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Sammanfattning 

I detta skriftliga examensarbete undersöks den nutida orgelmusiken med inriktning på 
domkyrkoorganist Claes Holmgrens musikaliska alster. Den huvudsakliga ingången har varit 
analys av övningsmetodik samt analys av musik skriven av Holmgren (f. 1957) med fokus på 
orgelstycket Chaconne für D (2016) som är dedicerat till författaren. Arbetet har 
metodologiskt skett genom intervju med tonsättaren, instuderande av ett nykomponerat verk 
av tonsättaren samt genom dagbok av instuderingen. Detta har i sin tur genererat en ny metod 
för författaren att ta sig an nya instuderingar, både av nya och äldre kompositioner. Det har 
även ökat förståelsen för styckens uppbyggnad och arkitektur.  

Målet med detta arbete är att belysa och att påvisa att det finns mycket ny musik som skrivs 
för instrumentet orgel. Detta arbete tar också upp hur man kan ta sig an denna stundtals 
abstrakta musik, med några betraktelser kring hur instuderingen kan gå till. 

Ett resultat av studien är insikten att instudering av nutida orgelmusik erbjuder intressanta 
möjligheter genom att interpreten kan samtala och samarbeta med kompositören och 
därigenom nå en djupare förståelse för verkets kärna och kompositörens intentioner. 

Nyckelord: Orgel, Orgelmusik, Chaconne, Chaconne für D, Claes Holmgren, Harald Fryklöf, 

Visby domkyrka. 
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1. Inledning och bakgrund 

Under mina snart två och ett halvt år på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har jag lärt 
känna domkyrkoorganisten i Visby, Claes Holmgren (f. 1957). Denna nya bekantskap har 
resulterat i ett växande intresse för nutida och nyskriven musik ifrån min sida. Då Holmgren 
jämte sin tjänst i Visby som organist också komponerar kom vi att diskutera hans musik.  

När jag sedermera blev inbjuden att spela en orgelkonsert i Visby under julhelgen 2015, 
bestämde jag mig för att som tack spela något av Holmgren under min konsert. Valet blev då 
ett mindre variationsverk för orgel skrivet 2013, Variationer för A. När jag sedan blev bjuden 
att under mars 2016 åter komma till Visby för att uruppföra Holmgrens rekviem  Jag vet att 
du är någonstans och i mörkret glänser (2016), bad Holmgren mig att uruppföra ett orgelsolo 
under konserten. Variationer över ett sorgetema (2015) var ännu ett variationsverk, tillägnat 
Anton Linnerhed, Axel Rystedt, Eskil Lindbäck och undertecknad.  

Efter denna konsert har jag åter träffat Holmgren i olika sammanhang och han talade om att 
han gärna ville skriva ett stycke till undertecknad. I midsommarveckan 2016 kom ett första 
utkast av Chaconne für D (2016). En chaconne där Holmgren hittat inspiration från bland 
annat Harald Fryklöf (1882-1919) som var tonsättare och organist i Storkyrkan i Stockholm.  

Denna gång hade jag däremot ingen konsert att framföra stycket i Visby inplanerad, så jag 
lade då in det i mitt program till en konsert i Västerås domkyrka som genomfördes den 12 
november 2016. 

1.1.Bakgrund 

Utgångspunkten för denna studie kan delas in i två huvudpunkter som jag separerat men 
också jämfört.  

1. Arbetet med att analysera och jämföra musik skriven av Claes Holmgren. Det gäller både 
den vokala musik jag kommit i kontakt med i hans rekviem och de tre större orgelverk jag 
har instuderat och framfört under de senaste åren. 
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2. Hur jag instuderar och arbetar med musik. Detta med utgångspunkt från instuderingen av 
Chaconne für D, då det har varit aktuellt från sensommaren till och med november 2016, 
men även generellt för att få en större förståelse över mitt arbete som interpret.  

Den mer musikanalytiska delen av detta arbete går egentligen hand i hand med den 
frågeställning jag bär med mig om hur man studerar in. Är det genom större kunskap om en 
tonsättares tonspråk man lättare kan förstå nya stycken? Alternativt, är det så att det stjälper 
interpreten att denne tror sig ha svaren, då man anser sig ha stor kunskap om en specifik 
tonsättarens generella stilistiska drag? Påverkar detta interpretens lyssnade i positiv eller i 
negativ bemärkelse? 

Arbetet med att instudera musik, äldre som nyare, är vardag för de flesta av de 
yrkesverksamma musikerna idag, så ock på våra musikhögskolor. Ibland är tiden att studera in 
knapp, andra gånger har man mycket tid och också vägledning. Kan vi genom större 
förståelse eller analytiskt tänkande bli effektivare? Analyserar vi för lite den musik vi arbetar 
med, spelar vi bara vad som står? Analyserar vi för mycket och lägger in mer mening i 
musiken än vad som var tänkt? Dessa frågor har jag berört och haft med mig under detta 
arbete. Då jag i detta fall har en tonsättare att fråga, har jag naturligtvis nyttjat denna ynnest. 

Med detta arbete hoppas jag att på något sätt kunna väcka frågor och något svar kring den 
musikaliska djupdykning man gör varje gång en sätter sig för att studera in ett nytt stycke. I 
detta arbete har jag främst fokuserat på instudering av nykomponerad musik, men min 
förhoppning är ändå att dessa frågor skall kunna gagna instudering och analys av musik rent 
generellt. 

1.1.1. Biografi, Claes Holmgren 

För att på något sätt lära känna Claes Holmgren och hans verksamhet introduceras han här i 
en kortfattad biografi. Den bygger på mina intervjuer med Holmgren. Claes Holmgren föddes 
i Valbo i Gästriklands län hösten 1957. Han började tidigt gå i söndagsskolan hos 
Missionsförbundets medlemmar i Valbo Missionsförsamling. Där kom han för första gången i 
kontakt med kyrkan och tron. Holmgren lärde sig läsa och skriva vid fem års ålder. I 
nioårsåldern påbörjades studier i piano för en icke utövande kvinnlig kantor. När denna 
sedermera förstod att Holmgren ville spela orgel så förde hon samman honom med organisten 
i Valbo, Knud Pedersen. Pedersen var både en god improvisatör och interpret. Pedersen lade 
grunden för Holmgrens orgelspel. Holmgren berättar att denne nye lärare var mycket sträng 
och att detta gjorde att Holmgren nästan slutade spela orgel, men efter en sommar när 
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Holmgren var i femtonårsåldern tog orgelspelet fart. När Holmgren blev något äldre 
introducerade Pedersen honom för Gunnar Thyrestam (1900-1984) i Heliga Trefaldighets 
kyrka i Gävle. Thyrestam kom att bli Holmgrens mentor, även om han aldrig blev Holmgrens 
lärare. 

Under gymnasietiden åkte Holmgren ofta ner till Alf Linder i Oscarskyrkan i Stockholm och 
tog privatlektioner. Även lektioner hos Lars Eric Rosell (1944-2005) i harmonilära togs 
privat. Efter gymnasietiden i Gävle, då Holmgren som sjuttonåring även tog kantorsexamen i 
Uppsala, sökte han in till musikhögskolan i Malmö. Där studerade Holmgren solistiskt och 
liturgiskt orgelspel och även mycket sats- och harmonilära. Här nämns bland andra läraren 
Bengt Hall (f.1950) som sedermera blev konserthuschef i Malmö samt chef på Malmö opera.  

Under hela sin studietid har Holmgren tjänstgjort som kyrkomusiker. Han återvände efter sina 
studier till sin hembygd och till orgelpallen i Gävle Staffans kyrka på Brynäs. Där arbetade 
Holmgren fram till 1990, då han fick tjänst som domkyrkoorganist i Visby Sankta Maria. 
Denna tjänst innehar han ännu. I sin tjänst, som innehåller gudstjänstspel och 
konsertverksamhet samt ledande av flera körer, har Holmgren inte komposition på sitt 
vardagliga schema men det har kommit att bli en allt större del av Holmgrens arbete. 
Holmgren skriver både musik till stråkkvartett, solosång, cello, orgel och annat. Hans nära 
samarbete med Gotlands tonsättarskola har gjort att flera av deras elever har fått sina verk 
framförda i Visby Domkyrka. Holmgren har under sina år på Gotland värnat om de många 
mindre gudstjänstsinstrument som finns runt om i de hundratalet medeltida kyrkor som finns 
på ön. Han har gjort omfattande dokumentation, både i skrift och i form av cd-inspelningar. 
Visby Domkyrkas orglar har också varit föremål för flera inspelningar under de år Claes har 
arbetat där. Holmgren har även utgivit olika mindre samlingar med orgelmusik från olika 
tidsepoker för orgel, då som editör tillsammans med bland annat Wessmans musikförlag i 
Slite på Gotland. 

1.1.2. Harald Fryklöf in memoriam 
När jag efter arbetet med Chaconne für D påbörjade ny instudering, föll min tanke på den 
gode Harald Fryklöf. Hans verk Symfoniskt stycke hade givit Holmgren incitament att skriva 
just min chaconne. Vem var då Harald Fryklöf, denna relativt okända man som givit oss bland 
de bästa svenska senromantiska styckena för orgel? Här följer en kort beskrivning av Fryklöf. 

Harald Leonard Fryklöf föddes i Uppsala 1882. Han växte upp i staden och vid nitton års 
ålder blev han antagen vid Stockholms Musikkonservatorium. Där studerade Fryklöf orgel, 
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kontrapunkt och pianospel och avlade organistexamen 1903. Efter orgelstudierna i Stockholm 
reste Harald hösten 1905 till Berlin för studier i instrumentation. Fryklöf blev sedermera 
lärare i både harmonilära på Musikkonservatoriet i Stockholm och i piano och harmonilära på 
Richard Anderssons musikskola. Andersson hade för övrigt varit Fryklöfs lärare vid dennes 
tid på Konservatoriet. Sommaren 1908 blev så den 26-åriga Fryklöf biträdande organist vid 
Storkyrkan i Stockholm. Fryklöf blev invald i Kungl. Musikaliska Akademien 1915.  

Som kompositör skrev Fryklöf musik för sång och piano, kammarmusik, orkestermusik, 
körmusik och kanske framförallt orgelmusik. Hans arbete som organist vid Storkyrkan är 
intressant att nämna i dessa tider av kyrkohandboksförslag inom Svenska kyrkan. Fryklöf 
bidrog nämligen med flera kompositioner till mässboken 1918. Fryklöf skall också ha varit 
intresserad av äldre tiders kyrkomusik och sett till att detta har fått ljuda i Storkyrkan under 
sin tid där.  

Fryklöfs beskrivs av vissa som Sveriges ”Max Reger”. Hans kromatiska och symfoniska sätt 
att skriva för orgel gör att jag är benägen att hålla med. Det är stora ackord med mycket färg, 
blandat med fugor och drömmande och himmelskt vackra fria delar, i Fryklöfs musik. Enligt 
den introducerande texten, skriven av Claes Holmgren, till Harald Fryklöfs samtliga orgelverk 
(Cantorgi 2010) var just Max Reger en av dem som Fryklöf satte främst bland 
orgelkompositörerna från sin samtid. Hans vänskap med den danske kompositören Carl 
Nielsen nämns också som givande.  

Som person beskrivs Fryklöf som en varm och berörande man. Han var vänlig men auktoritär. 
Harald Leonard Fryklöf insjuknade under våren 1919 i Spanska sjukan och avled den 11 mars 
samma år. Hans begravningsgudstjänst förrättades i Storkyrkan den 15 mars. I förordet 
avslutar Claes Holmgren med Gunnar Brundins ord om Fryklöf. Jag tar mig friheten att citera 
dessa rörande ord:  

 På dödslägret, under feberns yra och då medvetslösheten begynte breda sin slöja över hans själ, 
 sågs han med handen skriva noter i luften och hördes han nynna på en ny melodi. Det var, som 
 ville han bära ännu någonting fram. Hans ”förborgade kunskap” var ännu icke uttömd. Och 
 likväl får vi tro, att det var Guds kallelse, som kom till honom för att bryta upp. Han behövde 
 icke giva mera. Han hade givit nog. (Holmgren 2010, förord) 

1.1.3. Chaconne 
Här beskrivs chaconne som genre utifrån Hudsons artikel i New Grove Dictionary of Music 
and Musicians. Chaconne går i tretakt med en kontinuerlig basgång som inte förändras. Den 
tros ha sitt ursprung i Spanien eller Latinamerika. Under senare delen av 1600-talet och fram 
till mitten av 1700-talet var denna form av variationsstycke vanligt i många olika musikaliska 
sammanhang. Det finns flera exempel på vokala chaconner men även inom luta och violin-
musiken finns många exempel av denna typ av uppbyggnad. Chaconne spreds över hela 
Europa och återfinns i mer eller mindre liknande former i Frankrike, Tyskland, England, 
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Italien och Holland. Bland orgelkompositörer sticker i detta fall Dietrich Buxtehude ut. Den 
dansk-tyske organisten och kompositören har skrivit en uppsjö av chaconner för orgel. Även 
Johann Sebastian Bach har skrivit chaconner, den kanske mest kända i d-moll för soloviolin. 
Flera av de stora barocktonsättarna såsom Händel, Böhm, Bach, Buxtehude, Muffat, 
Pachelbel mfl använde en chaconne som en del eller en sats i ett större verk. Exempelvis i 
preludium och fuga, där det ofta ingår en chaconne. Ett lysande exempel på ett sådant verk är 
Dietrich Buxtehudes: Preludium, fuga och chaconne i C-dur BuxWV 137 (Hudson, 1980). 

1.1.4. Varför, därför… 

Incitamentet till detta arbete kom i samband med att jag under år 2016 mer och mer spelat 
nutida musik. Både av Claes Holmgren, men även av andra samtida kompositörer såsom 
Rune Lindsten och Maria Löfberg för att nämna några. Varför tyckte jag att deras musik var 
svårare att tolka, läsa och förstå än till exempel J. S. Bach eller Max Reger? Tyckte jag 
egentligen det är svårare att läsa, eller är det så att jag är mer gehörsbaserad i min instudering 
och gärna lyssnar på olika inspelningar när jag studerar in ny musik? Det finns ju inte alls i 
samma utsträckning vid nykomponerad musik, har man tur finns det en Sibelius eller Finale-
fil att lyssna på. 

Är det därför jag upplever att det oftare känns mer tidskrävande att spela denna repertoar än 
klassisk repertoar såsom Bach eller Reger etc? Är det därför det fortfarande spelas 
förvånansvärt lite nyskriven musik inom orgelkretsar? Finns det andra faktorer till varför det 
inte spelas nyskriven musik oftare på orgelkonserter? Därför ville jag sätta mig in i detta. 

  

1.2.Syfte 
Syftet med studien är primärt att öka kunskapen om nyskriven orgelmusik. I detta fall med 
utgångspunkt i hur Claes Holmgren skriver sin musik. Studien kan fungera som en guide till 
hur man som interpret kan sätta sig in i tonspråk och stycken i den moderna orgelrepertoaren. 

I förlängningen är syftet vidare att väcka intresse för och sprida kunskap om nykomponerad 
orgelmusik och påvisa den unika möjligheten att som interpret samarbeta direkt med 
kompositören.  
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2. Metod 
Instuderingsarbetet påbörjades i slutet på augusti 2016 då jag efter att under hela sommaren 
haft Chaconne für D i portföljen nu äntligen skulle kunna börja att studera och spela stycket. 

Mitt tillvägagångssätt har varit tvådelat under detta arbete. Det har även haft två centrala mål.  

Delmål ett var att ha studerat in stycket till den 12 november för att då uruppföra det på 
orgelmatinén i Västerås domkyrka. Jag hade under maj månad 2016 fått ett samtal av 
domkyrkoorganist Johan Hammarström och blivit erbjuden att spela i Västerås i november. 
Hammarström ville dock snarast ha ett färdigt program sänt till sig. Då jag veckor innan detta 
varit i kontakt med Claes Holmgren om ett nytt stycke han dedicerat till mig men som ännu 
inte var klart, så satte jag upp detta på programmet till Västerås i november. Mål ett blev då 
helt enkelt att kunna spela stycket till dess. 

Delmål två följde sedan efter den 12 november, alltså efter uruppförandet. Detta arbete bestod 
i att, på ett djupare plan dissikera och analysera detta stycke, men även mitt tillvägagångssätt 
under min instudering. Att föra dagbok över hur jag övat fram till konserten den 12 november 
är också något som jag hoppas skall öka min förståelse för mitt arbete med nykomponerad 
musik. Analysen av Holmgrens tonspråk resulterade även i att jag jämfört musik jag tidigare 
framfört av honom. Detta för att på ett större plan få förståelse kring det tonspråk jag 
analyserar och för att få fler infallsvinklar.  

I båda delmålen har jag fått hjälp av tonsättaren själv. Detta har varit extremt värdefullt, både 
under instuderingen men otroligt givande och inspirerande under analysdelen. 

Under arbetet med denna Chaconne für D fick jag en idé att under instuderingsarbetet föra 
bok över min process. Denna resa som man som exekutör gör med ett nytt stycke, oavsett 
vilken tidsepok det är skrivet i, är både intressant men också tidvis hårt arbete. Min idé kring 
denna analys är att förstå och utvärdera mitt arbete kring att ny-instudera repertoar för orgel. 
Jag har också efter det att jag uruppfört stycket i Västerås jämfört de stycken jag har spelat av 
Holmgren tidigare, för att jämföra harmonin och tematik som jag också är mycket intresserad 
av. 
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2.1.Hur övar man, det är frågan? 

Att analysera sitt övande är både nyttigt och skrämmande. Det är inte mycket som överträffar 
att sitta många timmar per dag vid sitt instrument. Kanske framförallt under sin studietid när 
man i perioder verkligen har tid att umgås med sitt instrument. Relationen man har till sitt 
instrument är något näst intill heligt, tänk om man under denna analys av sitt övande kommer 
fram till att man inte alls är så effektiv eller konstruktiv som man hoppas och tror? Vad 
kommer detta göra för framtiden?  

Metoden i detta fall har konkretiserats genom att jag har fört bok över vilka klockslag jag 
arbetat med vilken del av stycket. I dessa anteckningar har jag även uppskattat om jag anser 
det har gått bättre eller sämre än föregående tillfälle och så vidare. 

2.2.Hur djupt skall man gå? 

Den analytiska delen av tonspråk och tematik är på ett sätt lättare att vara objektiv i, till 
skillnad från analysen av en viss persons övningstimmar. Efter att ha spelat några av 
Holmgrens verk tyckte jag mig uppfatta vissa återkommande företeelser. Detta utan att på 
något sätt undersökt om detta bara var en magkänsla eller om det hade någon form av 
sanning.  

När jag nu gjort detta ville jag inte bara ha infallsvinklar från Holmgrens orgelmusik utan 
även göra jämförelser med hans rekviem  Jag vet att du är någonstans och i mörkret glänser 
(2016). Detta rekviem framförs med kör, stråkkvartett, solister, valthorn, rörklockor och orgel. 
Detta för att se om de tematiska idéer jag trott har genomsyrat Holmgrens musik även 
förekommer i vokala stycken. 

En sådan analys är naturligtvis svår att göra vetenskaplig, mycket på grund av att jag gör detta 
med endast infallsvinkeln som exekutör och musiker. Jag har endast att luta mig tillbaka på 
mina studier i satslära och musikhistoria jag genom åren bedrivit på Musikkonservatoriet i 
Falun och på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  

2.3. Intervju med Claes Holmgren 

En stor tillgång och informationskälla under detta arbete har varit Claes Holmgren. Både 
under arbetet med att studera in musiken, men även i samtal om hur Holmgren tänker när han 
komponerar sin musik. Dessa samtal har skett både på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
vid ett instrument då jag efter att ha fått spela upp musiken för Holmgren, fått synpunkter och 
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tips på hur han har tänkt sig denna musik. Samtalen har också skett i Holmgrens hem i Visby 
för att mer generellt få tala om hans verk och hur han föredrar att komponera och så vidare. 

Den 29 december 2016 träffades Claes Holmgren och undertecknad för att samtala och 
diskutera Holmgrens musik och tankegångar samt uppväxt och musikaliska skolning och så 
vidare. Detta möte skedde hemma hos Holmgren på Björngränd i Visby. Det var avsatt en 
dryg halvtimme mellan 16.30 till 17.00 då vi sedermera skulle bege oss på ”Excelsis-dagarna” 
i Visby domkyrka för att lyssna på en orgelkonsert.  

Jag hade förberett cirka tio frågor för att ha några hållpunkter. Dessa frågor kom dock snabbt 
att omformuleras och också till viss del frångås då ett samtal sällan går att styra. Jag ansåg att 
friheten fick ligga hos Holmgren och att jag torde få ut mest av hans kunskap om han fick 
berätta på. Det första vi kom att samtala om var Holmgrens uppväxt, hans första kontakt med 
kyrkan och orgelmusiken. Detta utvecklades till en lång och intressant berättelse som sträckte 
sig från Valbo missionskyrka till Visby domkyrka, via Malmö, Gävle och Stockholm. Vi kom 
att samtala i ungefär 50 minuter. Samtalet med Holmgren spelades in på ljudbärare och har 
därefter transkriberats. 

Detta möte var ovärdeligt för studien då mycket av den information jag behövde endast fanns 
att hämta från källan själv: Holmgren. 

3.  Analys 

3.1.Analys av Chaconne für D 
Chaconne für D är alltså skriven i formen för en chaconne (se 1.1.3). Stycket är noterat utan 
fasta förtecken och i tre fjärdedels-takt. Stycket börjar med en introduktion om två takter i d-
moll. Själva chaconne-temat som till en början återfinns i pedalen sträcker sig över fem takter 
med upptakt och innehåller tonerna: D, F, Eb, A, Bb, Db, E, Eb, C, G, Ab, E. Temat kommer 
sju gånger i pedalen med olika variationer i manualerna innan det förflyttas.Här följer en kort 
beskrivning av variationerna i chaconnen. 
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I första variationen ackompanjeras temat av en tre mot två rörelse i händerna. Det vill säga 
trioler i sopranstämman och åttondelar i alt och tenorstämma. Den fjärde stämman  i 
manualerna, basen har längre notvärlden. Styrkebeteckningen är forte. 

Den andra variationen ackompanjeras av ett mer uppbrutet mönster av harmoniska 
progressioner. Ett visst mått av igenkännande från den första introduktionen infinner sig. 
denna variation är något mer homofon i sin karaktär. Styrkebeteckningen är mezzoforte. 

I den tredje variationen bryts det homofona av ett flöjtsolo i vänsterhanden. Detta solo 
ackompanjeras av längre ackord som till största del följer chaconne-temats rytm. 
Styrkegraden är mezzopiano.  

I den fjärde variationen som påbörjas i upptakt till takt 23, är styrkegraden piano. Detta är 
också första gången som karaktärsbeteckningen ändras sedan introduktionen. Beteckningen 
Ruhig (tyska för lugnt) återfinns samtidigt som kompositören hänvisar att flöjtsolot avslutas 
och att man bör byta till samma manual igen. 

Den femte variationen fortsätter på föregående variations karaktär. Här fortsätter det 
homofona men man känner också igen de ackordsrytmer som pågår i den andra variationen. I 
denna variation är styrkebeteckningen pianissimo.  

I den sjätte variationen som startar med upptakt till takten 32, finns karaktärsbeteckningen 
Fliessend (tyska för flytande). Här kommer en sextondels-rörelse som flyttar sig mellan 
altstämma och sopranstämma. I de andra stämmorna i manualerna finns en blandning av 
åttondelar och fjärdedelar. Styrkebeteckningen är piano.  

I upptakten till takt 37 försvinner så pedalen från stycket för första gången. Temat flyttar då 
till vänsterhandens basstämma. Denna ackompanjeras av ett tre mot två mönster som känns 
igen från den första variationen. I denna, den sjunde variationen finns ingen ny styrke- eller 
karaktärsbeteckning. 

I den åttonde variationen som startar med en kvintol i upptakt till takt 42 återfinns chaconne-
temat i olika stämmor. Det börjar i pedalen med en enharmonisk förväxling och flyttar sig 
raskt till sopranstämman i en takt, för att sedan åter finnas i pedalen, för att raskt åter finnas i 
sopranen. I denna variation är styrkebeteckningen mezzoforte och är mer oroligt och uppbrutet 
med trioler som blandas mellan pedal och manualer. 

Den nionde variationen upplevs som ett friare mellanspel, enligt undertecknad. En mer 
utdragen klangvärld återfinns som resulterar i en homofon koral i manualerna i takt 48 med 
upptakt. Här finns styrkegraden mezzopiano till en början, men ett noterat diminuendo 
återfinns som sträcker sig i takt 47 och som avslutas med styrkebeteckningen piano.  
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Raffiniert (tyska för raffinerat), så startar den tionde variationen med en plötslig sextolrörelse 
i sopranen. Chaconne-temat återfinns här i sopranstämman, med den inledande sextolrörelsen 
som fortsätter och ackompanjerar denna variation. Styrkebeteckningen är mezzopiano. Denna 
variation avslutas med fermater i både höger och vänster hand, med ett molto ritardando 
innan. 

Den elfte variationen uppfattas att sakna den inledande upptakten men jag anser att man får 
tolka den föregående variationens sista fermat som denna variations upptakt. Hela denna 
variation har en allvarlig känsla och har karaktären av ett längre preludium till nästa variation. 

Den tolfte, med karaktärsbeteckningen Eine lyrische Insel (En lyrisk ö på tyska). 
Styrkegraden är pianissimo och den känsla som genomsyrar denna variation är lugn. 
Harmoniken är något mer tonal än förut, de längre notvärdena bidrar med ett form av lugn i 
bjärt kontrast till föregående satsers oro. 

Den trettonde variationen med karaktärsbeteckningen  Als Französischer, so etwas wie (som 
fransoser, något sånt) presenterar chaconnens tema i ett augmenterat notvärde, med temat i 
sopranstämman. Styrkebeteckningen är mezzopiano.  

Den fjortonde variationen bryter tvärt av den föregående variationen med en kvintol i forte 
och som för karaktärsbeteckningen ”Stark!” . Här återfinns en blandning av kvintoler och 
sporadiska ackord som skjuter förloppet framåt. I takt 78 ser vi också att kompositören vill ha 
ett accelerando in till den sista variationen. 

Den femtonde variationen består av ett stort pedalsolo med trioler som ackompanjerar temat 
som återfinns i sopranen. Styrkegraden är fortissimo och karaktärsbeteckningen är Brilliant. 

Chaconne für D inleds och avslutas med den pastisch från Harald Fryklöfs Symfoniskt stycke. 
Karaktärsbeteckning på den avslutande delen är Leidenschaftlich! (Tyska för passionerat). 
Den avslutande delen slutar dock med ett rungande D-dur ackord med en stor sext som 
färgning. Kanske har det goda övervunnit jordens kaos? Låt detta vara vårt hopp. 

3.1.1. Analys av instudering 

Den första noteringen i min analysdagbok är från den fjärde oktober 2016. Jag har då sedan 
tidigare spelat igenom stycket och fingersatt vissa partier i det. Första gången jag fick noten 
var i början av augusti 2016. Då gjorde jag fingersättning och bekantade mig med stycket. 
Min analys har dock sitt fokus från just den fjärde oktober 2016.  
Själva dagboksupplägget var att ange tid, vilket instrument och vilka partier som jag 
fokuserade på. Sedan följer några kommentarer om vad som gått bättre respektive sämre 
under det aktuella övningspasset jämte det föregående. Själva djupanalysen skedde under tolv 
dagar under oktober 2016. Alltså ungefär en månad innan uruppförandet.  

!  10



Notering 1, 4 oktober 2016 

Tid: 09.30-11.00. Vid pianot övandes sidorna fyra-sju. 

Kommentarer: ”Sextondels-rörelsen vid ”Fliesend” på sida fyra går bättre idag, börjar koppla 
gehöret till den speciella harmoniken. Hittade ett läsfel i takt 44, kvintolens toner. Åtgärdat, 
blev lättare: Gb, Ab, Abb, Cb, Ebb. Upptäckte ännu ett läsfel i takt 33, första sextolen. Skall 
vara: Db, Eb, Fb, Ab, G, Eb. Började även fingersätta sidan nios första del. Den sista sidan 
som ej är fingersatt. (Als Französich Hörner) (So etwas wie) ?” 

Notering 2, 6 oktober 2016 

Tid: 18.35-19.25. Vid pianot övandes sidorna ett-fyra och sidan fem till och med takt 42. 
Instuderingen fortsätter 20.00-20.30 med kommentaren: ”Pluggar toner, segt.” 

Notering 3, 8 oktober 2016  

Tid: 19.00-20.00. Vid blå orgeln på KMH, övandes sidorna ett-sju. 

Kommentar: ”Långsamt.” 

Notering 4, 10 oktober 2016  

Tid: 09.00-10.00. Vid röda orgeln på KMH. Övade sidorna nio och tio. 

Kommentar: ”Övade pedalsolot på sidan tio. Gick bra. Fingersatte även klart sidan nio.” 

Notering 5, 11 oktober 2016  

Tid: 08.30-09.30. Vid blå orgeln på KMH, övandes sidorna sju-elva. 

Kommentar: ”Går bättre och bättre. Måste spetsa till sextolerna på sidan sju med upptakt.” 

Notering 6, 15 oktober 2016 

Tid: 09.45-11.00. Vid tremanualiga orgeln på KMH, övandes på hela stycket. 
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Kommentar: ”Sidorna ett till och med fem sitter sämst, resten flyter nu. Att göra: kolla 
inledningen långsamt och från takt 37 och framåt.” 

Analys av dagboksnoteringar 

Jag minns mycket av dessa, stundtals ganska sporadiska anteckningarna. När jag ser dessa 
noteringar och jämför med notbilden, kommer förvånansvärt mycket tillbaka till mig. Det 
som slår mig först är de korta övningspassen som jag skrivit upp. Jag är en person som gärna 
sitter många timmar varje dag vid mitt instrument. Jag minns att jag kände att hjärnan inte 
orkade med för långa pass av detta stycke. Dess harmonik och stavning är osedvanligt 
tungläst och detta gjorde att jag snabbt insåg att det var bättre att sitta fler och kortare pass 
med denna musik. Att sätta sig och om man vill, utsätta sig för musiken varje eller som under 
denna period varannan dag istället för en koncentrerad period.  Att ta i beaktning under denna 
instuderingsperiod var också att jag jämte detta stycke studerade in Introduktion och 
passacaglia”i f-moll, opus 63 av Max Reger. Även detta stycke är otroligt komplex 
harmoniskt vilket var en ny upplevelse för mig. Detta kan och måste ha haft påverkan på min 
instudering, då jag ser och kommer ihåg att det var ovanligt svårt att övervinna flera trösklar. 
För mig som har en fot i den gehörsbaserade och improvisatoriska musiken och som ofta har 
det som en styrka när man inte alltid behöver läsa exakt vad som står i noterna utan man 
förstår det ändå så var detta stycke inte ett sådant.  

Min infallsvinkel när jag startade med instuderingen av denna chaconne var att det borde nu 
bli enklare att studera in den när jag nu har spelat både vokal och instrumental musik av 
Holmgren de sista åren. Detta var till viss del sant, visst var vissa saker som upplevdes 
otroligt abstrakta första gången jag stötte på dem nu enklare. Jag tänker till exempel på hur 
Holmgrens mycket speciella harmonik återfinns även i denna chaconne. De ständigt ledande 
ackorden, med mycket färg i, trots att det ofta kanske bara är en höjd kvint eller ett 
dominantackord med en höjd nona etc. Svårigheten att koppla gehöret, att så att säga lära sig 
att höra hur det skall vara i denna abstrakta tonvärld visade sig vara en lång process. Detta 
resulterade i ett långt arbete med att sitta långsamt och lyssna in harmoniken och vänja öronen 
vid detta tonlandskap. 

Vart man sitter och övar var också en intressant aspekt. Denna gång tillbringade jag mycket 
tid vid pianot hemma. Detta är inte mitt vanliga övningsinstrument när det gäller 
orgelrepertoar, men efter konsultation hos min orgellärare och mentor Mathias Kjellgren som 
förespråkade detta tillvägagångssätt så blev pianot ett viktigt redskap i detta arbetet. Ibland 
inser jag att jag kan ha lite bråttom till att få allt att fungera, pedal och manualer, ofta när man 
är under stress att prestera inför en nära förestående konsert. Något jag också kommit 
underfund med under denna tid har varit hur jag ofta övar i fulltempo tidigt in i en 
arbetsprocess, detta har med all sannolikhet att göra med två saker.  
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1. Gehöret och rutinen spelar utövaren ett spratt då exekutören allt som oftast har ett klart mål 
och även ett klingande slutresultat i sitt sinne när denne börjar öva. Med dagens många och 
ofta goda ljudexempel från en uppsjö av olika inspelningar så ”äger” man stycket 
gehörsmässigt och skall bara få till den lilla bagatellen, motoriken. Den iver och kärlek 
man känner för stycket gör att du vill spela det direkt.  

2. Den arbetsbelastning många musiker känner, både i studiesituationen men även ute i 
arbetslivet har förmodligen en större kraft än man kanske kan tro. Musikers löner pressas 
hela tiden ned och det finns alltid någon som gör något billigare. Detta gör att många 
musiker känner sig tvingade att ta fler och fler jobb. Denna utveckling torde få, den får i 
alla fall mig att ofta känna att man är ute i sista sekunden när man väl börjar studera in 
något man fått i uppdrag att spela. 

Lösning? Jo jag tror att för undertecknad så är själva vetskapen om att det inte behöver gå fort 
på en gång en tröst och en lugnande hand på mina axlar. Problematiken i frågeställning två är 
ju något som är ett allt större samhällsproblem, inte bara inom kulturen blir det vanligare att 
de som arbetar mycket arbetar mer och de som inte har ett arbete har nästan ingen chans att få 
in en fot på arbetsmarknaden. Det tåls inte att diskuteras nog i dagens samhälle.  

Det har varit en mycket nyttig erfarenhet att skriva dessa noteringar kring ens övning och se 
svart på vitt vad man gör, och inte gör. Det närmaste jag kommit innan detta arbete har varit 
att skriva övningsscheman när jag har haft mycket att studera in, dels för att se till att hinna 
med allt men också för att lugna sig och få hjälp att disponera sin tid. Detta gjorde jag 
förvånansvärt nog inte under denna instuderingsperiod då jämte  Chaconne für D så hade jag 
endast nyinstuderingar till konserten då jag uruppförde chaconnen. 

3.2.Analys av olika tematiska och harmoniska kännetecken  

Det som slår en när man möter Claes Holmgrens musik är hans långa fraser som så att säga 
ständigt pågår. Hans mycket speciella harmonik är visst också ett kännetecken, men långt 
många fler tonsättare upplever jag har ett speciellt harmoniskt förlopp än detta ständiga 
pågående. Kanske är de långa fraserna, som ofta bygger på eller ackompanjeras av tickande 
åttondelar eller åttondelstrioler, en metafor för livet, ett liv som ständigt rör sig framåt. Jag har 
i detta avsnitt valt att titta närmare och visa på några notexempel från både Variationer över 
ett sorge-tema och Chaconne für D. Dels för att visualisera den mycket speciella notation och 
framförallt stavning som förekommer i Holmgrens musik, men också för att visa på vissa 
kännetecken i Holmgrens uppbyggnad. 
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Pedalsolon 

I min intervju med Claes Holmgren under mellandagarna 2016 så talade vi mycket kring vad 
som varit hans bakgrund och inspiration till att börja skriva. Han berättade då att under sin tid 
som student i Gävle så hade Holmgren en stor mentor i Gunnar Thyrestam, organist och 
tonsättare, verksam i Heliga Trefaldighet i Gävle. Holmgren studerade aldrig för Thyrestam 
men de hade en nära kontakt och Holmgren uruppförde flera av Thyrestams orgelkonserter. 
Claes Holmgren berättade att Thyrestam nästan alltid hade ett pedalsolo med i sina konserter. 
Så ofta att om det inte fanns med i en komposition, så undrade man om herr Thyrestam glömt 
att skicka alla sidor i kompositionen.  

Här nedan ser vi två exempel på Holmgrens typ av pedalsolon. Det första exemplet är hämtat 
ur Variationer över ett sorge-tema (2015). Uruppfört av undertecknad på Palmsöndagen den 
15 mars 2016 i St Maria Domkyrka i Visby.  

Exempel hämtat ur ”Variationer över ett sorge-tema” (2015) copyright Claes Holmgren 

Här ser vi prov på den långa frasbehandling som kännetecknar Holmgren. I detta fall ingen 
bestämd taktart utan frasernas längd bestämmer. I både detta pedalsolo och det som ses här 
nedan ur Chaconne für D (2016) så placeras de mot slutet av kompositionen. De 
ackompanjeras av liknande stora ackord i manualerna och styrkebeteckningen anger en stor 
orgelklang. Solonas omfång rör sig också över en relativt stor del av pedal-klaviaturen. Det 
ettstrukna f:et i exemplet i pedalstämman är exempelvis den högsta ton man kan ta på de 
absolut flesta orglarna i Sverige.  

Att sätta applikatur, alltså att, om man så vill ”fingersätta” pedalstämman har varit utmanade i 
båda dessa fall. Att få ett perfekt legato har visat sig vara i det närmaste omöjligt. Efter 
konsultation med tonsättaren har det dock visat sig att han ser dessa solin mer som en rörelse, 
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med utrymme för viss agogik, inte som en uppvisning i exekutörens pedalteknik. Här ser vi 
alltså att Thyrestams ständiga pedalsolin verkar leva vidare i adeptens kompositioner. 

Nedan ser vi ett exempel ur pedalsolot i Chaconne für D (2016). Här återser vi åttondelstrioler 
som flödar i pedalstämman. I takten innan detta pedalsolo står det noterat ett accelerando in i 
detta mycket dramatiska solo. Ett liknade ackompanjemang får vi också höra i manualerna.  

 

 Notexempel från Chaconne für D. Copyright Claes Holmgren.  

Harmonik  

Här ser vi ett typexempel på hur det allt som oftast ser ut i Holmgrens stycken. Denna takt 
återfinns i ”Variationer över ett sorge-tema”. Detta parti är skrivet för manualiter, alltså endast 
för händer. För att få till den täta och suggestiva klangbild så krävdes det i detta parti ändå 
pedal. Jag kopplade då ner stämmorna från manualen till pedalen för att kunna spela ett tätt 
och perfekt legato. 
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Notexempel från ”Variationer över ett sorge-tema”. Copyright Claes Holmgren. 

Nedan ser vi en passage som också visar på Holmgrens mycket speciella harmonik. Detta är 
hämtat ur Chaconne für D. 

Notexempel från ”Chaconne für D”. Copyright Claes Holmgren. 

Rytmik 

Det kanske ändå mest signifikativa för Holmgrens ”sound” är nog denna typ av rytmiska 
förlopp. Dessa lager av olika rytmer flätas ihop till en känsla av ständigt pågående. 
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Notexempel från ”Variationer över ett sorge-tema”. Copyright Claes Holmgren. 

Även detta parti är för manualiter, men även här fick jag lägga ner understa stämman i 
pedalen för att få till allt legato. Att få till den böljande karaktär som tonsättaren eftersträvar 
och att inte bli för rytmisk i dessa passager har krävt flera timmars noggranna övningar. 
Nedan ser vi ett liknande exempel ur ”Chaconne für D”. 

 

Notexempel från ”Chaconne für D”. Copyright Claes Holmgren. 
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4.  Slutreflektion 

Efter denna mycket intressanta och omvälvande musikaliska resa så finns det några saker som 
jag reflekterar över. Det oerhört intressanta och givande samarbete man som interpret kan få 
genom att lära känna den person som komponerat ett verk man arbetar med. Ponera att få 
möjligheten som till exempel Karl Straube fick, att faktiskt diskutera Max Regers musik med 
just Reger själv! Denna chans har vi fortfarande i de olika tonsättare vi möter på olika håll i 
livet. 

I de samtal som jag haft med Claes Holmgren har tonerna och harmonierna fått en helt annan 
betydelse för mig än det haft tidigare. Modern musik kan lätt förkastas som kärv för 
kärvhetens skull, eller att bara vara ett plockepinn av olika sammansatta tonföljder. I 
Holmgrens fall tycker jag mig inte alls uppfatta det så. Det långa samtal jag fick dela med 
Claes Holmgren under mellandagarna 2016 gav mig inspiration att fortsätta med detta 
samarbete. Att få diskutera sina tankar med ett livs levande facit är både fascinerande och 
otroligt utvecklande.  
 
I den analytiska delen av mitt eget musicerande har jag fått mig flera tankeställare. Att ha sig 
själv som försökskanin har varit både givande och skrämmande. Att försöka vara objektiv i 
sitt tydande av olika dagbokskommentar har visat sig vara nyttigt, men svårt. Detta stycke 
visade sig också vara svårare att instudera än de tidigare verk jag spelat av Holmgren. Varför 
kan det vara så? Jag har några tankar kring varför det var så denna gång, då min tes hittills 
varit att det borde bli lättare och lättare ju mer man lär känna kompositören. 

En bidragande orsak till att vissa saker blir svårare än andra tror jag är stress. I detta fall var 
en stor orsak till stressen att så att säga ”banka” in stycket dess plats för uruppförandet. Man 
kan tycka att det borde vara lättare med vetskapen att kompositören själv inte skulle närvara, 
men osäkerheten över ett nytt instrument och ett stort program i övrigt tror jag bidrog till att 
det blev ovanligt svårt.  

I och med detta arbete har jag fått större förståelse för mitt dagliga arbete som musiker. Att 
reflektera över något så basalt som att sitta vid sitt instrument, som man ofta gör många 
timmar per dag, utan att lägga speciellt stor vikt vid att optimera detta, kommer i 
fortsättningen ha ett mycket större fokus, jämte det vardagliga övandet. Om man dristar sig 
till att jämföra en musikers vardag med en idrottsmans, så ser vi nog många likheter, men 
också skillnader. Att lägga stor vikt vid hur man övar/tränar menar jag är vanligare hos 
idrottsmännen än hos merparten av musiker. Alltså kan vi ta lärdom av idrottsmännen i så att 
säga utveckla sin produkt och maximera sin kapacitet.  
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Detta låter kanske själlöst och maskinellt? Det tycker delvis jag med. Med min egen 
erfarenhet av hur jag övar så har det så många parametrar mer än stress. Att ha en kropp och 
ett sinne i balans.  

För att summera och konkludera mitt syfte och mina inledande frågeställningar så kan jag 
med detta arbete drista mig till säga att jag fått stor insikt i flera saker. Att umgås med 
kompositörer är kreativt och spännande. Att spela nykomponerad musik för sitt eget 
instrument har gett mig större kännedom om både instrumentets möjligheter och svårigheter. 
Att spela musik som egentligen ligger utanför ens naturliga val och vardagliga arbete ger 
också större förståelse för musik generellt. Vilka hjulspår hamnade jag då i? Jo, de ständiga 
försöken att forcera in musiken i händer, fötter och inte minst huvudet, i tron att det skall gå 
fortare. De hjulspåren verkar jag ständigt återkomma till. Som jag skrev tidigare så studerade 
jag samtidigt in bland annat Max Regers Introduktion och passacaglia i f-moll. Inför och 
under det arbetet spelade jag musik av Max Reger även på piano. Detta för att på något sätt 
lära mig Regers tonspråk och harmonik. Hjälpte det? Ja, jag tror det i detta fall. Hade det 
hjälpt instuderingen av Chaconne für D om jag i ett tidigare stadium spelat mer musik av 
Holmgren? Det är jag med facit i hand inte lika säker på. En av mina inledande tankar var att 
Holmgren använder en speciell typ av tonspråk till största del. Under analysarbetet kom dock 
inte dessa tankar att infinna sig till den grad jag först förväntat mig. 

Harald Fryklöf då, kunde man skönja hans musik någonstans bland alla tre mot två grupper 
och ombytliga harmoniska förlopp. Ja, nog finns det en liten nyans av den gode Fryklöf, inte 
bara i det inledande och avslutande ackorden utan också i formen. Fryklöfs fina periodkänsla 
som han visar prov på i sitt ”Symfoniska stycke” finns även i Chaconne für D. Holmgren själv 
menar att han kan vara väl strikt i sin formuppbyggnad. Ja, men det är kanske det som på 
något sätt får det att hålla ihop så bra som det ändå gör. Utan den strikta formen kanske det 
skulle kännas som slumpvis utkastade toner på ett notark. 

Min förhoppning för framtiden och mitt fortsatta yrkesliv är att jag får fortsätta att ha 
ynnesten att umgås med vänner som är kompositörer. Glädjande nog finns allt mer musik 
utgiven att nutida tonsättare att förkovra sig i. Många av Sveriges kreativa kyrkomusiker 
skriver, och gör det bra. Detta fenomen är intet nytt, nej snarare en gammal men fin tradition 
som traderas vidare av dessa. I min tjänst som organist i Gustafs kyrka i Dalarna är min 
intention att nyskriven musik skall få klinga. Med goda relationer till kompositionslinjen på 
Sjöviks folkhögskola i Avesta, där de har fått en stående plattform och arena hos oss i Gustafs. 
Jag försöker alltid i min kontakt med elever och lärare där uppmuntra dem att om de vill, 
skicka över något så skall det spelas eller sjungas. 

Vad svarade jag under min intervju med Claes Holmgren på frågan om undertecknad själv 
komponerar? Mitt svar var nej. Jag har glädjen att känna flera mycket goda kompositörer som 
skriver för orgel. Min uppgift får vara att framföra deras musik. 

!  19



Referenser 

Hudson, R. (1980) ”Chaconne”. Sadie, S. [red.] The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. Oxford: Oxford University Press. 

Holmgren, C. (2010) Harald Fryklöf samtliga orgelverk. Göteborg: Cantorgi förlag EK. 

Holmgren, C. (2016) intervju med Claes Holmgren 2016-12-29.   

!  20



Bilaga 1 

Titelsida  

!  21

Chaconne für D

Claes Holmgren

- Harald Fryklöf in memoriam -

(orgel solo)

copyright Claes Holmgren, Visby, Sweden

Daniel Larsson gewidmet



!  22


