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Sammanfattning
Följande studie handlar om Torsten Nilssons verk Crucifigatur, ett avantgardistiskt
musikstycke för orgel komponerat 1968. Det ingår i en svit om sju stycken, kallade
”improvisationer”. Här möts organisten av en varierad notbild ömsom grafiskt ömsom
traditionellt noterad. I studien beskriver jag min strategi för att lära mig verket, som innefattar
både teoretiska studier samt lektioner och inspelningsanalys, och reflekterar över resultatet.
Det ligger i styckets natur att det blir lika många tolkningar som organister, och det finns inga
sanningar exakt hur det skall utföras. Ofta finns flera tänkbara och bra lösningar. Jag har i
denna studie presenterat mina tankar och förslag på hur stycket kan utformas och instuderas,
grundat på efterforskningar, notanalys och samtal med min lärare Nils Larsson. Den
musikhistoriska kontexten har även getts stort utrymme. För den som är nyfiken på musiken,
tiden eller stycket specifikt hoppas jag denna uppsats kan ge nya perspektiv och infallsvinklar.
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1

Inledning och bakgrund

1968 komponerade Torsten Nilsson, dåvarande organist i Oscarskyrkan, verket Crucifigatur.
Det ingår i en svit om sju stycken som går under namnet Septem Improvisationes pro organo.
Det är stycken noterade omväxlande med klassisk notation men även med improvisatoriska
inslag i form av bilder och grafik, som bland annat symboliserar kluster, gester, stämningar
och uttryck. Nilsson var en modernist och avantgardist, som även hyste ett stort romantiskt
uttryck. Han verkade i en tid full av avantgardistiska, modernistiska och serialistiska
strömningar, där viktiga namn är Sofia Gubajdulina, Stravinsky, Bengt Hambraeus, Ligeti,
Messiaen m.fl. Nilsson kombinerar i sina Septem Improvisationes detta moderna uttryck och
klangexperimenterande med gregoriansk tematik. Det är en fascinerande kombination av
improvisation och komposition, där interpreten lämnas stort utrymme men där notbilden ändå
är oerhört genomtänkt.

Figur 1. Inledande kluster i verket Crucifigatur.

1.1

1.1.1

Bakgrund

Torsten Nilsson

Torsten Nilsson (1920–1999) var en svensk organist, körledare och tonsättare. Han studerade i
Stockholm 1938–1943 för att sedan verka i kyrkor runt om i landet innan han 1963 tillträdde
som kantor i Oscarskyrkan på Östermalm. Han undervisade också vid Uppsala universitet,
Stockholms teologiska institut och vid Musikhögskolan i Stockholm. 1961–63 studerade han
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för Anton Heiller, som lärde honom hur man komponerar seriellt. Denna lärdom, i
kombination med impulser från det samtida avantgardistiska klimatet blev en grundstomme i
resten av hans komponerande. (Waldenby, 2002 s. 193–199).
Med många järn i elden, arbetade Nilsson oförtröttligt. Han ordnade orgelfestivaler,
konsertserier och engagerade sig i orgelfrågor. Allt parallellt med tjänsten som kyrkomusiker,
lärare och som aktiv komponist. Vid sin död hade han hunnit fullborda en mängd körverk,
orgelverk, pianokonserter och mycket mer.
1.1.2

Ny orgelstil

Den 4 maj 1962 gavs en banbrytande konsert i Radio Bremens lokaler, som skulle bana väg
för en ny orgelstil. Då uruppfördes tre verk, Volumina av Ligeti, Improvistation ajoutée av
Kagel och Interferenzen av Hambraeus. Dessa verk använde orgeln på ett nytt sätt, med stort
fokus på klang, kluster och effekter av olika slag. Denna utveckling var inte något som enbart
skedde i orgelvärlden, utan utvecklingen var sammanvävd med konstmusiken i allmänhet.
Just Ligetis Volumina måste anses vara ett portalverk som öppnade nya perspektiv på orgelns
möjligheter. Ligeti verkade även som gästprofessor vid Musikhögskolan i Stockholm under
60- och 70-talen. Att orgeln i Göteborgs konserthus vid en inspelning kollapsade redan under
verkets första ackord gjorde det inte direkt mindre omtalat. Orgelavantgardismen engagerade
egentligen bara en liten grupp organister under främst 1960-talet, men kom ändå att lämna ett
bestående avtryck i den svenska orgelhistorien. (Angerdal, Fagius & Hellsten, 2011, s. 236)
1.1.3

Septem improvisationes pro organo

Sviten består av sju fristående stycken komponerade under 60- och 70-talen. Gemensamt för
dem är att de kombinerar exakt notation med mer tvetydiga noteringar som lämnar utrymme
för interpreten. Där finns också symboler och grafik som ger interpreten mer eller mindre helt
fria händer.
Verken kombinerar på ett märkligt men ändå helt organiskt sätt gregorianska melodier med
det då modernaste uttrycket. Varje verk anknyter till en biblisk händelse och har försetts med
ett bibelcitat. Det är alltså verklig kyrkomusik, vilket kanske är anledningen till att dessa verk
tillhör de få från denna period som fortfarande spelas.
Fig 2. Den gregorianska melodin presenteras för första
gången.
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1.1.4

Orgelimprovisation

Ända sedan den tidigaste kyrkomusiken växte fram har den innehållit inslag av improvisation.
Från de fria gregorianska slingorna till de improviserade instrumentala liturgiska partierna.
Att som organist vara interpret, improvisatör och i viss mån även kompositör är alltså ett ideal
som har funnits med genom hela orgelhistorien. Att organisterna fortsatte improvisera medan
de andra klassiska musikerna enbart blev interpreter har säkert att göra med kyrkomusikerns
praktiska behov av att snabbt kunna leverera musik i skilda situationer. Det gäller särskilt vid
spel under gudstjänst eller förrättningar, t.ex. under nattvarden eller när olika förflyttningar
sker i kyrkorummet. Orgelimprovisation har även fått en egen akademisk status jämte
interpretation, och lärs ut vid högskolor och universitet. Det finns även tävlingar i
improvisation, då stora krav ställs på organisten att kunna improvisera inom givna former
såsom t.ex. passacaglia och fuga. En skicklig improvisatör kan med sin improvisation
demonstrera en fullständig behärskning av form, teori och instrument samt även visa upp en
personlig konstnärlig sida. Orgelns rika klangregister lämpar sig också särskilt väl för
improvisation, med dess förmåga att med små medel slå an totalt olika sinnesstämningar. Bara
att spela exakt samma toner med olika register kan ge helt skilda effekter. Att som kompositör
bejaka organisten som improvisatör och komponera i gränslandet mellan improvisation och
komposition känns på sätt och vis ganska naturligt, och man kan undra varför inte fler stycken
skrivits utifrån detta koncept. (Bailey 1992, s. 29–38)

1.2

Syfte

Fastän de inte spelas allt för ofta idag, utgör Septem Improvisationes för sin tid och stil en
höjdpunkt i svenskt orgelkomponerande. Det finns även en mängd verk, både svenska och
internationella, där grafisk notation förekommer. Att bli bekväm med att hantera och utföra en
sådan notbild vidgar alltså repertoaren samt ger ett nytt förhållningssätt till instrumentet.
Syftet med arbetet är att spela och gestalta Crucifigatur, samt visa på nycklar och ingångar då
man tar sig an den här typen av musik, både musikaliskt och tekniskt.
Hur instuderar man detta verk?
Hur utför man det tekniskt?
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2

Metod

Ett stycke som Crucifigatur kan vid första anblicken verka oerhört avskräckande, i synnerhet
om man inte spelat något liknande förut. Det är svårt att från noten föreställa sig hur det ska
klinga, eller hur det skall utföras. För att bli bekväm med stycket och för att kunna utföra det
på ett trovärdigt sätt tror jag det är viktigt att känna till kontexten i vilket stycket skrevs, samt
hur organisterna på den tiden spelade. I min instudering ligger alltså fokus både på teoretisk
kunskap och på praktiskt hantverk. Mycket finns att läsa sig till, eller lyssna sig till via
inspelningar. Jag kommer också ha möjlighet att jobba med stycket i lektionssammanhang.
2.1

Tidsandan

För att få en uppfattning om de estetiska och konstnärliga ideal som var på modet krävs
musikhistorisk research, med fokus på 1900-talets musik och då speciellt de modernistiska,
seriella och avantgardistiska uttrycken. Detta musikhistoriska studium kan och bör också ha
två olika perspektiv, ett övergripande på konstmusiken i allmänheten och ett på orgelmusiken
i synnerhet. Undersökningen kommer främst bedrivas genom att studera och läsa olika
musikhistoriska texter och böcker. Eftersom all kunskap är värdefull kommer perspektivet
vara ganska brett, men uppsatsens syfte kommer naturligtvis bestämma fokus. Jag kommer
söka fakta om avantgardisterna och deras musik, men också vad som föregick dem.
2.2

Uppförandepraxis, instrumentanalys och inspelningar

Inspelningar från 60- och 70-talen av detta verk samt andra i samma stil ger en god inblick i
den tidens uppförandepraxis, både beträffande tolkning av notbild men även
instrumentbehandling. Det finns också flera nyare inspelningar som ytterligare tillför
infallsvinklar. Kännedom om den tidens orgelideal ger en uppfattning om de klanger och
möjligheter som Nilsson lär haft i åtanke då han komponerade för orgel. När jag lyssnar på
inspelningen kommer jag jämföra det klingande med notbilden, för att se hur figurerna
utformas. Eftersom det är omöjligt, och knappast meningsfullt, att uppfatta exakt vilka toner
som spelas kommer jag istället lyssna på inspelningarna utifrån parametrarna tempo, teknik
och registrering. Tanken är inte att härma någon av tolkningarna, utan att få olika
helhetsintryck av stycket. Vilken affekt slår organisten an, och vad är det som gör att samma
notbild upplevs olika? En inspelning kan inspirera en till att försöka efterlikna men likväl till
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att göra annorlunda. Kunskap om den tidens instrument och uppförandepraxis kommer jag
även söka genom litteratur och samtal.
2.3

Inventering av notbild

Hur tänkte Nilsson då han komponerade verket? Finns det någon dramakurva, röd tråd eller
inbördes samband i stycket? För att få grepp om detta är det nödvändigt att analysera all
nottext: grafiken, noterade tonerna, registeranvisningarna, fördragsbeteckningarna, tempi osv.
Ett första steg kommer vara att rent objektivt sortera och notera all grafik och information
som finns i verket. Sedan kommer tolkningsfasen, hur dessa ska utföras och klinga. Då
kommer den kunskap som inhämtats ovan, via efterforskningar i litteratur och inspelningar,
tillsammans med lektioner ha givit mig tillräckligt med verktyg för att börja instudera verket.

3

Resultat

Här presenteras mina resultat i den ordning jag själv tillägnade mig dem när jag började
arbete med verket. Först presenteras den musikaliska kontexten till musiken, sedan diskuteras
två inspelningar. Därefter undersöks notbilden för att sedan tolkas och utformas.

3.1

Tidsandan

Efter andra världskrigets slut inleddes en ny fas i musikhistorien, där kompositörer anammade
ideal och idéer som tidigare varit förbjudna. En av de ledande avantagardisterna på 1900-talet
var John Cage, som genom att fullständigt överge etablerade normer väckte frågan vad musik
egentligen är, och vad den har för syfte. Att komponera seriellt blev inne, och tonsättare
experimenterade gärna med nya kompositionssätt och notationsmodeller. Grafisk notation
uppstod under denna period som ett sätt att uttrycka något traditionell notation inte förmådde.
Den grafiska notationen ger interpreten en ny form av frihet inom mer eller mindre bestämda
ramar, vilket får som konsekvens att ett och samma stycke kan låta väldigt olika beroende på
exekutör men det är ändå tydligt att det är just det verket som framförs. Ett annat område som
nu växte fram var den elektroniska musiken som gav upphov till en tidigare helt okänd
klangvärld. I mitten av 60-talet släpptes de första syntharna för allmänt bruk, och de
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anammades snabbt av olika popgrupper. Inspirerade av detta strävade nu många komponister
efter att hitta nya ljud på traditionella akustiska instrument. (Hanning, 2014, s. 614–629)
Orgeln råkar vara det instrument med kanske störst klangrikedom, givet dess storlek och
uppbyggnad kring naturtonsserien, med register som kan kombineras på ett nästan oändligt
antal sätt. Det orgelideal som rådde vid denna tid lämpade sig väl för denna typ av
experimenterande med möjlighet till halvdragna register samt ett rikt utbud av alikvoter
(stämmor som inte står i oktavförhållande till tänkt grundton, t.ex. ters, septim osv).
Detta var något orgelavantgardisterna tog fasta på, och verk från den här tiden använder alla
dessa möjligheter hos orgeln. Dessa organister introducerade också ett fysiskt spelsätt, med
handflator, armbågar och olika hjälpmedel för att få fram olika effekter hos orgeln.
Tidstypiskt var också samarbetet mellan organist och registrant, som ofta var med och
assisterade att spela. Även i Crucifigatur finns en del kluster och ackord avsedda för en andra
person. (Angerdal, 2011, s. 236–239)
Orgeln i Oscarskyrkan byggdes 1949 och med den fick Stockholm sin första stora
orgelrörelseorgel. Det är förmodligen denna orgel Nilsson haft i åtanke när han anger
manuallägen samt registreringar i Crucifigatur. Därför känns det relevant att bifoga
dispositionen. Kännedom om Nilssons orgel är viktig även om man ska spela verket på ett
annat instrument, t.ex. beträffande dynamisk balans mellan manualerna, eller estetiska ideal.
(Edholm, 2012, s. 100–101)
Figur 3.
Dispositionen
för orgeln i
Oscarskyrkan
(http://
orgelanders.se/
Orgelbilder/
Oscar.htm,
23/2-17)
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3.2

Inspelningar

Jämför man Karl-Erik Welins (som stycket är tillägnat) inspelning från 1972 och Erik
Boströms inspelning från 2011 (båda i Oscarskyrkan) får man två väldigt olika versioner. Två
minuter skiljer i längd. När Welin spelar är det inte helt lätt att hänga med i noterna, det går
snabbt och en del figurer har han valt bort helt, vilket är intressant. Genom sitt snabba och
oroliga spel slår han i början an en närmast desperat stämning. Boströms inspelning är lätt att
följa och delarna följer tydligt på varandra, och inspelningen har en mer majestätisk och
ödesmättad karaktär. Korsfästelsen utför de båda organisterna påfallande likt varandra, med
snabba oregelbundna kluster. Registreringsmässigt följer Boström anvisningarna i högre grad
än Welin, som spelar med liknande klang rakt igenom. Båda tolkningarna är utmärkta, och jag
vill personligen hamna någonstans mitt emellan Boströms säkra och fläckfria spel och Welins
mer fria tolkning.
3.3

Inventering av notbild

Stycket är elva sidor långt, med olika antal system och notsystem per sida. Notbilden är rikligt
försett med anvisningar beträffande tempo, dynamik, agogik, registrering, manuallägen och
fermat. Det finns en hel del grafiskt material: Fyrkanter, stora noter, små klossar, inramade
kryss, tjocka/smala streck, stora svarta block samt en stor bild från korsfästelsen. Grafiken är
omväxlande svart och vit. Stycket innehåller även exakt noterade partier. Värt att anmärka är
att sista sidan är tydligt noterad, vilket innebär att verket alltid slutar på samma sätt. En del
grafik samt ackord är avsedda för en medhjälpare. Vidare kan noteras att en del noterade
passager inte går jämnt ut rent rytmiskt, vilket fodrar ett visst mått av frihet även i dessa
partier.
3.4 Att tolka notbilden
Efter att rent objektivt ha inventerat
styckets notation följer frågan hur man
ska tolka den. I den första av Septem
improvisationes ges en liten tabell över
några av de vanligaste symbolerna,
och det känns naturligt att dessa också
gäller i Crucifigatur (se figur 4).
Figur 4. Anvisningar för utförande av grafik.
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3.4.1

Grafik

Mycket av grafiken är alltså noterade toner. Ur de inledande klustren kan man alltså utläsa om
det är svarta eller vita tangenter man ska spela och inom vilket omfång. En del grafik kan
också ses som mer som en rörelse eller gest. Jag har då försökt få fram det uttryck som
grafiken ger snarare än att återge exakt tonhöjd.
3.4.2

Rytm och puls

I de noterade avsnitt där metronomangivelse finns är pulsen given. I de mer fria delarna är det
inte lika självklart. Klart är dock att ett osäkert spel utan riktning eller röd tråd avslöjar att
exekutören inte kan stycket. Energin och drivet framåt, kombinerat med agogiken och en
kontrollerad orolighet i klustren, är viktigt för att få fram styckets oerhörda effekt. Som t.ex.
figur 1 visar är en del symboler försedda med notskaft, och det känns osannolikt att detta inte
skulle vara genomtänkt av tonsättaren. Rimligare är att dessa ska stå i ett korrekt förhållande
till varandra baserat på notvärdena.
Hur länge man ska stanna i respektive figur är en stor fråga. Då inget är specifikt angivet är
det ju lika giltigt att stanna i ett avsnitt enbart några sekunder som det är att spela en halv
minut. Stycket kan alltså kraftigt i längd beroende på exekutör. Orgel och kyrkorum spelar
naturligtvis in, samt vilken effekt man eftersträvar. Att stanna för länge i en del kan leda till
obalans och en oklarhet i det musikaliska skeendet.
3.5

Dramakurva

Varje stycke i Septem Improvisationes är försett med ett bibelcitat. Crucifigatur betyder
”korsfästelsen” och bibelcitatet är hämtat ur Matteusevangeliet 27:22-23:
”Pilatus frågade: ”Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?” Alla svarade: ”Han
skall korsfästas!” Han frågade: ”Vad har han gjort för ont?” Men de ropade ännu högre: ”Han skall
korsfästas!”

Den stämning som slås an genom bibelcitatet är i min mening en något uppiskad och
vansinnig sådan. Det vilar också något ödesmättat över ordet ”Crucifigatur”, eller utropet
”Han skall korsfästas!”. Denna atmosfär ligger påfallande nära till hands att återge med de
inledande klustren. Stycket forsätter sedan i samma anda i riktning mot första presentationen
av den gregorianska melodin som inträder unisont i tre oktaver, en oerhörd kontrast mot det
som skett tidigare. Efter ett kort mellanspel kommer melodin igen, denna gång lite längre och
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starkare. På detta följer ett lite svagare parti följt av ett stort crescendo som övergår i melodin
en tredje gång, nu i ännu starkare nyans. Efter ett accelerando mynnar den gregorianska
sången ut i styckets höjdpunkt, själva korsfästelsen. Sedan kommer mörkret, följt av svagare
och mer hoppfulla stämningar. Här presenteras melodin mer solistiskt och ett lento-parti
inträder följt av en stor uppbyggnad med större och större ackord. Efter ett sista avgrundsvrål
från orgeln kommer det svaga, skira och förklarade slutpartiet.
3.6

Min tolkning av verket

Min grundinställning när jag tagit mig an stycket är att spela det så korrekt som möjligt efter
noterna, vilket kan låta självklart. Eftersom stycket befinner sig i gränslandet mellan
komposition och improvisation finns en ”risk” att kantra över mot det sistnämnda, och
glömma eller ignorera det som faktiskt står. Stycket går att dela in i en mängd små delar, som
det faller sig naturligt att öva på var för sig. Jag har funnit det fruktbart att fylla dessa episoder
med uttryck och se dem som små historier, samtidigt som de ska fungera i den ovan beskrivna
dramakurvan och fylla en funktion i det stora perspektivet.
3.6.1 Teknik och grafik
Som sagt så tvekade inte avantgardisterna att använda
handflator, armbågar, knytnävar och diverse hjälpmedel som
t.ex. linjaler för att locka fram nya sidor hos orgeln. Att
botanisera bland olika spelsätt för de olika figurerna är både
roligt och nödvändigt. Eftersom det inte går att studera in
verket ton för ton handlar det mer om att studera in olika
rörelsemönster. De två inledande klustren tar jag med höger
respektive vänster armbåge. De följande fyra med
Figur 5. Två snarlika grafiska inslag. handflatorna för att sedan använda armbågen igen. Jag
strävade efter ett konsekvent tekniskt utförande genom stycket, i den bemärkelsen att likadana
figurer utförs på samma sätt. Det är dock möjligt att med små förändringar åstadkomma fina
nyansskillnader (se figur 5). I ett sådant här parti, där grafiken är snarlik men inte identisk,
känns det lämpligt att differentiera sitt spel på något sätt. Säg att passagen till vänster spelas
genom att föra ihop samtliga fingertoppar och därav få ett liknande omfång på de små
klustren. Då kanske det högra partiet spelas genom att föra ihop bara de tre första fingrarna.
Som exempel. På en mekanisk orgel kan också skillnad i anslag vara ett effektivt
uttrycksmedel. Genom att frimodigt prova nya spelsätt finner man nya uttryck hos sig själv,

9 9

orgeln och notbilden och till slut har man en stor verktygslåda av tekniska lösningar att plocka
från.
Lika väl som det bör finnas en konsekvens i det tekniska utförande av grafiken bör det finnas
en konsekvens eller åtminstone en medvetenhet beträffande puls och rytm, och en förståelse
för att det finns fraser i grafiken! Beroende på hur länge organisten stannar i de olika
figurerna får stycket väldigt olika karaktär, vilket inte minst framgår av nämnda inspelningar.
Det är också något att laborera med! Karl-Erik Welin sa, angående tid: ”När jag förbereder ett
sådant grafiskt stycke, börjar jag med att bestämma en tidsram, inspirerat av en Bachinvention
eller ett Debussypreludium. När tidsproportionerna är bestämda, kan jag angripa den nya
notationen.” (Hambraeus, 1997, s. 183)
I anvisningarna (figur 4) anges att vita kluster spelas på vita tangenter och svarta på svarta.
Jag följer detta ibland, aningen inkonsekvent. Anledningen är att notbilden inte alltid ger
intryck av att vara tänkt att spela bara vita/bara svarta. Risken när man spelar bara på svarta
tangenter är också att en pentatonisk harmonik framträder, som i vissa lägen tydligt sticker ut
från det övriga musikaliska skeendet.
Svårigheten att spela kluster bör inte överdrivas, egentligen är det mest en vanesak. Angerdal
skriver: ”Clusterspel är inte svårt i sig, utmaningen ligger snarare i att hitta den rytmiska
oregelbundenhet på mikronivå som ger ett helhetsintryck av nervositet, instabilitet,
oförutsägbarhet. Liksom i annat spel är snabbhet, lätthet och kraft att föredra framför styrka
och tyngd.” (Angerdal, 2011, s. 238)
Torsten Nilsson själv lär ha menat att kluster bör spelas mjukt och nästan ömsint. (Waldenby,
2002, s. 196)
3.6.2

De traditionellt noterade partierna

Om dessa finns egentligen inte mycket att säga eftersom det mesta ger sig själv. På en del
ställen kombineras dock sätten att notera. Här gäller det att koordinera de små klustren med
den gregorianska melodin. Jag har i min tolkning försökt undvika att placera klustren vid
meloditoner som får dem att klinga harmoniskt, vilket kan hända i somliga avsnitt. De första
tre gångerna melodin inträder sker det unisont i oktaver, vilket som vi tidigare konstaterat blir
en oerhörd kontrast. Denna har jag försökt förstärka genom att dröja lite på första tonen och
inte rusa vidare för snabbt. På den sista sidan går inte alla notvärden jämnt ut, men jag finner
det inte nödvändigt att spela strikt rytmiskt där, då det är ett sådant svävande och upphöjt
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parti. Jag fogar helt enkelt in notvärdena så det passar, även om åttondelarna då inte alltid blir
lika långa.
3.6.3

Korsfästelsen

Denna berömda bild (figur 6) har jag valt tolka genom att forma underarmarna som ett kors
över klaviaturen, tre gånger för de tre korsen. De omgivande tonerna skapar jag med
dissonerande intervall och drillar i pedalen. Det som föregår detta är ju den gregorianska
melodin som spelas snabbare och snabbare för att till slut övergå i ett virrvarr av kluster. Jag
tycker det blir en fin effekt att efter att ha spelat dessa kluster ett tag landa i dessa tre
bokstavliga kors på orgeln. En annan tänkbar variant är att, som Welin och Boström, fortsätta
med det intensiva klusterspelet och göra det mer och mer agitativt, tills spänningen och
uttrycket närmar sig bristningsgränsen, för att därefter låta orgelklangen försvinna i akustiken
innan nästa del börjar.
Figur 6. Korsfästelsen

3.6.4 Registrering
På alla ställen utom ett följer jag de
anvisningar som står, då dessa känns
genomtänkta och välklingande. På sidan 8
står en anvisning i pedalen att lägga till rörverk 16’, 8’ (se figur 7). Detta undviker jag dock
gärna eftersom det skapar en stor grötighet i det registret, i synnerhet när musiken är
tvåstämmig. Det bryter också helt mot den karaktär vi då befinner oss i. På de ställen där det
mer odefinierade ”Registerwechsel” eller ”Klangfarbenwechsel” används har jag försökt att
hitta skiftningar inom samma nyans, för att undvika att inte skapa alltför stor kontrast.
Figur 7
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3.6.5

Dramakurva

Som jag skrev i avsnittet om inspelningarna vill jag hamna någonstans mellan Boströms
kontrollerade och fläckfria spelsätt och Welins lite vansinniga. Rent konkret innebär det
huvudsakligen att känna ett starkt driv framåt och ett ganska högt grundtempo, åtminstone i
verkets inledande del, fram till korsfästelsen. Jag tycker det faller väl in i styckets karaktär att
hålla igång en starkt orolig och agitativ stämning fram tills det stora utspelet. Efter det kan det
vara fint att ta sig mer tid i figurerna och låta melodin sjunga, i synnerhet i lento-delen (se
figur 8). Nästföljande del har ju en metronomangivelse och är helt noterad. De två
”avgrundsvrålen” (figur 9) kan man ta sig tid i, det förstärker det avslutande partiets
stillsamma effekt.

Figur 8 till vänster, melodin i pedalen längst ner.
Figur 9 ovan. Ett avgrundsvrål?

3.6.6

Övning

Att öva på ett verk av detta slag var till en början svårt, då normal övningsmetodik med
fingersättning, långsamt spel och upprepning av exakt samma toner inte kändes gångbart. Jag
har funnit det fruktbart att schematiskt öva in rörelsemönster för de olika figurerna. Ett första
steg är att bestämma hur t.ex. de inledande klustren ska slås an. Med handflatan? Med
handflatan i någon särskild vinkel? Eller som i mitt fall, med hela underarmen? På liknande
sätt har all grafik i verket dissekerats och brutits ned till ren teknik. Att känna en stadig puls i
övningen har varit helt avgörande. Pulsen binder ihop figurerna och skapar musik vilket även
gör att det fastnar lättare i muskelminnet. Även om man inte spelar exakt samma toner varje
gång man övar, spelar man ungefär samma. Det viktiga är att rörelsemönstren sitter. I
avsnitten med kombinerad notation gäller det att koordinera händer och fötter noga. I figur 8
visas ett sådant parti. Detta övade jag in på så vis att klustren först placerades exakt på samma
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ställe i förhållande till melodin. I takt med att passagen satte sig bättre kunde jag bli mer
frimodig (improviserande?) i grafiken medan melodin sjunger självständigt.
Något bör också sägas om assistentens roll. Vissa ackord och kluster i Crucifigatur är avsedda
för en andra person att ta. Dessa är dock tämligen väl noterade och lämnar inte särskilt
mycket frihet åt exekutören. Naturligtvis gäller det att hitta ett fint samspel och att
medhjälparen hela tiden är närvarande i det musikaliska skeendet, då somliga ackord inträder
i ett ganska blottat läge.

Figur 10.
De inringade klustren spelas av en medhjälpare.

4

Slutreflektion

Syftet med arbetet var att lära sig spela stycket, lära sig mer om stilen samt hitta nycklar för
att ta sig an ett verk av denna sort. Alla mål har uppnåtts. Frågeställningarna hur man studerar
in verket och hur man utför det tekniskt har fått sina svar.
Stycket är nu instuderat och klart, och jag kan konstatera att det faktiskt är väldigt roligt att
spela eftersom det är något helt annorlunda än vad jag brukar spela och att det faktiskt låter
väldigt bra. Fördomen att det bara är oljud kom på skam. Jag är därför glad att jag klev ur min
comfort zone och tog mig an verket.
En förutsättning för att på ett trovärdigt sätt framföra detta stycke är att känna till kontexten i
vlken det kom till. Det har jag nu lärt mig mer om, och på köpet fick jag upp ögonen för nya
sidor hos orgeln, samt nya spelsätt och en ny teknik. Det faktum att det inte går att bara spela
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igenom stycket efter noterna och få ett hyfsat resultat gör att man tvingas fundera över helhet,
klang osv. Att tänka musik helt enkelt!
Naturligtvis kan svaret på frågorna hur man utför stycket tekniskt samt hur man instuderar
verket ha lika många svar som interpreter. Jag har i denna uppsats redovisat min strategi, som
kan rekommenderas till alla som vill spela Crucifigatur, eller något liknande verk. Då detta är
det enda grafiska verk jag spelat är det dock tänkbart att ett annat stycke av en annan
kompositör skulle kräva en något annorlunda metod.
Jag är nu inspirerad att spela fler stycken i samma stil, se vad som är likadant och vad som
skiljer. Som organist förväntas man vara flexibel och kunnig inom många områden. Att spela
detta verk har ökat min musikaliska och tekniska förmåga samt givit mig större förståelse för
orgeln!
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