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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om Charles Tournemires (1870-1939) improvisation
från 1930 över den gregorianska sekvensen Victimae Paschali.
Improvisationen nedtecknades senare av Maurice Duruflé. Sekvensen
återfinns i den svenska psalmboken från 1986 där den sjungs som en
växelsång mellan kör och församling. Uppsatsen behandlar frågor gällande
komposition och improvisation och den eventuella problematiken som kan
uppstå i nedtecknandet av en annan musikers verk. Vad händer när man
spelar musik som var menat att finnas en gång, där det framgått att
upphovsmannen inte velat få den transkriberad? Hur mycket hänsyn till
notbilden tar musikern när denne vet att det är en improvisation, gentemot
när det rör sig om en komposition?

Nyckelord: orgel, Charles Tournemire, Victimae Paschali, kyrkomusik,
improvisation, sekvens, trankription,
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Inledning
Våren 2016 visade en studiekamrat mig ett stycke som han hade hört. Det
var en improvisation över den gregorianska sekvensen Victimae Paschali
som den franske tonsättaren och organisten Charles Tournemire hade spelat.
Sekvensen, vars text och melodi antas vara nedtecknade av Wipo av
Burgund under 1000-talet1 sjungs eller läses inom den katolska
kyrkotraditionen som bön varje dag fr o m påskdagen till pingstdagen2.
Sekvensens återfinns i Svenska kyrkans psalmbok från 1986 som psalm
nummer 464, där den sjungs som en växelsång mellan kören och
församlingen (Den svenska koralboken, 1987). Den svenska översättningen
från psalmboken lyder som följer:
1. Krist är uppstånden,
fri från nöd och vånden.
Så må all sorg nu fara.
Krist vår tröst vill vara.
Kyrieleis.
2. Om han låg i graven kvar,
all världen då förgången var.
Då han är uppstånden visst,
lovar vi vår Herre Krist.
Kyrieleis.
3. Halleluja,
halleluja,
halleluja!
Så må all sorg nu fara.
Krist vår tröst vill vara.
Kyrieleis.
Tournemires improvisation fångade mig genast med sin pompösa direkthet,
variationsrika stämningar samt förhållandet mellan gregorianik och fransk
1900-talsstil. Något som gjorde att jag blev ännu mer intresserad av stycket
var när jag insåg att det inte var en komposition, utan en improvisation.
Enligt Kirsten Rutschmans artikel Tournemire’s Improvisation on

1

Preces-latinae, hämtad 2017-01-04 från http://www.preceslatinae.org/thesaurus/Hymni/VictimaePaschali.html
2
Catholic Culture, hämtad 2017-01-05 från
https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/prayers/view.cfm?id=1353
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“Victimae paschali”: Audio vs. Transcription3 ville inte Tournemire att de
inspelningar som gjordes av hans improviserande mellan 1930 och 1931
skulle bli transkriberade. Tournemires före detta elev Maurice Duruflé
(1902-1086) trotsade emellertid sin lärares ord och publicerade 1958 en
utgåva med fem av Tournemires orgelimprovisationer där Victimae Paschali
ingick.

Syfte och Metod
Syftet med uppsatsen är att analysera Charles Tournemires
improvisation över sekvensen Victimae Paschali, samt att belysa frågor
rörande improvisation respektive komposition. De frågor som ställs är
följande: Hur ser problematiken med att skriva ner någons improvisation ut?
Hur ser förhållandet till notbilden ut? Vad är kopplingen mellan
komposition och improvisation? Hur sker valideringsprocessen ut i ett
komponerings- respektive improvisationsförlopp? Hur ser min egen relation
till notbilden ut när jag vet att stycket är en improvisation?
En kortfattad beskrivning av den franskromantiska orgeln återfinns under
rubriken Resultat och Analys – Den franska romantiska orgeln, och en
förklaring av vissa modeller som är typiska för den traditionella franska
improvisationsstilen återfinns under rubriken Resultat och analys – Spåren
av den franska traditionen i Victimae Paschali.
Analysen av verket har gjorts genom viss harmonisk analys – eftersom
stycket är så långt belyses endast de delar jag funnit särskilt intressanta för
styckets karaktär. Dessutom har jag tagit upp återkommande fragment som
bär fram temat genom stycket, samt uppmärksammat de
registreringsanvisningar som utmärker sig.

Bakgrund
För att få inblick i stycket och förståelse för upphovsmannen följer här en
sammanfattning om hans liv. Charles Tournemire (1870-1939) från
Bordeaux4 fick sin första organisttjänst som 11-åring vid St. Pierre-kyrkan i
Bordeaux och blev senare student till den framstående franske organisten
och kompositören Cesar Franck vid Pariskonservatoriet, en skola där han
sedermera själv blev professor 1919. Innan första världskriget (1914-1918)
vann Tournemire många olika yrkesmässiga framgångar; han blev 1898
organist i St. Clotilde-katedralen i Paris där han stannade resten av sitt liv.
3

American Guild of Organists, hämtad 2017-01-05 från
http://www.agoboston2014.org/2013/09/tournemires-improvisation-on-victimae-paschaliaudio-vs-transcription/
4
Staff, Rovi: Charles Tournemire. Hämtad från Allmusic 2017-01-05,
http://www.allmusic.com/artist/charles-tournemire-mn0001916859/biography
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Han turnerade även i Europa och Ryssland, komponerade fem symfonier
mellan 1909-1914 och kantaten Le Sang de la Sirène som 1904 vann pris i
en betydelsefull musiktävling i Paris. 1908 gifte sig Tournemire med systern
till en framstående fransk mans hustru. Mannen var en mystiker och
ordensgrundare vid namn Josephin ”Sâr” Péladan. Detta fick inverkan på
Tournemires kompositionsstil som dessförinnan hade varit påverkad av ett
tonspråk influerat av Cesar Franck. Tournemire hade redan innan
giftermålet varit på väg mot en mer impressionistisk harmonik och resan dit
fick en skjuts av det nya äktenskapet. Även samtida litteratur påverkade
hans komponerande som fick en alltmer mysteriös atmosfär. Detta
påverkade den senare franska orgelskolan med organister och kompositörer
som Jehan Alain och Maurice Duruflé m. fl.
Efter kriget, som hade haft en negativ påverkan på Tournemires kreativitet,
blev han tilldelad en professur vid Pariskonservatoriet. Han kände sig i otakt
med tiden som efter kriget hade ett kulturellt fokus på tonsättare som Igor
Stravinsky och medlemmarna i gruppen Les Six. Efter 1921 lade han mer
fokus på att komponera sakral musik och efter den sista symfonin skrev han
två stora oratorier. Hans bidrag till orgellitteraturen är L’orgue mystique
som Tournemire komponerade under åren 1927-1932 och som blev hans
magnum opus. Verket har en durata av 15 timmar och innehåller musik för
den heliga mässan under alla kyrkoårets söndagar.
Den första november 1939 gick Tournemire ut på en promenad men kom
aldrig tillbaka. Fyra dagar senare hittades hans kropp i en mosse ganska
långt från promenadens början. Idag misstänker man att han gick vilse och
drunknade, till skillnad från dåtidens människor som misstänkte självmord,
vilket med tanke på hans katolska tro tycks tveksamt5. Tournemire var en
framstående improvisatör och kompositör, han tonsatte förutom orgel- och
orkestermusik också sakrala vokalverk och kammarmusik6. Han
improviserade ofta i diatoniska skalor och han använde sig flitigt av drillar
och tremolo. Tournemires improvisationer innehåller inte så mycket
kontrapunkt men har ändå en varierande struktur. Ackorden kunde ofta vara
i höga tonlägen på manualerna7.

5

ibid
Arkivmusic: hämtad 2017-01-05 från
http://www.arkivmusic.com/classical/Drilldown;jsessionid=67667266B34AB88A4FB6F6A
5215D722A?name_id1=12204&name_role1=1&bcorder=1&recordingsTab=1
7
McCarthy, David: Tournemire: Five improvisations. Hämtad 2017-03-14 från
http://www.davidmccarthymusic.com/technique/tournemire_five_improvisations.pdf
6
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Resultat och analys
Den franska romantiska orgeln
Innan jag går in på analysen av verket vill jag kort gå igenom fakta kring
den franska romantiska orgeln. Detta är till hjälp för avläsningen i de
notexempel som ingår i analysen.
I den franska orgelmusiken görs en uppdelning av stämmorna i orgeln:
Fonds består av labialstämmor som principaler och flöjter i 16’, 8’ och 4’.
Anches består av lingualstämmor (tungstämmor), mixturer och alikvoter
(Hellsten 2002, s 110).
När man i fransk orgelmusik anger registreringsanvisningarna skriver man
Fonds 8’ om man endast vill att 8’-stämmorna ska användas; Montre
(principaler) och Bourdon (gedacktstämmor), Fonds 16’ 8’ om man vill att
grundstämmorna i sextonfots- och åttafotsläge ska användas osv. Om det i
notbilden står Ajoutez anches så skall man alltså lägga till mixturerna och
lingualstämmorna samt alikvoterna.
De olika verken i franska orglar är följande:
Grand orgue är det största och viktigaste verket och heter på svenska
huvudverk (Hellsten 2002, s 11).
Positif är mindre än huvudverket och återfinns antingen kopplad till
manualen nedanför huvudverkets, den kallas då för ryggpositiv, eller
ovanför och då bara benämnd positiv (Hellsten 2002, s 10).
Récit är en manual som utöver grundstämmor också har viktiga
solostämmor som oboe och trumpet (Sadie 2001, s 913). Stämmorna i Récitverket står i ett skåp med svälluckor, ett så kallat svällskåp. Luckorna kan
öppnas och stängas med hjälp av en svälltrampa (Hellsten 2002, s 113). På
svenska svällverk.
Pédale är pedalverket där organisten spelar med fötterna.
Flera verk med andra namn och funktioner tillkommer, men i verket denna
analys behandlar står endast Grand orgue, Positif, Récit och Pédale angivna.
Hur man sammankopplar de olika verken betecknas i notbilden som följer:
G.P.R betyder att Positif och Récit är kopplade ned till Grand Orgue.
P.R betyder att Récit är nedkopplat till Positif.
Péd. G.P.R betyder att Grand Orgue, Positif och Récit är kopplade till
pedalen.
Ett ensamt G, P eller R betyder att man ska spela på den manualen som
angivits.
8

Analys av Tournemires improvisation
Nedan följer sekvensens melodi som den låter i den svenska psalmboken
från 1986 med tillhörande svenska översättning (se exempel 1).

Exempel 1: Sekvensmelodin
Victimae Paschali syftar till att påminna de kristna om att Krist är
uppstånden, och mycket riktigt börjar Tournemires improvisation starkt (se
exempel 2). Början på sekvensen upprepas två gånger, och sedan fortsätter
improvisationen i myller och drillar, samtidigt som det i sammanhanget
karakteristiska sekundintervallet, det vill säga tonerna i inledningen av
sekvensen, upprepas.

Exempel 2: takt 1-5.
Genom hela stycket återkommer detta intervall i olika tonarter, ibland med
en hög inledningston och ibland låg, och rytmen kan vara både punkterad
och jämn i olika notvärden. Sekvensens melodi är frekvent återkommande i
olika varianter och oktaver. Personligen delar jag upp stycket i tre delar, där
den första delen är ganska dramatisk, rörlig och stark i dynamiken, den
andra lugn, meditativ och eftertänksam och den tredje avslutande, rörlig och
stark.
Den första delen
Den första delen, som jag kallar det i denna analys, består till stor del av
presentation av temat på många olika sätt, ofta starkt och med snabba
notvärden. I takt 52 har pedalen melodin medan högerhanden gör en sorts
kromatisk matta och vänsterhanden ligger på ett E7-ackord. Kromatik är ett
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återkommande element som Tournemire använder i sin improvisation (se
exempel 3).

Exempel 3: takt 51-52.
Den första delen avslutas med sekvensens första fras som återkommer i
spridda oktaver som med stora septimer väcker uppmärksamhet. Detta för
mina tankar till trångföring, som är ett ofta förekommande avslutande
element i barockfugan, och som betyder att fugans tema börjar i en stämma
innan det hunnit avslutas i den föregående stämman8. Detta signalerar att ett
avslut närmar sig.
Första ackordet i takt 72 skulle kunna benämnas som något sorts Eb7ackord enligt funktionsanalysen, men vad blir det klingande resultatet? Örat
skulle kunna uppfatta desset som ett ciss, som ju skulle vara kadenserande
till nästa ackord som är ett d-moll.

Exempel 4: takt 69-73.
Den andra delen
Den andra delen tar vid med samma frasavslut som i takt 69 och med en
spännande registrering, som Duruflé betecknar såhär:
Récit: Bourdon 8, Voix humaine, Trémolo
8

MusikSök, hämtad 2017-02-07 från
http://www.musiksok.se/MUSTERM/u_trangforing.html
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Positif: Flûte 8
Grand orgue: Fonds 8-4
Pédale: Bourdons 8-16
Följden blir en speciell klang som kännetecknas av Voix humainens - en
stämma som orgelbyggare sedan 1500-talet har byggt i strävan efter att
efterlikna den mänskliga rösten9 - och den fladdriga tremolostämmans
knarrighet kontra de mjuka flöjterna och principalerna i resten av orgeln.
Récit får agera ett svävande ackompanjemang till det korta pedalsolot, och
även till flöjtsolot på Positif. Detta parti blir ett vackert och överraskande
avbrott till de övriga delarna som har en mer dramatisk karaktär.
Den tredje delen
Den tredje delen byggs sakta upp och crescenderar till en ackordtjock
passage i takt 104 med kromatiska ackord i både händer och fötter samt en
kromatisk baslinje. Den översta och den understa stämman går vackert i
motrörelse i detta dramatiska ställe (se exempel 5).

Exempel 5: takt 104-106.
Efter den kromatiska passagen följer ett snabbt pedalsolo. Pedalsolot leder
till att temat återvänder i G-moll och följs åt av ett myller av toner i 152 slag
per minut. Därefter använder Tournemire temat på samma sätt i olika
tonarter, vars slutackord ibland innehåller en septim, ibland en nona, och
ibland är slutackordet rent. Det som jag kallar för tonmyller är när
Tournemire mellan temainsatserna har snabba notvärden i en uppåtgående
och sedan nedåtgående rörelse, som ett myller. Tonmyllret uppfattar jag
som något slags mellanspel mellan det väsentliga: presentationen av temat,
Krist är uppstånden. Den stora uppladdningen mot styckets avsluts påbörjas
därefter i takt med att spänningen stiger, och stycket avslutas med en
kromatisk trestämmig rörelse uppåt för att sedan låta temats inledning ljuda
9

Organstops, hämtad 2017-01-25 från http://www.organstops.org/v/VoxHumana.html
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igen. I styckets tre avslutande takter sluter Tournemire cirkeln och temat
hörs återigen i G-moll. Pedalslingan svarar vackert på frasen (se exempel 6).

Exempel 6: takt 145-147.

Spåren av den franska traditionen i Victimae Paschali
Den 13 februari 2017 hade jag ett samtal om fransk improvisationsteknik
med min lärare i solistiskt orgelspel, Nils Larsson. Han talade om en sorts
storform som ofta finns hos de franska organisterna. Improvisationen börjar
storartat för att skapa intresse. En temapresentation följer, och därefter en
sorts variationsteknik där temat återkommer. Det rör sig dock inte om någon
sorts fuga- eller ciaconateknik utan kanske snarare permutationsteknik.
Inom matematiken handlar permutation om hur många möjligheter det finns
att omordna x eller som i det här fallet i musiken10: permutationstekniken i
den franska improvisationsstilen handlar om hur många sätt man kan variera
ett tema. Det förekommer sällan många avbrott mellan temainsatserna, utan
de flyter in i varandra. Således handlar det inte om renodlade variationsverk.
Improvisationen spelar en stor roll i det franska gudstjänstlivet. Den
liturgiska funktionen formar olika satstyper och ger de olika
improvisationerna olika karaktär. Ofta baseras improvisationerna på
gregorianska melodier och sekvenser. Harmoniken kan ofta vara modal, och
enligt min lärare förekommer ofta modus II, dvs den doriska tonarten.
Enligt Nils Larsson var Tournemire lite speciell även inom den franska
stilen, hans tonspråk var högst individuellt och förmedlar en tidlös och skir
atmosfär (Sadie 2001, s 656). Ändå spelade han enligt de mallar som finns
inom den franska improvisationsstilen. Victimae Paschali, till exempel,
börjar ju storslaget och väcker intresse, och han använder sig av den så

10

Matteboken, hämtad 2017-02-21från http://www.matteboken.se/lektioner/matte5/kombinatorik/permutationer
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kallade permutationstekniken och låter temainsatserna ofta flyta in i
varandra.

Att spela en improvisation
I min syftesbeskrivning framgick att jag ämnade belysa frågor rörande
komposition och improvisation. I The New Grove Dictionary of Music and
Musicians, upplagan från 2001, beskrivs improvisation som ”skapandet av
ett musikverk… när det blir framfört” (Sadie 2001, s 94, fri översättning av
mig). I samma uppslagsverk definieras också komposition som ”…
processen av att skapa musik och produkten av en sådan aktivitet” (Sadie
2001, s 186, fri översättning av mig). När en tonsättare komponerar ett
stycke tänker hen förmodligen noga över varje ton, hur lång tonen ska vara,
vart tonen ska leda och så vidare. Tonsättaren kanske har en bild av hur
helheten skall vara men har också tiden att fundera över detaljerna. När man
skapar musik i samma stund som man framför den hinner man inte tänka
lika detaljerat, och därför är det en stor skillnad mellan komposition och
improvisation.
När jag spelar något som jag vet är komponerat och noga överlagt till minsta
trettiotvåondelspaus så är jag medveten om att jag måste följa tonsättarens
vilja, och samtidigt göra en egen tolkning. Nu när jag istället vetat om att
det handlar om en improvisation har jag fått tänka på ett annat sätt när jag
har läst av notbilden. Hur snabbt ska vänsterhandens trettitvåondelar i
takterna 24-27 spelas? Ska jag spela dem precist och noggrant, eller ville
Tournemire framkalla någon sorts ljudmatta som uppstår genom korta
toner?

Instuderingsprocess
När min studiekamrat visade mig stycket våren 2016 kände jag genast att
jag ville spela detta verk. Jag lyssnade mycket på stycket, och blev mer och
mer förtjust. Efter att jag hade pratat med min lärare i solistisk orgel som
uppmuntrade mig till att spela Victimae Paschali bestämde jag mig för att
göra det. Under sommaren var jag upptagen med annat arbete och
instuderingen tog sin början först i senare delen av augusti. Ibland när man
börjar på ett nytt stycke kan man spela igenom stycket, om än långsamt,
men med Victimae Paschali kunde jag inte det – det var speltekniskt svårt.
Därför gick den första tiden med stycket åt till att spela långsamt och få in
tonerna i händerna. Det var mycket notläsning och många moment tog tid
innan jag kunde spela så snabbt som krävdes. Att stycket var tekniskt
krävande oroade mig inte utan jag kände att med tiden kommer jag kunna
spela så som jag vill. De noter jag använder mig av för att studera in stycket
gör verket 13 sidor långt, utgåvan är publicerad 1995 av Masters Music
Publications, Inc.
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Duruflé anvisade i sin transkribering att en tremanualig orgel skulle
användas till detta verk, och eftersom de flesta orglar jag har övat på har två
manualer har jag fått tänka om lite grann ibland. Om orgeln har två
manualer, och det står i noterna att man ska hoppa mellan exempelvis
Positif och Récit så har jag fått ha i tanken att egentligen är detta hur stycket
ska spelas, medan jag kanske stannat på samma manual. Jag upplever att det
hjälper mig att komma ihåg att byta manual när jag väl har möjlighet att
sitta vid en tremanualig orgel. Det tog inte lång tid innan jag fick några
favoritställen i stycket, nedan följer några notexempel:
Favoritställen
I takt 64 kommer en lugn men ändå rörlig passage i musiken. Tournemire
modulerade precis från G-moll till E-moll på ett finurligt sätt. Det innebär
manualbyten, och den karakteristiska sekunden från sekvenstemat
återkommer även här. Pedalen och vänsterhanden rör sig i parallella terser
och detta parti är välklingande och allvarsamt (se exempel 7).

Exempel 7: takt 64-65.
En vacker och överraskande ackordföljd återfinns i takt 44: ackordet på sista
slaget är E-dur, och nästa takt börjar på Eb-moll (se exempel 8).

Exempel 8: takt 44-45.
14

En annan passage som jag tycker är väldigt vacker är takterna 80-82. Även
här går Tournemire från dur till moll, men denna gång mitt i ett frasslut. Här
har Duruflé skrivit att man ska spela på Récit-manualen med den fladdriga
Trémolostämman och människorösten – Voix humaine. Avbrottet är
allvarsamt och sjungande vackert (se exempel 9).

Exempel 9: takt 80-82.

Differenser mellan transkribering och inspelning
På Youtube.com har jag hittat en inspelning från 1930 där Tournemire
spelar sin påskdagsimprovisation, det är den inspelning som Duruflé
använde sig av när han transkriberade detta verk11. Doktoranden Kristen
Rutschman vid Duke University, Durham, North Carolina har undersökt
huruvida Duruflés transkribering (utgåva Durand, Paris 1971) av verket
stämmer överens med inspelningen som Tournemire gjorde 193012.
Rutschman skriver bland annat hur Duruflé har missat att skriva en
kromatisk linje i överstämman, vilket går att höra vid 5’16” på
Youtubeklippet. Enlight Rutschman har Duruflé missat att överstämman har
en stigande kromatisk skala, han skriver istället ut halvnoter i överstämman
(se exempel 10).

11

Youtube, hämtad 2017-01-25 från https://www.youtube.com/watch?v=aSoeJREsZVs
American Guild of Organists, PDF på transkription, hämtad 2017-01-05 från
http://www.agoboston2014.org/wp-content/uploads/2013/09/Tournemires-ImprovisationRutschman.pdf
12
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Exempel 10: takt 88.
Vidare har Rutschman kommit fram till att Duruflé missade en hel takt och
att han skrivit olika notering av tonerna än det som hörs på inspelningen,
Duruflé skrev ut jämna åttondelsrytmer i högerhanden och sextondelsrytmer
i vänsterhanden. Dessutom missar Duruflé enligt Rutschman att Tournemire
spelar ett stillastående Eb-ackord utan ters i två takter, och inte spelar Ebackordet som en sextondelsrörelse, som Duruflé har skrivit (se exempel 11).
Detta går att höra från 5’41” in i Youtubeklippet.

Exempel 11: takt 97-98.
Enligt Rutschman spelar Tournemire jämna och punkterade åttondelar i
högerhanden samt att han efter en takt med sextondelar i vänsterhanden låter
den stanna på ett Eb-ackord utan ters (se exempel 12).
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Exempel 12: hur Tournemire spelar enligt Rutschman.
Hur ska man spela om det differerar?
När min notbild uppenbarligen visar något annat än det Tournemire spelade,
vad ska jag följa då? Eftersom jag insåg att det finns differenser sent i min
instuderingsprocess så har jag valt att spela enligt Duruflés transkribering.
Detta känns enklast efter som jag tror att det för mig skulle vara svårt att
spela något som inte står i notbilden. Skulle jag spela enligt
ljudinspelningen så hade jag fått tejpa och klistra in notpapper med mina
anteckningar eftersom jag förmodligen inte skulle minnas annars, och det
skulle kunna bli rörigt och eventuellt kunna störa mitt fokus. Victimae
Paschali är ändå för mig ett förhållandevis långt stycke, och att spela ett
stycke helt utantill är en sak, men att använda noter i ett långt stycke och
helt plötsligt förlita sig på minnet är riskfyllt. Därför har jag för tillfället helt
enkelt valt att behålla den musiken jag har i muskelminnet och inte ändra
mitt spelsätt. I framtiden kanske jag tänker annorlunda – men det är en fråga
för den tid som är då.

Slutsatser och eftertankar
Sedan jag fick veta att Tournemire inte velat ha sina inspelningar
transkriberade har jag haft en känsla av att inkräkta på någons privata zon,
men samtidigt har jag behövt ställa mig frågan: vad gör att Tournemires
verk lever vidare? Stycket hade kanske inte varit så populärt som jag
upplever att det är nu om Duruflé inte hade skrivit ner det. Personligen
upplever jag att det är viktigt att Tournemires verk får leva vidare, de tillför
något av värde till vår tid. Ändå har denna instuderingsprocess av att spela
någons improvisation ibland känts som att trampa på någons själ för mig,
just eftersom jag känner mig nära Tournemires privata jag. Kanske är
improvisation än mer känsligt än komposition? Samtidigt som det ibland har
känts som att jag klivit in i en privat zon har jag också känt mig fri, eftersom
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varje ton inte är noggrant uttänkt som den kanske är om det handlar om en
komposition.
Att spela detta verk har också fått mig att fundera mycket på mitt egna
musicerande. Hur fri får jag vara, och hur strikt kan jag undvika att vara?
Oftast vill jag spela precis som det står. Att spela Victimae Paschali har fått
mig att inse att jag inte alltid måste göra det – om jag noga överväger en ett
sätt att spela som differerar från notbilden så kan jag spela så. Jag måste då
själv vara övertygad för att kunna övertyga andra.
Om jag vid ett senare tillfälle spelare ett annat stycke ur samma opus
kommer jag att kontrollera saker som exempelvis huruvida inspelningen och
transkriberingen stämmer överens vid ett tidigare tillfälle än jag gjorde
denna gång. Att spela denna improvisation har varit roligt och lärorikt, och
att gå till botten med en komposition och med mitt spel har varit bra för mig
och mitt musicerande. Att analysera så noggrant kommer jag att ta med mig
när jag i framtiden spelar orgel.
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