skrev för sitt instrument. Även om Olsson nog hade en romantisk orgel och en romantisk 
speltradition i sitt inre öra när han komponerade Preludium och fuga i diss-moll så är musiken 
så välkomponerad att den håller för snart sagt vilken orgeltyp som helst. Så länge organisten 
använder sina öron och arbetar utifrån sitt instruments och sina egna förutsättningar har 
musiken potential att leva och beröra i många år än.   

4.1 Personlig reflektion 

Efter min studie står det klart att min bild av hur Otto Olsson spelade orgel inte 
överensstämde med verkligheten. Jag hade en nästan mytologiserad bild av en organist som 
spelade långsamt, tråkigt och faktiskt mycket sämre än vad som visade sig vara fallet. 
Inspelningarna jag lyssnat till känns, med sin kombination av strikthet och individuella frihet 
för stämmorna i satsen och harmoniken rent av fräscha i stilen och fortfarande, eller kanske 
återigen, angelägna 2016. När jag i kombination med detta lyssnat på intervjuer med Olsson 
och läst brev han skrivit träder bilden av en musiker och människa fram, fjärran från den 
buffliga suput som de florerande anekdoterna ger en bild av. En människa som inte alltid hade 
lätt att uttrycka sig men inom sig bar på stora känslor vilka kanaliserades genom musiken. 
Detta gör för mig hans musik mindre avlägsen och svårare att trivialisera med organist-
klyschor om eventuellt tillstånd av berusning vid musikens tillkomst. Som med många av 
romantikens tonsättare kan man argumentera att han ibland använder för många toner för att 
säga det han vill, men tränger man igenom detta öppnar sig stora känslor och utsökt 
kompositionsteknik vilka förtjänar en plats på varje organists repertoar.        
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