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Inledning 

Titeln till det här arbetet har ändrats många gånger under resans gång. Från början 

gick det under namnet ”autenticitet”. Då handlade det mycket om hur musikern 

försöker spela såsom tonsättaren ville ha det. Men ju längre in i arbetet jag kom 

desto mer började jag tangera andra ämnen och begreppet äkthet sattes i 

förhållande till så många andra aspekter. En autentisk upplevelse behöver ju inte 

enbart grundas i hur interpreten väljer att till exempel artikulera. Alla rådande 

omständigheter väger in lika mycket i ett autentiskt uppförande. Därför byttes titeln 

ut till ”kommunikation”. Men det jag så småningom kunde känna med denna titel 

var att mycket fokus lades på den publika upplevelsen det vill säga hur musikern 

kommunicerar med sina åhörare. Det jag ville skriva om var även en autenticitet 

gentemot musikern. Musikerns eget förhållande till äkthet i det han eller hon 

skildrar vid sitt instrument. Därför landade titeln på mitt arbete slutligen på 

”gestaltning”.  

 

Musiken har varit ett viktigt inslag i hela mitt liv. Jag började tidigt spela piano 

vilket gjorde att jag ofta blev anlitad som ackompanjatör och solist vid 

skolavslutningar och andra officiella sammanhang. Jag tänker med glädje och lite 

av en befriande känsla tillbaka på den tiden när jag helt omedveten om musikens 

svårigheter och nästintill lite naivt tog mig an pianorepertoaren. Talesättet ”ju mer 

man lär sig desto mer inser man att man har kvar att lära” tycker jag stämmer väl 

in. Samtidigt så har jag alltid känt en inneboende drivkraft om att förstå musiken 

och tolka den utifrån tonsättarens tankar. Därav anledningen till valet av ämne för 

detta skriftliga arbete. 

 

Nu har jag orgeln som mitt huvudinstrument men det var inte alltför längesen som 

jag satt i en orkester och spelade klarinett. Den symfoniska orgelmusiken har alltid 

legat mig varmt om hjärtat och kanske är det just mitt förflutna som 

orkestermusiker som ligger till grund för detta. Jag har därför valt symfonisk musik 

till min examenskonsert och då ur den franskromantiska repertoaren. Ända sedan 

jag på gick på Ingesund och för första gången stiftade bekantskap med Toccatan ur 

Charles Marie Widors Symphonie no 5, som på den tiden gjorde ett medryckande 
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intryck, har tonsättaren Widor under hela min studietid alltid varit en personlig 

favorit. Därför har jag valt att inleda min konsert med musik av Widor. Jag 

fortsätter sedan i den franska andan med symfonisk musik av både Dupreé och 

Durufle. 

Publiken  

Musik har i alla tider påverkat människan mer eller mindre. Den har varit ett 

verktyg i många avseenden. Exempelvis har den i ett slavsamhälle underlättat 

arbetet ute på bomullsfälten, via riter och ritualer verkat som ett glädje- eller 

sorgemedium, eller varit en möjlighet för människan att få ge utlopp sina känslor, 

ungefär samma egenskap som dagens terapeutiska samhälle erbjuder. Listan på 

musikens inverkan och påverkan på människan och det samhälle och den kultur 

hon bor i kan göras lång.  

 

Att endast utgå från sin smak när det gäller musikalisk gestaltning kräver nog att 

man som interpret har en god kännedom om musikalisk utformning. Ofta är det så 

att vår uppfattning om vad som är en bra tolkning av ett stycke musik grundar sig i 

kunskap om uppförandepraxis. Att veta om att Bachs orgelverk ska spelas non-

legato och samtidigt lyssna på någon som gör raka motsatsen kan väcka en del 

irritation. Eller så faller det helt i smaken och åhöraren blir hänförd av organistens 

framträdande i sann Dupré-anda. Frågan om vilkas beundran man vill förvärva vid 

en konsert är inte ovidkommande i detta sammanhang. Att fånga en publik är väl 

alla musikers stora önskan, men till vilket pris. Att frångå den rådande 

uppförandepraxisen till förmån för publikens välbefinnande får musiken att framstå 

i helt annan dager. Samtidigt behöver förstås inte ett tillgodoseende av publikens 

behov alltid gå hand i hand med en åsidosatt uppförandepraxis. 

 

När inspelningstekniken kom påverkade det givetvis publiken. Publiken blev mer 

medveten om perfektionismen inom musiken och krävde därför detta även på 

konsert. Besvikelsen kunde bli stor om konserten inte levde upp till det som 

inspelningen levererade. Under senare år har även den så kallade ”Live-plattan” 

blivit mer och mer vanlig. I boken The Interpretation of Romantic and Late-

Romantic Music återger Erik Kjellberg vad Robert Philip, under ett 
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orgelsymposium i Stockholm 1998, anser om Live-plattan och dess konsekvenser. 

Bland annat talar Philip om en musikform som lurar sina lyssnare1. Givetvis är 

musiken redigerad så till den grad att allt förefaller perfekt. Eventuella misstag 

under konserten kan lätt rättas till i en studio, säger han.  

 

Publiken får också möjlighet att lyssna på samma stycke om och om igen. Innan 

inspelningsteknikens genombrott fanns det endast begränsade möjligheter att 

lyssna på ett och samma stycke musik två eller fler gånger. Faktum är att om folk 

ville ha musik fick de antingen spela den hemma vid pianot, som var vanligt 

förekommande vid den här tiden, eller så fick man bege sig till de salonger som 

erbjöd musik och då oftast för aristokraterna. 

 

Skulle en publik runt sekelskiftet ändå lyssna på samma stycke musik men med 

olika artister skulle de antagligen få två helt olika varianter. Ett stycke musik skilde 

sig mycket mer åt vid den här tiden än vad det skulle göra idag. Robert Philip 

menar att det beror på flera saker. Dels var inte perfektionismen av högsta prioritet. 

Att låta publiken få den största musikupplevelsen var mycket viktigare och det var 

här som de stora skillnaderna rent uppförandemässigt kom in i bilden särskilt i en 

tid där kommunikationen gick långsammare och där inspelningar inte var 

tillgängliga. Olika länder, skolor och lärare hade därmed sina egna sätt att se på 

uppförandepraxis.    

Interpreten 

Att som interpret försöka skaffa sig en god kunskap om uppförandepraxis kan 

tyckas vara en god idé. Men hur ska man gå till väga? När inspelningsutrustningen 

uppfanns genomgick den musikaliska uppförandepraxisen en stor revolution. De 

professionella musikerna fick nu för första gången höra sig själva spela utifrån ett 

lyssnarperspektiv. Musikerna kunde bilda sig en uppfattning om hur de egentligen 

spelade. Var det för långsamt eller för snabbt, för hög- eller lågintonerat? osv. 

 
1 Erik Kjellberg, Erik Lundkvist och Jan Roström, The Interpretation of and Late-Romantic 
music (2002) 
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Robert Philip, berättar att i och med inspelningsteknikens uppkomst blev 

musikerna mer självmedvetna och mer självkritiska när det gäller deras egna men 

också andras interpretation. 1913 lär den tyske pianisten Max Pauer ha sagt så här 

efter att för första gången fått höra sig själv på en inspelning: 

 

”Was I, after years of public playing, actually making mistakes that I 
would be the first to condemn in any one of my own pupils? I could 
hardly believe my ears, and yet the unrelenting machine showed that 
in some places I had failed to play both hands exactly together.”2 

 

Vad blev då följderna av att musikerna blev mer självkritiska? Robert Philip menar 

att de blev mer detaljinriktade. Stor möda kunde läggas ned på bara en eller ett par 

toner och en liten passage kunde få enorma proportioner. Det blev en vana för 

musikerna att söka efter precision och klarhet vilket också avspeglades i 

konserthusen.   

 

Under 1800-talet började man bygga konserthus och offentliga konserter sattes upp 

och då inte bara med nutida musik utan också tidig. Forskningen om hur man 

”skulle” spela denna tidiga musik var skral och den frihet som musikerna ofta tog 

sig överskred de normer som vi idag spelar efter. Att lyssna på inspelningar från 

den här tiden kan nästan förefalla en smula underhållande, just på grund av att dom 

ligger så långt från de musikaliska ideal vi idag eftersträvar vad gäller exempelvis 

artikulation och tempo. Musikerna kunde också i och med inspelningsutrustningens 

framgång börja jämföra sig med andra musiker och hur de spelade. Den tidigare så 

ofta improviserade kadensen kanske till och med nu imiterades rakt av. Man tyckte 

helt enkelt att den var så bra.  

 

Man kan också vända på hela resonemanget genom att idag påstå att man vill spela 

tidig musik på det sättet som man kan höra på inspelningar från slutet av 1800-

talet. Man skulle kunna hävda att det är en stil i sig och som därmed kan vara värd 

att bevara som ett kulturarv. Det skulle också kunna vara så att man sitter vid ett 

 
2 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002) s 12 
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instrument som är byggt i romantisk anda och därför gärna spelar barockmusik på 

ett ”romantiskt sätt”.   

 

Olika skolor om hur man ska spela har alltid funnits. Det som Robert Philip kan 

konstatera idag är att i och med en större kommunikationsförmåga samt 

möjligheten till att lyssna på inspelat material har de olika skolorna och spelsätten 

mer och mer utjämnats. För hundra år sedan kunde man klart och tydligt höra vem 

det var som spelade medan det idag är betydligt svårare. Kring sekelskiftet kunde 

de olika spelsätten härledas ur olika skolor men också genom vissa speciella lärare 

som Liszt, Clara Schuman och elever till Chopin. 

Dynamik 

Idag överöses vi med information från olika håll och den ena reklamaffischen är 

större än den andra och mer detaljrik, kontrastrik, färgglad och känsloladdad. Det 

tycks gå inflation i hur ett budskap ska förmedlas till oss konsumenter och gränsen 

för hur långt man kan gå känns ständigt tangerad. Att då tillgodose våra sinnen i ett 

stycke musik där den dynamiska utvecklingen spänner över ett tidsspann på en 

timma och går från ppp till p kan då kännas frustrerande. Vi lever i en värld där 

tiden är vår stora fiende. Kampen om tiden tycks vara den stora utmaningen i våra 

liv ty den ska räcka länge och inte gå för fort. En omöjlig strid där vi egentligen 

inte har mycket att säga till om utan bara vara iakttagande och passiva kämpar. Att 

tygla tiden är ouppnåeligt ändå fascineras vi av tanken. Tiden har en ständig 

vapendragare, om än något underordnad men ändå så viktig, nämligen tempot. Om 

man skulle beskriva tiden som något beständigt och orubbligt skulle tempot vara 

det vi faktiskt kan påverka. Tempot är alltid bundet i ett förhållande som relaterar 

till dess omgivning av energi, aktiviteter och känslor. Vid en konkretisering av 

detta resonemang torde man ganska lätt inse att ett stycke musik är helt beroende 

av dess omgivning. Musik från en annan tid med ett annat samhällsklimat måste 

kanske ”justeras” till den tid och omgivning som det ska uppföras i just för att 

publiken ska få en autentisk upplevelse. Det skulle kunna betyda att man som 

interpret till exempel spelar något snabbare än vad som uppförandepraxisen säger 

eller när det gäller dynamiska effekter att man spelar starkare än vad 

upphovsmannen tänkt sig. Samtidigt som man för ett sådant här resonemang bör 

man ha i åtanke att interpreten faktiskt lever i samma värld och tid som publiken 
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och av den anledningen har ju interpreten utsatts för exakt samma strömningar av 

tempo och energi gällande samhällsklimatet. Att påstå att interpreten skulle leva i 

ett alldeles eget mentalt universum där han eller hon skulle stå utanför den 

samhälleliga utvecklingen tror jag skulle vara att fara med osanning. Självklart 

påverkas alla som lever i samma värld och tid på ett eller annat sätt och därför 

kanske interpreten, utan större reflektion, spelar ett stycke musik snabbare eller 

långsammare utifrån den sinnesstämning som han eller hon inom sig känner.  

 

Att snabbt skifta dynamik har genom alla tider varit ett problem för organister. Den 

tekniska utvecklingen har genererat lösningar som exempelvis olika orgelverk, 

svällare, registersvällare och kombinationer av olika slag. Idag kan man på 

modernare orglar bestämma sig för vilken registrering man vill ha innan 

uppförandet och förprogrammera den. Sedan matar man sig framåt under styckets 

gång och hoppas att alla registreringar kommer på rätt ställe i förhållande till 

musiken.  När man ska bestämma sig för sin registrering av dynamik skulle man 

kunna tänka på samma sätt som med val av tempo. Idag har var och varannan en 

kraftfull stereoanläggning i sitt hem, och möjligheten att uppleva höga volymer 

ligger såklart närmare till hands nu än för hundra år sedan. Att befinna sig under 

jord vid rusningstrafik i Stockholms tunnelbanesystem får också en plats på listan 

över de mest bullriga platser som finns. Mycket ljud får vi alltså utstå under helt 

vanlig dag vare sig vi befinner oss på dagis, skolan eller på jobbet. Att sedan gå på 

orgelkonsert och lyssna till ett stort orgelplenum får såklart inte samma dynamiska 

effekt på publiken som den fick under Bachs tid. Orgeln får verkligen göra skäl för 

mödan i sin kamp om att vinna publikens helhjärtade engagemang och få kalla sig 

instrumentens drottning. Å andra sidan kanske det är kontrasten mellan samhällets 

buller och orgelns riktigt svaga stämmor som kan gynna upplevelsen hos publiken. 

Att få höra något riktigt svagt är vi ju inte så vana vid idag. 

 

I slutet av Symphonie-Passion har jag medvetet valt att frångå de dynamiska 

instruktionerna. Eftersom detta stycke ligger i mitten av programmet vill jag inte 

att det ska få för mycket ”finalkänsla”. Till exempel har jag senarelagt inträdet av 

32-fots kontrabasunen till de stora ackorden i de fem sista takterna. Jag vill spara 

på krutet till sista stycket. 
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Bryta barriärer 

När ny musik spelas för första gången förändras världen. Kanske inte alltid så 

radikalt men vår unika skapandekraft och uppfinningsrikedom driver oss som en 

alldeles säregen kraft till förnyelse och förändring, så även inom musiken. I 

musikhistorien kan vi få det berättat för oss, genom många olika exempel, hur 

nykomponerad musik har bemötts vid sina uruppföranden. Ett exempel är Igor 

Stravinskijs premiär av Våroffer i Paris 1913 då den fick mycket dåliga recensioner 

och blev totalt utbuad av publiken. Trots det blev Våroffer så småningom en 

världssuccé. Ett annat exempel på nyskapande musik som bryter barriärer är 

Richard Wagners inledande ackord i operan Tristan och Isolde. Det så kallade 

”tristanackordet” var banbrytande. Ett nytt sätt att betrakta harmoniken föddes.  

 

Det man skulle kunna dra som slutsats av exemplen ovan är att när den nya 

musiken uruppfördes så kom den med något helt nytt, uppskattat eller ej, det var i 

alla fall något helt nytt. Frågan blir då hur musiken kommer till sin rätt idag. 

Tristanackordet är ju långt ifrån uppseendeväckande med tanke på all den 

avantgardiska musik som skapades senare i historien. Blir publiken lika tagen av 

musiken idag som för hundra år sedan?  

 

I inledningen av Våroffer hör man en ensam fagott spela i ett mycket högt läge. 

Med tanke på de instrument musikerna förfogade över och ovanan att spela i ett 

sådant register resulterade det i att fagotten fick ett gällt och nästan kvidande läte. 

Stravinskij var förstås medveten om svårigheterna men valde ändå att komponera 

på detta sätt. Varför? Kanske ville han helt enkelt ha den där ansträngda klangen i 

fagotten. Kanske är det just kvidandet och det primitiva som är det väsentliga i 

inledningen och inte tonbildningen. Det man får höra idag när man lyssnar på en 

professionell orkester framföra Våroffer är ett otroligt välljudande och omsorgsfullt 

tonbildat fagottsolo. Instrumentutvecklingen har också bidragit till att fagottisten 

idag, utan nämnvärd ansträngning, kan ta sig an det från början svårspelade men 

också karaktäristiska solot. Man kan ju undra varför ingen fagottist idag vågar 

spela så där rått som det en gång antagligen var tänkt att det skulle spelas.  
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Igenkänningsfaktorn 

Varje individ i publiken har helt olika ingång till musiken. En stressig dag kan ett 

lugnt nästan meditativt stycke kännas som en befrielse medan ett starkt och snabbt 

kan få raka motsatsen. En individ som har haft en lugn dag kanske uppskattar ett 

livligt stycke osv. Har man som publik bara lyssnat på populärmusik hela livet kan 

ett Messiaenstycke kännas abstrakt och är man främmande för tempereringen 

medelton kan ett tidigt musikstycke av Sweelinck förefalla kärvt. Allt är en fråga 

om musikalisk erfarenhet blandat med modig öppenhet. 

 

Vid ett teatersamtal med Suzanne Osten, teaterchef för Unga Klara, talar hon om 

vikten av den publika ”igenkänningsfaktorn”3. Hon beskriver, inte bara hur en viss 

miljö inne i teatersalongen kan verka främmande, utan också att själva uppförandet 

på scenen kan hamna för långt från det som är verklighet för publiken och hur 

gärna man än vill gå på teater så känner man sig inte tillfreds med det man ser. 

Man känner helt enkelt igen för lite och man har för få referenspunkter att relatera 

till. När jag hör detta tänker jag på om det inte kan vara på samma sätt inom 

musiken. När vi lyssnar på musik har vi alltid med oss ett bagage med erfarenheter 

både musikaliska och ickemusikaliska. Vi kan relativt snabbt bilda oss en 

uppfattning om ifall vi vill ta avstånd ifrån den eller om vi fattar tycke för den. Allt 

från vårt sociala umgänge till vår egen sinnesstämning spelar in. Vi styrs av olika 

yttre faktorer i vår selektion av musik. Till och med innan vi föds reagerar vi på 

olika ljud. Inne i moderns mage lär vi oss att känna igen mammas och pappas röst 

så att när vi väl blivit förlösta finner trygghet i våra föräldrars närvaro. Under 

uppväxten kommer vi att lära oss att associera olika sorters ljud med fara eller 

trygghet, välbehag eller avsky. Vi kommer att bilda oss en uppfattning om vad som 

är bra eller dåligt ”ljud”, kanske utefter vad som spelas på radion i köket eller som 

hissmusik i varuhusen. Vad våra syskon lyssnar på eller vad som är populärast i 

skolan är också en bidragande faktor. Att förringa den sociala påverkan på vårt val 

av musik vore nästintill brottsligt. Självklart så faller många för den 

 
3 Teatersamtal, Musik- och Teatermuseet 
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gruppdynamiska press som äger rum på till exempel skolgården och att gå utanför 

normernas ramar kan få ödesdigra konsekvenser, exempelvis mobbning.  

 

Under tonåren är det för många viktigt att skaffa sig en identitet och frågor som 

”vem är jag?” och ”vad vill jag?” kan göra sig påminda. Ibland skaffar man sig en 

helt ny och egen stil, inte bara när det gäller musik utan även personlig. Kanske 

finns det någon i omgivningen som föder nya idéer och intressen av en viss genre 

och inhägnaden för vad som är bra eller dåligt rubbas. Genom hela livet sätts våra 

musikaliska värderingar på prov i en kamp mellan hur det brukar vara och det som 

är normbrytande, där vår egentliga smak blott är en iakttagande åskådare.  

 

Men är det så att vi som musiker då kanske ska försöka anpassa oss till vår publik 

och få dem att ”känna igen” musiken. Kanske ska jag registrera min orgel mer åt 

det som är arketypiskt för hur en orgel ”ska låta” i publikens öron. En vanlig bild 

av hur en orgel låter har nog många fått genom de ceremoniella musikinslag som 

följer inom kyrkans olika förrättningar, något som många av oss antingen deltagit i 

själva eller åtminstone sett på tv. Eller så är det den orgelklang vi minns från 

synten, vilken ofta är väldigt enahanda, som vi bär med oss.  

Programutformning 

Under 1800-talet sammansattes ofta konserterna som musikaliska lapptäcken. Man 

valde helt fritt bland den breda repertoaren så att lyssnarna skulle få en gedigen 

portion musik med sig hem. Publiken var i och för sig inte särskilt stor då man på 

den här tiden för det mesta höll konserter för slutna sällskap i aristokraternas 

välbärgade hem. Konserthusen började inte byggas förrän runt sekelskiftet. Dessa 

musikaftnar präglades av varierande programpunkter där en sats ur en 

Beethovensonat kunde följas av en sats ur en Lisztkonsert till exempel.  

 

Vilka stycken som ska spelas på en konsert och inte minst vilken ordning man 

spelar dem i kan skapa huvudbry för en musiker och det inte utan anledning. Det är 

viktigt att man som framförare och utövare av musik tänker igenom programmets 

sammansättning med stor noggrannhet.  
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Som interpret vill man att alla stycken som man framför ska få lika stor 

uppmärksamhet. Inget stycke får ”hamna emellan” och bli bortglömt. På detta plan 

vilar ett stort ansvar på oss interpreter gentemot upphovsmannen. Man skulle göra 

honom/henne en stor otjänst genom att placera stycket fel men frågan är: var i 

programmet ska det placeras? Om man börjar med att se det ur publikens synvinkel 

så finns det vissa som säger att om man har en bra inledning och ett bra avslut på 

en konsert så spelar det inte så stor roll vad som händer i mitten. Det är det ingen 

som kommer ihåg i alla fall. Till viss del kan det nog vara så. Första intrycket är 

viktigt och för en vanlig lyssnare är det svårt att minnas allt som spelas under en 

konsert. 

 

När det gäller sammansättningen av de stycken som jag ska framföra under min 

examenskonsert har jag som grundtanke tänkt en omväxlande intensitet vad det 

gäller tempo och dynamik med en stegring mot slutet. Att inleda hela konserten 

med första satsen ur Widors sjätte symphonie följt av den andra satsen känns som 

en pampig start där publiken rycks med ända från början för att sedan sjunka in i en 

mer tillbakalutad sats i lugnt tempo, dock med en kännbar intensitet. Att spela 

första och andra satsen efter varandra känns naturligt och i linje med 

kompositörens tanke. Sedan kastar vi oss in ett helt annat tonspråk i och med första 

satsen ur Duprés Symphonie-Passion. En uppfriskande och livlig sats som 

inledningsvis, mystiskt och lite trevande, letar sig framåt mot en nästintill 

vulkaniskt laddad karaktär med agiterande rytmer och väldiga utbrott. Jag tänker 

att det kan vara skönt för publiken att, efter en sådan urladdning, vaggas till ro i en 

mjuk 6/8-takt med drömska klanger i Sicilienne ur Duruflés Suit op 5. Som 

avlutning på min konsert har jag valt att fortsätta med den efterföljande satsen ur 

Suit op 5, nämligen den raffinerande Toccatan. Här går det undan från början till 

slut och stycket avslutas på ett mycket grandiost sätt.   

 

Program Examensonsert katarina kyrka 30 maj 2013 

 

C M Widor Allegro ur Symphonie no 6 

  Adagio ur Symphonie no 6 
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M Dupré Le Monde dans l´attente du Sauveur ur 

Symphonie Passion 

 

M Duruflé Sicilienne ur Suite op 5 

  Toccata ur Suite op 5 

 

Instrumentet 

Orgeln har en stor spännvidd när det gäller dynamik. Att kunna spela från nästintill 

ohörbart till dånande tutti gör orgeln till ett användbart instrument inom många 

områden. Man kan ackompanjera en ensam solist eller ersätta en full symfonisk 

orkester. Som organist gäller det att känna sin orgel väl och kunna anpassa sig till 

situationen som råder.   

 

Instrumenten har stor betydelse för den stora variation av uppförandepraxis som 

ägde rum kring sekelskiftet 1800-1900 och tidigare. På grund av en förhållandevis 

låg kommunikation länder emellan jämfört med idag och avsaknaden av 

inspelningsteknik gick ofta instrumentmakerierna åt differentierade håll i olika 

länder och skolor. Instrumenten byggdes helt enkelt på helt olika sätt beroende på 

var i världen man befann sig. Detta gjorde att ett och samma stycke musik kunde 

låta helt annorlunda om det spelades på en fransk eller tysk fagott till exempel. 

Man använde olika borrningar och ibland till och med olika material till 

instrumenten. Robert Philip menar att många av dessa skillnader genom åren har 

eroderats bort. Instrumenten har blivit mer och mer standardiserade. Även inom 

orgelbyggeriet har det givetvis funnits differenser länder emellan. Hans Hellsten 

beskriver i Instrumentens drottning (2002) hur man under 1700- och 1800-talet 

försökte hitta olika sätt att smidigt skifta klanger. Svällverket fanns redan under 

1700-talet i England men under 1800-talet, i både England och Frankrike, växte 

svällverket mycket i storlek och styrka så hela orgelns totalklang förändrades. 

Även i Tyskland fanns det svällverk men inte så stora så att det skulle påverka den 

samlade klangen. Att göra mjuka crescendi och diminuendi var också en utmaning 
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för orgelbyggarna under 1800-talet. I Tyskland uppfanns den så kallade 

registersvällaren som adderade en stämma i taget med hjälp av en rulltrampa. I 

Frankrike däremot hade orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll en annan lösning. 

Med hjälp av spärrventilstekniken kunde flera stämmor adderas som då fanns 

indelade i grupper. I England använde Henry Willis tryckluftstekniken för snabba 

klangskiftningar och i USA kunde man, efter elektricitetens intåg, själv 

programmera in de klangkombinationer som man ville ha.  

 

En annan skillnad länder emellan var de olika konstruktioner som uppfanns då 

problemet med luftförsörjningen skulle lösas. I Tyskland utvecklade orgelbyggaren 

Eberhard Friedrich Walcker kägellådan som försåg varje pipa med exakt den 

mängd luft som den krävde. Cavaillé-Coll vidareutvecklade den redan befintliga 

slejflådan. Även engelsmannen Charles S. Barkers stora uppfinning 

Barkermaskinen var en stor upptäckt som underlättade spelet för organisterna på de 

då tungspelade orglarna.   

 

Att veta vad man som organist ska välja för repertoar när man möter ett nytt 

instrument kan vara svårt. Orglar varierar mycket beroende på när och var den är 

byggd. Som tidigare nämnts är det stor skillnad på orglar från olika geografiska 

områden. Men även inom samma land och samma tidsanda kan man hitta orglar av 

skiftande karaktär. Heinz Wunderlich citerar Straube som 1905 karakteriserar 

skillnaderna mellan Walcker och Sauerorglarna enligt följande: 

 

”Båda mästarna intonerar helt olika … Personligen föredrar jag Sauers 
stil, den står i organisk relation till hela utvecklingen som den 
moderna klangkänslan har genomgått.”4 

 

Vi orgelrörelsens intåg i Tyskland menar Heinz Wunderlich att återerövringen av 

den historiske Bach och de gamla mästarna var en stor förtjänst för den 

praktiserande musikern men samtidigt förlorade man de klangliga och tekniska 

 
4 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002) s 118 
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möjligheter som man behövde för att stilenligt framföra till exempel Regers verk. 

På orgelkonferensen i Hamburg-Lübeck 1925 lät det så här: 

 

”Vi står alltså inför frågan vilken komponist vi ska välja om vi endast 
förmår göra rättvisa åt en av dem. Och svaret borde vara Bach och 
Bachorgel. Romantikern Reger kommer man inte kunna framföra.”5 

 

Heinz Wunderlich säger sig ha stora problem vid interpretationen av just Regers 

verk då orglar inte lever upp till det som föreskrivs i föredragsbetäckningarna. Han 

saknar den impressionistiska klangvärlden som man hittar i en Sauerorgel. 

Däremot är han tacksam för de speltekniska hjälpmedel som så ofta återfinns på 

nyare orglar, exempelvis setzeranläggning eller andra kombinationssystem och 

registreringshjälp, något som är absolut nödvändigt i en Regerinterpretation, säger 

han.  

 

Drygt en och en halv månad innan min examenskonsert fick jag möjlighet att 

äntligen prova mina konsertstycken på det rätta instrumentet i Katarina kyrka. 

Orgeln är byggd i fransk-romantisk stil och passar därför mina stycken väldigt bra 

men ändå insåg jag att anpassningen till orgeln skulle kräva stor möda. I Sicilienne 

av Duruflé tvingades jag att kasta om manualerna positif och recit till exempel, 

mycket på grund av att de stämmor som står angivna i notbladet inte finns på 

motsvarande verk i orgeln. Detta medför då en annan hantering av svällarna än vad 

jag är van vid. Balansmässigt insåg jag också hur känsligt det är med svällarnas 

läge i förhållande till varandra. Av erfarenhet visste jag att positif är mycket 

starkare nere i kyrkan än vad som upplevs vid spelbordet och därför tvingades jag 

att vara extra observant på balansen mellan solostämman på recit och kompet på 

positif. 

 

I orgeln finns det också en luftslukande och vidmensurerad Flute Harmonique i 

huvudverket. Denna stämma är mycket starkt intonerad och användningsområdet 

 
5 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002) s 118 
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reduceras därför avsevärt. Så istället för att registrera enligt anvisningarna har jag 

ibland valt att använda Bourdon 8´ istället. 

 

Jag blev också varse det störande ljudet av mekaniken på positif vid de riktigt svagt 

registrerade partierna vilket också bidrog till val av annan manual. Positif 

upplevdes förövrigt som den manual som hade störst fördröjning. Detta led jag 

särskilt av i slutet av Sicilienne där melodin spelas på recit och kompas av snabba 

sextondelar på positif.  

Uppförandelokal 

Inget rum är det andra likt. Varje rum har sin speciella utformning, volym, densitet, 

fuktighet, hårdhet, torrhet och så vidare. Det finns även rum med religiös 

anknytning såsom kyrkor, moskéer eller synagogor. Listan kan göras lång på alla 

de egenskaper ett rum innehar och alltid måste man som musiker ta med dessa 

egenskaper i beräkningarna när man ska välja repertoar och uppträda med den. Ska 

man som organist ha konsert uppträder man oftast i kyrkor men också i konserthus. 

I det sistnämnda är oftast efterklangen mindre, på grund av till exempel klädda 

stolar i mjuka textilier, än i en kyrka som för det mesta är byggd i sten. Vid ett 

besök i Stockholms konserthus slogs jag av hur kort orgelns efterklang verkligen 

var. Organisten Erik Lundkvist berättade att den låg på ca två sekunder. Det som 

verkligen var intressant var att han dessutom påstod att det var lika länge som 

efterklangen varade i Thomaskirche i Leipzig, det vill säga den kyrka som Bach 

verkade i. Hur man ska spela Bach finns det många som kan yttra sig om men 

enade är man nog idag om att det är ett non-legatospel som gäller. Det man då 

skulle kunna tänka sig, i och med Lundkvists påstående är att vi kanske idag skulle 

justera längden på tonerna. Kanske spelade Bach något längre toner i den lilla 

akustiken än vad vi gör idag just för att fylla ut klangen. 

 

Spelar man i en stor akustik måste man kanske vidta vissa åtgärder för att publiken 

ska kunna särskilja det de hör. Man kan laborera med tempo, registrering eller 

artikulation men ständigt måste man som interpret ha i bakhuvudet att tonsättarens 

musikaliska vision inte får elimineras. Dock kan man som interpret argumentera 

för sina förändringar genom att hävda att tonsättaren faktiskt får sin musik uppförd 
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och att publiken kommer att höra vad som spelas, vilket inte är ovidkommande för 

någon. Man kan också vända på hela resonemanget och tänka sig att en 

katedralorganist i Paris komponerat för sin orgel och för den gigantiska lokal den 

befinner sig i. Då kanske kompositören komponerat på ett sådant sätt att den stora 

akustiken är inkluderad i kompositionen vilket skulle medföra att ett uppförande av 

ett sådant verk i en lokal med torr akustik inte skulle bli autentiskt.  

 

Katarina kyrka där jag har valt att lägga min examenskonsert har en förhållandevis 

stor akustik och jag måste förstås förhålla mig till alla aspekter som jag resonerat 

kring i ovanstående stycke. Samtidigt är musiken som ska framföras komponerad 

av organister i stora Pariskatedraler vilket gör att uppförandet blir hyfsat autentiskt 

ur den synvinkeln. 

Visualitet 

En fråga som jag ställer mig är visualitetens inverkan på ett stycke musik, det vill 

säga publikens möjlighet att kunna se den som utför stycket. I många fall inom 

interpretationskonsten talar man om ett visst artisteri. Musikern eller musikerna ska 

inte bara spela musiken tillfredställande, de ska också röra sig och föra sig 

artistiskt. Om inte detta faller sig naturligt så ska man likt en skådespelare 

dramatisera musiken genom en rad olika rörelser. En klarinettlärare som jag hade 

för några år sedan sa: ”Här kan du böja på knäna lite så att det ser ut som du tar sats 

inför den höga löpningen och sen göra en cirkel med klarinetten. Då blir publiken 

ännu mer imponerad.” Med ens börjar jag undra om inte musiken i sig talar sitt 

tydliga språk. Ska man som interpret behöva ”hjälpa” musiken att nå ut till 

åhörarna? Jag kan heller inte låta bli att tänka om kompositören kanske borde ha 

bifogat ett rörelseschema till musiken. Kanske förtar mina rörelser musikens 

musikaliska laddning? Eller kanske förstärker jag en känsla som egentligen bara 

skulle passera obemärkt förbi. ”Ett visst artisteri förstärker upplevelsen” har en 

annan lärare till mig sagt och kanske är det just det som gör att folk fortfarande går 

till konserthusen för att lyssna till en Pianokonsert av Beethoven när de lika gärna 

kunde ha satt i skivan i skivspelaren hemma i vardagsrummet.  
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För oss organister ser förhållandena lite annorlunda ut. Vi sitter ofta gömda uppe 

på en läktare där ingen har en chans att se oss. Mystiken kring vad vi egentligen 

gör för att åstadkomma de mest förunderliga klanger blir desto större. Inte minst 

vid improvisationsmoment där man som utförare har helt klangliga friheter. Att 

avslöja vad organisten gör vid spelbordet kanske inskränker på mystikens 

ovärderliga substans. En känd organist hade en gång en improvisationskonsert i 

Katarina kyrka. Här skulle möjligheten för publiken egentligen funnits att se vad 

organisten gjorde via en storbildsskärm framme i koret, direkt återspeglande 

organisten, men organisten avböjde just till förmån för mystikens bevarande. 

 

Jag har själv haft ett antal lunchkonserter i just Katarina kyrka och med 

storbildsskärm. Vid en konsert var några av mina vänner från musikhögskolan där 

och gav sina åsikter gällande synliggörandet av organisten. Två läger upprättades 

där några var positiva och menade att det gav en extra dimension åt musiken 

medan några var negativa och tyckte att koncentrationen riktades åt vad man såg 

och inte åt vad man hörde.  

 

När man talar om visualitet kan man också diskutera det man som åhörare faktiskt 

ser vid en orgelkonsert, dvs orgelns fasad. Kanske är det så att våra förväntningar 

av vad vi ska få höra styrs av hur stor orgeln är och dess arkitektur. Förväntningar 

sägs i många fall vara förödande för vad som komma skall. Går man på en 

orgelkonsert i Stockholms stadshus med en av nordeuropas största orglar kanske 

man blir besviken om man bara får lyssna till de förvisso välljudande men 

förhållandevis svaga stämmor som man hittar i orgeln. En orgelfasad inbringar 

alltså förväntningar. Hans Hellsten skriver i Instrumentens drottning om barockens 

väl ornamenterade fasader och han ställer sig själv frågan om inte orgelns visuella 

sida då ansågs vara viktigare än den klangliga.  

 

Orgelns arkitektoniska utformning ska man inte heller förringa vid interpretering 

av den med arkitekturen samtida musiken. Det finns en betydande anledning till 

varför orgeln ser ut som den gör, lite av samma anledning som musiken är 

komponerad som den är. Att lägga undan noterna och betrakta fasaden kan ge 

mycket god och ibland större hjälp vid interpretationen av den tidens musik än att 
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stirra sig blint på notskriften. En orgel är ju ett barn av sin tid och präglas därför i 

mångt och mycket av hur samhället såg ut på den tiden. Under 1500- och 1600-

talets stormaktsspanien var det kanske därför inte så konstigt att orgelbyggaren 

Joseph Echevarria skröt om den nya orgelstämman clarin som han använt för första 

gången i klostret San Diego i Alcalá de Henares runt år 1659 och liknade piporna, 

efter sin horisontella placering, vid kanoner. Följaktligen så kom också den 

kraftfulla rörstämman att användas i aggressiv musik, så kallad battalas eller 

bataljmålningar - den kanske mest kända iberiska orgelgenren.  

 

I Katarina kyrka har man efter branden 1990 byggt en romantiskt klingande orgel 

men med en barockfasad inspirerad av den ursprungliga orgeln av Gren & Stråhle 

från 1751. Här har man alltså ett exempel på när orgelns klang inte går hand i hand 

med dess arkitektur. 

 

Skulptur och ornamentik var ett viktigt inslag i Barockens arkitektur. I Spanien 

drog man det till sin spets och utsmyckade orglarna betydligt mer än i övriga 

Europa. Den visuella effekten förstärkte man genom att placera orgel väl synlig 

framme i koret och då ibland med två fasader, en för framsidan och en för 

baksidan. Fasaderna lät man utsmycka med änglar, helgon och musiker som kunde 

utgöra ett sceniskt framträdande, ibland tillsammans med demonliknande figurer på 

fasadpiporna.  

 

Ett annat exempel på hur orgelns arkitektur följt med i samhällsutvecklingen är det 

urverk som man så ofta hittar på fasadens främre delar på 1700- och 1800-talets 

orglar. Inte så konstigt i en upplyst tid då hela världen betraktades som ett urverk 

där Gud själv var urmakaren. 

Föredragsbeteckningar 

Organisten Heinz Wunderlich talar om, under orgelsymposiet i Stockholm 1998, de 

svårigheter som organisterna konfronteras med då det gäller 

anpassningsmöjligheterna på olika orglar. Ett sådant problem är 

föredragsbeteckningarna. Dom kan vara missvisande, otillräckliga eller då och då 
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t.o.m. felaktiga. I ett brev till Oskar Söhngen (15 november 1946) beklagar Regers 

vän och största interpret, Thomaskantorn Karl Straube:  

 

”Att ange rätta värden och tecken, som skulle gett tredje person 
möjlighet att tränga in i denna mystiska tonvärld, var omöjligt för 
honom.”6 

 

Just Regers musik är ett bra exempel på den typ av verk som lätt interpreteras på ett 

felaktigt sätt. Regers agogiska och dynamiska föredragsbeteckningar kan lätt 

avskräcka den mest virtuose organisten. Till försvar för att inte behöva spela 

Regers verk med alla de superlativ som anges kan nämnas ett citat av Reger till den 

unge organisten Gerard Bunk under Dortmunder Regerfest 1910:  

 

”Spela mina saker just inte för snabbt; Brahms och jag, vi har gjort 
samma fel: Vi har helt enkelt angett för snabba tempi. Spela allt 
ganska lugnt även om det står mycket snabbare!”7 

 

Reger lär också ha sagt: 

 

”Ett styckes tempo riktar sig inte bara efter tonsättaren föreskrifter 
utan också efter harmonikens rikedom, efter polyfonin, efter rummet i 
vilket man spelar och efter grundsatsen av största möjliga tydlighet… 
Brahms föreskriver ofta för snabba tempi. Den med inre upprördhet 
skapande konstnären har förförts av denna upprördhet att föreskriva 
för snabba tempi. Jag vet det från mig själv att jag angett tempi som 
jag själv spelar mycket långsammare.” 8 

 

När det gäller fraserings- och artikulationsbågar i Regers musik kan man, enligt 

Heinz Wunderlich, hitta bågar som sträcker sig över hela sidor och ibland bågar 

som inte heller existerar. Han menar ändå att det är en självklarhet att samtliga 

 
6 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002), s 116 
7 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002) s 117 
8 Kjellberg et al, The interpretation of romantic … (2002) s 117 
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teman och kontrapunkter artikuleras ytterst exakt. Exempel kan man hitta i 

Straubes bearbetningar. 

 

I Duruflés musik hittar man för det mesta rikligt med information som 

föredragsbeteckningar av olika slag, så även i Sicilienne och Toccata op 5. Dupré 

var också noggrann med detta. Men i Symphonie-Passion har jag ändå stött på 

partier där frågor uppstår. I avsnitt där det ska crescenderas finner man inga 

anvisningar om vilka stämmor som ska adderas, detta i kontrast till Duruflés Suite 

där inget lämnas åt slumpen. I Widors musik får man däremot tänka till lite mera 

själv. Här får man mest övergripande information om klang och tempo som till 

exempel när man ska spela på grundstämmor (Fonds) eller tillägg av rörverk 

(Anches). Ett större utrymme för egen tolkning kan på sätt och vis göra sig 

gällande i denna musik. Men som alltid är det öronen som har det övergripande 

ansvaret över att resultatet ska bli tillfredställande.     

Anatomiska begränsningar 

Hur mycket av originalnotskriften får man egentligen ta bort eller ändra? Jag tänker 

då på stycken som kräver att man som interpret har rätt anatomiska förutsättningar, 

t ex långa fingrar för att ta stora grepp. Ett typiskt exempel är Francks E-dur koral 

där inledningen kräver att interpreten behärskar att spela extremt stora omfång. När 

jag spelade stycket valde jag att lägga den undre stämman i pedalen. Detta gjordes 

möjligt då pedalen hade tacet och man kunde därmed koppla ner manualen till 

pedalen. Ett annat problem som då uppstår, och som min lärare påtalade, är att den 

dynamiska stegring och regression, som står noterad, blir svårare att utföra 

eftersom båda fötterna måste användas till förmån för bibehållet tätt legatospel i 

baslinjen. En fot saknas alltså till svällarpedalen för att få ett dynamiskt crescendo 

och diminuendo. César Franck var själv organist så en förklaring till denna notation 

som antyder att han genom okunnighet om instrumentet eller dess tekniskt 

avancerade konstruktion förefaller inte särskilt trolig. Istället vet man att Franck 

hade extremt stora händer och hade med största sannolikhet inga bekymmer att 

själv spela stycket med alla stämmor i endast händerna.  
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Ett annat stycke där jag stött på problem är Toccatan ut Suite op 5 av Duruflé. Här 

är inte omfånget avsevärt stort men det ligger dumt till i handen. Efter diskussion 

med min lärare bestämde vi oss för att göra om figuren lite. I vänsterhanden ska 

man med fjärde och femte fingret låta e1 och fiss1 ligga kvar medan övriga fingrar 

spelar en bruten treklangsfigur nedåt med start på fiss2. Vi bestämde oss då för att 

jag skulle vända på figuren och börja på aiss1 istället. Se notexempel a). 

Harmoniskt blir det ingen skillnad men gestiskt desto mer. 

 

a) 

 

 

 

 

Även i Duprés Symphonie-Passion hittar man ställen där greppen är väldigt stora. 

Detta i kombination med fulla ackord i snabbt tempo gör att det blir ännu mer 

komplicerat. Här har jag valt att oktavera ner den lägsta stämman i högerhanden så 

att jag kan spela den med vänster hand. Se notexempel b). 

 

b) 

 

        

 

 

 

 

När man gör en sådan här förflyttning är det ju förstås viktigt att lyssna hur det 

låter men också grundligt tänka igenom vad det är som händer rent klangligt. 

Orgeln är ett tacksamt instrument att oktavera upp eller ner stämmor på. Orgelns 

klangsammansättning bygger till största delen på övertonsserien. Orgelns urplan, 

som Hans Hellsten uttrycker det i Instrumentens drottning, var från början att 
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återskapa naturtonsserien. Därför kan man på orgeln addera stämmor som klingar 

en oktav högre, oktav plus en kvint, två oktaver och så vidare i förhållande till 

grundtonen. Detta möjliggör att man kan oktavera ned en stämma genom att 

utnyttja en 4-fotsregistrering utan att skadan blir avsevärd. Använder man flera 

stämmor samtidigt följer ju förstås alla stämmor med i oktaveringen. Därför är det 

örat som alltid måste vara observant på hur det faktiskt låter.  

Tonsättaren 

Att ta sig an ett stycke av en nu levande tonsättare öppnar helt nya möjligheter och 

förutsättningar. Att kommunicera och föra en dialog om hur kompositören tänkt sig 

att musiken ska framföras skapar en större säkerhet om ett autentiskt framförande. 

Man kan, rent teoretiskt och med rätt förutsättningar, återskapa stycket exakt såsom 

tonsättaren vill ha det. Men att vara tonsättaren till lags utan möjligheten att 

rådgöra om styckets gestaltning är desto mer komplicerat och ställer högre krav på 

organistens förmåga till självständigt utformande av musiken.  

 

Många av de stora kompositörerna för orgel var själva organister. De fick 

antagligen stor inspiration från de instrument som de hade till förfogande och skrev 

följaktligen sin musik utifrån klangmässiga, artikulationsmässiga och tekniska 

ideal härledda från ”sitt” instrument och ”sin” tid. En kompositör kan ju omöjligt 

varken veta eller påverka vad som kommer att ske i framtiden med vare sig 

musiken eller instrumenten. Därför kan man nästan tycka att det är varje 

kompositörs plikt att genom rikligt angiven information till interpreten möjliggöra 

en chans till musikens rättvisa interpretation, om det nu är det som önskas vill säga. 

För det finns ju faktiskt en aspekt där kompositörens tanke med sin musik är att 

den inte kommer till sin rätt förrän interpreten lagt sig i och gjort stycket till sitt. 

Man kan se det som att musiken skapas där och då eller här och nu, och att 

kompositionen inte är fullkomlig förrän alla rådande omständigheter beblandat sig 

med tonsättarens konstnärligt levande material. 

 

En tonsättare som också har med i beräkningarna att en viss teknisk utveckling av 

instrumentet kommer att ske, kanske helt enkelt blir ännu mer tillfredsställd av ett 

uppförande i framtiden än då kompositionen skrevs. Kanske är det så att musiken 
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kräver så pass tekniskt rustade orglar att det inte ens lämpar sig att spela det då det 

skrivs.    

 

Men när det ändå saknas instruktioner om hur man ska spela ett stycke kan det 

såklart uppstå frågeställningar. I Duprés Symphonie-Passion saknas det en del 

information om hur pedalen ska registreras och jag har helt enkelt lyssnat och känt 

efter hur helheten klingar. I mellandelen ackompanjeras en oboe med mjuka 

stämmor samtidigt som pedalen, som är kopplad till oboen, svarar. När sedan 

kopplet ska tas bort stöter man på problem. Första frågan man ställer sig är: när ska 

kopplet kopplas ur och vad ska finnas kvar? På samma ställe finner man också en 

angivning om att huvudverket ska vara kopplat med oboen vilket gör att melodin 

drunknar i huvudverkets stora klang. Därför har jag här valt att koppla ur 

manualkopplet.     

Sammanfattningsvis 

Autenticitet är ett stort begrepp och innefattar många olika delar. Att kalla 

autenticitet för en slags regelbok på hur man ska spela kan idag ses som en 

självklarhet men frågan är om den regelboken är sann. Även om vi spelar så 

korrekt som forskningsresultaten har kommit fram till kanske inte alls 

kompositörens tanke och känslomässiga budskap når oss på ett sätt som han eller 

hon hade i åtanke när kompositionen skrevs.  

 

Så här avslutningsvis kan man börja fundera på om strävan efter ett autentiskt 

uppförande egentligen har något med musik att göra. Allt beror på och relaterar till 

så många saker. Varför är det egentligen så att vi som musiker har en så stark 

drivkraft att få ett stycke musik bli så autentiskt som möjligt när det är så många 

saker som spelar in? Är vi rädda för att kasta bort ett kulturarv eller är vi rädda för 

att sticka ut hakan och spela som vi vill? Att spela autentiskt kanske snarare ska ses 

som en möjlighet än ett måste. Omvärlden kan ses genom lika många perspektiv 

som det finns människor. Jag skulle till och med vilja dra det hela ytterligare till sin 

spets genom att påstå att antalet perspektiv inkluderar både tidigare och kommande 

levande människors sådana. När vi försöker tolka musiken glömmer vi lätt att den 

vandrat genom olika tider och framförallt att den kommer att fortsätta sin vandring 
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in i framtiden. Det är just tiden vi lever i som är avgörande när det gäller 

sammanträffandet eller låt oss säga fusionen mellan människan i samhället och 

konsten. Konst i sig är en slags katalysator som frambringar en reaktion och syftet 

har ingenting att göra med att resultatet ska bli behagligt eller vackert. Det är 

reaktionen som är det väsentliga. Så istället för att stirra oss blinda efter en 

ouppnåelig fullkomlig äkthet – låt oss ägna oss åt ”gestaltning”. 
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