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Sammanfattning

I denna uppsats undersöks Hilding Rosenbergs störst anlagda orgelverk Toccata, 
Aria pastorale, Ciaccona från 1952, tillägnat Alf Linder. Till skillnad från 
tonsättarens tidigare verk från 40-talet (de idag mest spelade) har vi här att göra 
med ett verk komponerat helt i orgelrörelsens anda, inspirerat av orgeln i 
Oscarskyrkan i Stockholm. Uppsatsen söker svar på hur detta stycke kan 
realiseras på ett kongenialt sätt. Tonsättarens orgelestetik, dåvarande orgelideal 
samt inspelningar av verket (bl.a Linders) undersöks. Under processens gång 
framgår tydligt att verkets struktur och uppbyggnad skiljer sig från tidigare verk, 
samt att det lämpar sig synnerligen väl för ett neobarockt instrument. Det står 
även klart att Linder satt igång en speltradition för verket. Denna tradition bör, 
givet tonsättarens relation till denne organist, betraktas som högst relevant för den 
som eftersträvar en kongenial tolkning. 

Nyckelord: Hilding Rosenberg, Orgelrörelse, Alf Linder
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Inledning

Bland våra svenska orgelverk intar Hilding Rosenbergs Toccata, Aria 
pastorale, Ciaccona från 1952 en särställning, givet dess storlek och 
avancerade uppbyggnad. Rosenberg gav under sitt liv ut fem orgelverk 
varav detta tredelade är det störst upplagda. Det skrevs i en tid då 
modernismen på allvar började göra sig gällande Sverige. Till skillnad från 
Rosenbergs tidigare verk, komponerade på 40-talet, har vi här att göra med 
ett verk som är betydligt mer klassiskt i sin faktur och klang. Tonsättaren 
skriver i en notis att ”en registrering som tar sikte på dispositionen i våra 
äldre orgelverk har föresvävat tonsättaren vid komponerandet av detta 
verk”. Verket är tillägnat Alf Linder, organist i Oscarskyrkan, som 
uruppförde stycket på tonsättarens 60-årsdag. (Angerdal, Fagius & Hellsten, 
2011, s.233)

Notbilden i verket är rik på artikulations- och dynamikanvisningar, men 
saknar helt registreringsanvisningar (dock finns Alf Linders registreringar 
på ett försättsblad). En djupare förståelse för tiden och tonsättaren blir 
därför nödvändig för den som önskar spela verket. I denna uppsats 
undersöks Rosenbergs förhållande till orgeln. Orgelverken granskas med 
särskilt tonvikt på det störst anlagda Toccata, Aria pastorale och Ciaccona.

Bakgrund

Hilding Rosenberg föddes 1892 i Bosjökloster i Skåne. Föräldrarna var inte 
professionella musiker men väl musikintresserade. Han började tidigt 
experimentera med taffeln i hemmet. I sin självbiografi beskriver han hur 
han kämpade med stycken han råkade ha noter på och hur han tillsammans 
med vänner tidigt gav konserter i mindre sammanhang. Rosenberg kände 
tidigt ett behov av att komponera och skapade redan i ungdomsåren små 
alster. Via ett stipendium skulle han vid 22 års ålder hamna i Stockholm, där 
han började studera på Kungl. Musikaliska Akademien. Han kom att studera 
komposition för Ernst Ellberg, piano för Richard Andersson samt hade 
privat korrespondens med Wilhelm Stenhammar, vilket kom att bli mycket 
betydelsefullt för den unge tonsättaren. Efter utlandsstudier i Tyskland 
började Rosenberg bli ett namn i Sverige. Han verkade på bred front med 
musik i snart sagt alla genrer. Han var tidigt involverad i Sveriges Radios 
musikverksamhet. Under sina utlandsstudier tog Rosenberg stort intryck av 
Arnold Schönbergs musik. Efter att ha hört dennes Kammarsymfoni började 
han utveckla sitt eget tonspråk i en ny riktning. Hans modernistiska försök 
sågs inte alltid med blida ögon av samtida kritiker och musikintresserade, 

1



och omdömena om hans musik varierade ganska kraftigt under 20- och 30-
talet. Rosenbergs hantverksmässiga skicklighet och hans oförtröttlighet gav 
dock resultat. Mer och mer ökade förståelsen för hans musik. Så småningom 
skulle Rosenberg bli något av en nestor i svenskt musikliv, kallad den 
svenska modernismens fader. Han kom även att bli privatlärare till många så 
småningom betydande svenska tonsättare, såsom Blomdahl, Lidholm och 
Bäck. Dessa sökte sig till Rosenberg, som undervisade privat. (Rosenberg, 
1978, inledande kapitel, samt Broman, 2006, s.13-36)

Rosenberg kom under sitt liv att stå för ett ideal som noga underströk vikten 
av att studera de gamla mästarna och känna deras tillvägagångssätt, men 
som lika noga underströk att utifrån den kunskapen skapa något nytt och 
eget. Rosenbergs syn på musikens utveckling kan sägas vara evolutionär, 
alltså att den är satt i ständig utveckling. Rosenbergs produktion präglas 
också av ett högst personligt anslag, och han skulle livet igenom bli öppen 
för och anamma nya stilar och intryck. Han hade sina ideal och uppskattade 
inte alla nymodigheter, men var alltid nyfiken och respektfull mot tonsättare 
som sökte nya vägar. (Broman, 2000, s. 71-73, samt Broman, 2006, s.
156-158)

Hilding Rosenberg och orgeln

Det Rosenbergska hemmet var kyrkligt, och den blivande komponisten kom 
tidigt i kontakt med kyrkomusik och orgel. Fadern var korist och modern 
sjöng ofta. Rosenberg skulle tillsammans med två av sina bröder komma att 
avlägga kyrkomusikerexamen, och han var även under en kortare period 
anställd som kyrkomusiker. I Stockholm fick han anställning som organist 
på biografen Röda Kvarn, där han hade en stor romantisk Åkerman & Lund-
orgel till sitt förfogande. Stockholms orgellandskap bestod vid denna tid och 
ända in på 40-talet mest av senromantiska instrument. (Rosenberg, 1978, 
inledande kapitel, samt Angerdal, Fagius & Hellsten, 2011, s. 231-233)

I Tyskland kom han bland annat att ägna sig åt ”enträgna Regerstudier” och 
det märks tydligt i det första opublicerade orgelverk vi känner till: Fantasi d-
moll. Rosenbergs orgelproduktion skulle dock inte bli särskilt omfattande, 
trots hans kännedom om instrumentet. 1954 gavs tre orgelverk ut. Det är 
Fantasi e fuga, Preludium och fuga samt Toccata, Aria pastorale, Ciaccona. 
Verken förenas av de äldre kompositionsformerna men som vi sett var 
Rosenberg ingen anhängare av att komponera pastischmusik, utan hans egen 
personliga ton lyser igenom i samtliga verk. Fantasi e fuga från 1941 är 
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tillägnat brodern Gustaf. Stycket är enligt tonsättaren menat som ett minne 
från ungdomen då de avlade examen, och innehåller blinkningar till stycken 
de då spelade. 1947 skrevs Preludium och fuga. Ett kortare verk med ett 
lyriskt preludium och en mer kompromisslös fuga som med sin kromatik 
blir mer tonalt obestämbar. Toccata, Aria pastorale, Ciaccona skrevs 1952. 
Upprinnelsen till Rosenbergs största verk sägs vara att kompositören efter 
att ha hört Alf Linder i Oscarskyrkan framföra Fantasi e fuga i sann 
nysaklig anda känt sig inspirerad att komponera ett nytt stort verk. Stycket 
är tillägnat Linder som framförde verket vid Rosenbergs 60-årsdag. 
(Broman, 2000, s. 205, samt Lundkvist, 1992)

1961 utgavs Funderingar över en doktorsavhandling och synnerligen 
sekvens nr 40, som skrevs till vännen och gregorianikkännaren Carl-Allan 
Moberg på dennes 65-årsdag. Rosenbergs sista stora orgelstycke blev 
variationsverket Lover Gud i himmelshöjd, som ingår i kantaten Hymnus 
som beställdes till Adolf Fredriks kyrkas orgelinvigning 1966. 

Därtill finns ett flertal av tonsättaren outgivna stycken. Vissa av dessa har 
getts ut efter dennes bortgång. 

Orgelrörelse och orgeln i Oscarskyrkan

Den s.k orgelrörelsen uppstod på 20-talet i Tyskland som en motreaktion 
mot de ”föråldrade” romantiska idealen och kom att kraftigt förändra 
orgelbyggeriet framförallt i nordeuropa. De romantiska orglarna framstod 
för radikala 20-talsorganister som rester av en värld som ohjälpligt gått 
förlorad under första världskriget. Det behövdes en ny orgel för en ny tid. 
Man återvände till historiska, nordtyska barocka förebilder och använde 
instrument från denna tid som inspirationskälla. Mixturer och alikvoter fick 
större utymme på bekostnad av grundtonbaserade fundament. Rörverkens 
uppsatser förkortades och tonansatsen gjordes tydligare. Orglarnas traktur 
blev återigen helt mekaniska. Nazismens framväxt gjorde att orgelrörelsens 
centrum under 30-talet flyttades från Tyskland till Danmark, som under 
följande trettio år kom att dominera denna typ av orgelbyggeri. I Sverige 
kom många romantiska instrument att ersättas med nysakliga. Först på 60-
talet började romantiska inslag göra sig gällande igen och fler och fler orglar 
byggdes i en slags blandstil, som varit mer vanlig i södra Europa, där 
orgelrörelsen inte varit lika stark utan snarare fått komplettera befintliga 
instrument. (Hellsten, 2002, s. 151-155)
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Oscarskyrkans orgel är byggd av danska Marcussen och Son, invigdes 1949 
och kom att bli en milstolpe för orgelrörelsen i vårt land, i synnerhet i 
Stockholm. Med tre helt neobarocka manualer samt ett stort svällverk som 
fjärde manual är det ett instrument med stor klanglig potential, som 
säkerligen inspirerade Rosenberg vid skapandet av Toccata, Aria pastorale, 
Ciaccona. 

Nedan följer dispositionen för orgeln i Oscarskyrkan, såsom den var för Alf 
Linder. Mindre ändringar har sedan dess tillkommit. Dispositionen hämtad 
från noten.
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Fig. 1  Ursprungliga 
dispositionen för orgeln i 
Oscarskyrkan.



Gamla kompositionsformer

I Toccata, Aria pastorale, Ciaccona använder Rosenberg för barocken 
typiska kompositionsformer: Toccata, ciaccona, aria och fuga. Att använda 
dessa kompositionsformer har egentligen aldrig gått ur tiden för organister, 
även om innehållet i t.ex. en toccata varierat kraftigt genom historien. Att 
Rosenberg komponerar en toccata enligt nordtysk förebild låg helt i tiden 
och i orgelrörelsens anda. 

Toccata kommer från italienskans toccare, som betyder ”att röra”. Även om 
formtypen har lokala särdrag under barocken så kännetecknas den av att den 
är en virtuos sats med improvisatoriska drag, ofta med snabba löpningar 
eller andra uttryck som ska visa exekutörens skicklighet. Inte sällan 
innehåller en (nordtysk) toccata fugerade avsnitt med en mer fast puls som 
kontrast till de ofta mer fritt formade virtuosa partierna. (Angerdal, Fagius 
& Hellsten, 2011, s.136-137)

Ciacconan kommer från Spanien och är tätt besläktad med passacaglia från 
samma land. Båda formernas idé är att skapa variationer kring ett 
inledningsvis givet tema. Skillnaden mellan ciaccona och passacaglia är 
omdiskuterad, och de glider lätt ihop. Den skillnad som ibland brukar 
anföras är att ciacconan varierar en kort harmonisk progression medan 
passacaglian bygger sina variationer på ett basostinato. 

En fuga är en kontrapunktisk sats byggd kring ett (eller flera) teman som 
presenteras i en inledande exposition, där stämmorna inträder en i taget. 
Ofta finns ett kontrasubjekt, ett sidotema, till huvudtemat. Dessa utvecklas 
sedan. En fuga brukar sluta med att huvudtemat inträder en sista gång i 
originaltonarten. 

En aria är en ackompanjerad solosång. Under barocken var det vanligt med 
s.k A-B-A-arior med ett inledande parti som återkommer efter en B-del som 
gärna får gå i en parallell tonart. Inte sällan finns det möjligheter för solisten 
att i den andra A-delen skapa små variationer i form av t.ex. ornament eller 
förslag. 

Syfte

Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för Rosenbergs sätt att 
komponera för orgeln och genom en större kunskap om orgelverken kunna 
ta väl underbyggda och förankrade musikaliska beslut. Särskilt fokus 
kommer vara på Toccata, Aria pastorale och Ciaccona. Frågor uppsatsen 
söker svar på är: Hur kan detta verk, beträffande spelstil, frasering, 
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instrumentval och registrering, realiseras på ett kongenialt sätt? Vilka 
friheter har interpreten? Spelar vi Rosenberg likadant idag som 1952?

Metod

Tonsättarens orgelestetik kommer undersökas genom studium av notbilden 
hos de utgivna orgelverken. Tre inspelningar av Toccata, Aria pastorale, 
Ciaccona kommer att studeras med särskilt fokus på tempi, registrering, 
artikulation och agogik. Artiklar och litteratur kommer studeras för att få 
ökad förståelse om den musikaliska kontext i vilken verket kom till. 

Eftersom just Toccata, Aria pastorale, Ciaccona står i huvudfokus i denna 
text kommer detta stycke analyseras extra noga, då en större teoretisk 
förståelse för verket möjligen kan påverka den konstnärliga gestaltningen.

Analys

Toccata, Aria pastorale, Ciaccona
Toccatan kan närmast beskrivas som femdelad. Det faktum att den 
formmässigt har många likheter med sina barocka föregångare skänker 
stycket en särskild klarhet, något som även gäller för kommande satser. Den 
dramatiska affekten slås an omedelbart med ett fanfar-motiv i ff-nyans, 
unisont i händerna (se fig. 2). Detta motiv intensifieras och söker sig snart 

ner till stora C, där pedalen ansluter med en lång bordunton. Efter detta 
exclamatio presenteras så ytterligare tematik (fig. 3),  i form av upprepade 
staccatotoner med förslag, något som kommer genomsyra hela satsen. Efter 
ett för genren så typiskt pedalsolo återkommer fanfarmotivet, som nu 
utvecklas ytterligare innan ett nytt pedalsolo tar vid. Ett växelspel mellan 
pedalens punkterade figurer och manualens tonupprepningar avslutar första 
delen. Ett svagt, lätt imiterande parti tar vid med ett mer sångbart tema (fig. 
4), som förebådats av föregående takters pedalstämma. Detta tema 
behandlas trestämmigt manualiter. Så småningom återvänder temat med de 
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Fig. 3 Upprepade 
staccatotoner med 
förslag.

Fig. 2 
Toccatans
inledning.



upprepade tonerna, pedalen återinträder och stycket växer mot den tredje 
delen. När denna tar vid når stycket sin höjdpunkt. Stora ackord i ff-nyans 
rör sig mot en stigande pedalskala. Tematik vi känner igen vävs in i 
förloppet, som mynnar ut i det tredje och sista pedalsolot. Växelspelet som 
avslutade den första delen avslutar även den tredje, men nu än mer 
utvecklat. I del fyra återvänder det svaga sångtemat, även denna gång 
trestämmigt manualiter. Den femte och avslutande delen inleds med en 
bordunton i pedalen, som långsamt rör sig ner till stora C där den stannar. 
Detta medan händerna är upptagna av virtuosa löpningar i styckets hittills 
snabbaste notvärden. En lång skala över hela klaviaturen mynnar ut i drillar 
i högt register. Fyra stora ackord i vänster hand, inramade av höger hands 
tremolo och en sista temainsats i pedalen, avslutar satsen. 

Den andra satsen, aria pastorale, är en A-B-A-sats som inleds med att de 
ackompanjerade stämmorna spelar parallella kvarter mot en friare 
understämma. Snart inträder en solostämma på en separat manual, som 
spelar mot parallella kvarter i vänster hand. B-delen inleds enstämmigt med 
solostämman, men spelar snart tvåstämmigt mot vänster hand, där de 
ackompanjerande kvarterna är utbytta mot ett nytt motiv. Därefter 
försvinner solostämman för att ge plats åt ett svagt parti i form av en i 
händerna homofon ackordprogression över ett kvartintervallbaserat 
basostinato (fig. 5). B-delen avslutas med ännu en enstämmig melodi, denna 
gång i pedalen. Den andra A-delen är ingen exakt kopia men en variant på 
den första. Stycket slutar med att citera det motiv som presenterades i B-
delen.
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Fig. 4
Inledningen av 
toccatans svaga 
parti.

Fig. 5 Homofona ackord i pianissimo 
bryter av B-delens kontrapunktiska 
tvåstämmighet.



Ciacconan är styckets längsta sats och kompositions- och speltekniskt mest 
avancerade av de tre, och består av en temapresentation följd av femton 
variationer. Rosenberg har inte komponerat någon strikt, klassisk ciaccona 
utan satsen kan mer beskrivas som en fri variationsföljd. De tre stämmorna i 
den inledande presentationen blir alla föremål för variationer. Inte sällan 
låter Rosenberg variationerna befrukta varandra, på så sätt att en variations 
idé vidareutvecklas i den nästföljande. Dynamiskt rör sig satsen i en slags 
bågform med en svag inledning som växer i varje variation till en 
kulminering i  ff i variation fem och sex, innan dynamiken går tillbaka. De 
återstående variationerna, med undantag för nummer elva, är noterade i p 
eller pp.  

Ciaccona-temat är en tio takter lång mjuk saraband (3/4). Den är noterad i 
pp och med instruktionen legato, dock finns det en del bågar att ta hänsyn 
till. Se fig. 6.

Variation 1

I denna något djärva variation väver tonsättaren in soprantemat, som nästan 
helt försvinner, i en utsmyckad melodi som helt konsekvent bryter ackorden 
som bygger upp ciacconan (fig. 7). Melodin rör sig helt fritt som 
understämma till liggande punkterade halvnoter i dissonerande små 
sekunder, som förflyttas i omvänd motrörelse till ciacconans bastema. 
Variationen är noterad i pp, och då de små sekunderna i ackompanjemanget 
förflyttas helt parallellt ger den nästan ett tvåstämmigt intryck. 
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Fig. 6 Ciacconans 
första två takter.

Fig. 7 Soprantemat broderas ut 
genom att bryta ciacconans ackord, 
jämför fig. 6

Fig. 8 Variation 2 
Trestämmigheten tillbaka med 
stämmorna på rätt plats.



Variation 2

Även i denna variation är soprantemat fritt invävt i en längre melodi, denna 
gång i sopranläge med en tydligare profilerad frasering samt med stora, 
uttrycksfulla intervall (fig. 8). Trestämmigheten är tillbaka, med ett nästan 
orört bastema samt ett lätt varierat tenortema.  I sista takten skärper 
Rosenberg rytmen i tenorstämman med åttondelstrioler samt två sextondelar 
plus åttondel, två rytmiska element som kommer att dominera nästa 
variation. Satsen är noterad i p.

Variation 3

Nu inträder pedalen, som tar över det ännu stabila bastemat. Denna 
variation är egentligen en vidareutveckling av den föregående. Dynamiken 
är nu uppe i mf. Tenortemat är ännu mer utvecklat, med fokus på 
åttondelstrioler, och sopranstämman är invävd i en kolorerad cantus firmus, 
se fig. 9. 

Variation 4

Efter att det rytmiska förloppet successivt skärpts under föregående 
variationer så låter nu Rosenberg sopranstämman mynna ut i flödande 
sextondelar som löper genom hela satsen (fig. 10). Stycket är nu uppe i f-
dynamik. För första gången bryter Rosenberg ackordprogressionen som 
introducerats i inledningen och präglat de tre första variationerna. 
Exempelvis kommer nu den karaktäristiska mollmedianten på första slaget i 
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Fig. 9. I sista takten av variation 2 skärper 
tonsättaren det rytmiska förloppet med 
figurer som kommer att dominera variation 
3.



takt två istället för tredje slaget i takt 1. Ackorden blir mer och mer 
oigenkännliga ju längre variationen går. 

Variation 5

I variation 5 bryter tonsättaren helt med temats grundkaraktär. Denna har nu 
ersatts av en slags fransk uvertyr, med stora, ofta punkterade, ackord i ff. Se 
fig. 11. 

Variation 6

Denna variation fortsätter i ff, och baslinjen förblir obruten mellan denna 
och föregående variation. Nu löper virtuosa sextoler i sopranen, samtidigt 
som understämmorna är utbyggda. Med sin 4/4-takt befinner sig satsen 
långt från temats grundkaraktär. Den dynamiska och rytmiska spänning som 
byggts upp sen inledningen kulminerar nu, se fig. 12.
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Fig. 10 Variation 4. Dynamiken 
börjar nu komma igång på allvar, 
likaså den rytmiska vitaliteten.

Fig. 11 Variation 5 I denna variation 
bryter tonsättaren helt med de 
mönster vi hunnit vänja oss vid.

Fig. 12. Den dynamiska och rytmiska 
spänning kulminerar med virtuosa 
sextoler som löper genom hela satsen.



Variation 7

I variation 7 återvänder vi till den inledande karaktären. Taktarten är åter 
3/4, dynamiken är p, och soprantemat antyds i en mellanstämma (fig. 13). 
Sextolerna från föregående variation löper vidare även i denna, för att i 
slutet ritardera och landa på en ensam höjdton som binds över till nästa 
variation. Detta är den första variation som inte är 10 takter, utan istället 20. 
Under resten av ciacconan kommer variationerna bestå av olika antal takter. 

Variation 8

Efter föregående variationers virtuositet följer nu en finstämd manualitersats 
med beteckningen dolce, där tematik vi känner igen inträder i olika 
stämmor, se fig. 14.

Variation 9

En tom kvint på D ligger som bordun under hela 
variationen. Över detta broderas sopranstämman 
ut i en originellt kolorerad cantus-firmus. 
Rosenberg noterar Piú lento och a piacere. Se 
fig. 15.

Variation 10

Den meditativa stämningen fortsätter här som 
en trio i pp (fig. 16). 
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Fig. 13. Variation 7 spelas 
manualiter. De energiska sextolerna 
från föregående variation är kvar. I 
övrigt har denna variation återvänt 
till ciacconatemats grundkaraktär.

Fig. 14. Den första av 
tre på varandra 
följande meditativa 
variationer präglas av 
ömma harmonier. 

Fig. 15. I denna 
avskalade variation 
broderas soprantemat 
ut solistiskt över en 
tom kvint.

Fig. 16. Pedalen 
återvänder i den 
alltjämt skira 
karaktären. 



Variation 11

Med sin f-nyans blir denna variation den sista som inte går i p eller pp. En 
tydlig basgång ligger som grund då händerna utför distinkta rytmiska figurer 
(fig 17). Variationen avslutas med en virtuos skala. 

Variation 12

Med de rytmiska elementen kvar från föregående variation tar Rosenberg 
tydligt fram inledningens ackord och melodik, som de senaste variationerna 
inte har varit särskilt framträdande. Se fig. 18. 

Variation 13

I denna variation i pp spelar pedalen en två oktavers fallande skala 
polyrytmiskt mot staccaterade trioler i händerna (fig 19). När pedalen landat 
på sitt låga Eb mattas rytmerna successivt av i manualen. 
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Fig. 17. Variation 11 
präglas av en rytmisk 
vitalitet som abrupt 
bryter med föregående 
variations stillhet. 

Fig. 18. Rytmiska element från föregående 
variation i ny karaktär. 

Fig. 19. De staccaterade trioler som bryter 
in i variation 12 (se fig. 18 slag 3), får här 
fullt spelutrymme.



Variation 14

Efter detta rytmiska decrescendo vidtar en ljuv manualitersats, där 
soprantemats tre första takter utgör fundamentet (fig. 20). Soprantemat 
presenteras oförvrängt, sånär som på en punkterad fjärdedel som slätats ut. 
Detta melodiska fragment inträder sedan i olika stämmor. 

Variation 15

Sarabanden har här förvandlats till en pastoral i 6/8, där två stämmor spelar 
mot varandra över en upprepad tom kvint i pedalen. Sopranstämman leker 
kring huvudtemats toner medan mittenstämman har mer av en 
ostinatokaraktär. Se fig. 21.

Slutfugan

Fugan tar vid attacca via en överbunden ton (fig 22). De första 49 takterna 
är manualiter med ett crescendo från p till f. I takt 50 inträder pedalen, som 
kommer att spela fugatemat tre gånger i följd. Även här finns ciacconaidén 
antydd på så vis att händerna utför sin distinkta idé vid respektive 
pedalinsats. Först flödar åttondelstrioler obrutet. När pedalen spelar temat 
på nytt utför händerna bestämda ackord. Då temat kommer i pedalen för 
tredje och sista gången förenas det med ciacconans samtliga tre inledande 
stämmor i sin ursprungliga form, nu i tutti (fig 23). Ett magnifikt slutfall 
landar i D-dur via ett klingande Db- och Eb-durackord som rör sig 
kromatiskt till slutackordet.
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Fig. 20. En sista tillbakablick till den 
ursprungliga karaktären möter oss i den 
drömmande variation 14. 

Fig. 21. Sarabanden 
muterad till pastoral, med 
ostinatofigurer i pedal 
och vänster hand.



Orgeltyp och registreringar

Rosenberg skriver i en notis att ”en registrering som tar sikte på 
dispositionen hos våra äldre orgelverk har föresvävat tonsättaren vid 
komponerandet av detta verk”. Erik Lundkvist minns ett möte med 
tonsättaren i en artikel i tidskriften Musikrevy: ”Samtalet berörde också 
olika klangideal hos orgeln och Rosenberg bekände utan vidare sin 
förkärlek till barockorgeln och dess gnistrande övertonsrikedom och skärpa 
och han tillade att både Fantasi och Toccata-aria pastorale-ciaccona från 
1952 bäst kommer till sin rätt på en sådan orgel, medan Preludio e fuga 
från 1947 med fördel kunde framföras på ett romantiskt 
instrument.”(Lundkvist, 1992, samt Angerdal, Fagius & Hellsten, 2011, s.
233)

Som vi sett anammade orgelrörelsen detta barocka klangideal, och orgeln i 
Oscarskyrkan kom med stor sannolikhet att utgöra en stor inspiration för 
Rosenberg i skapandet av verket. 
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Fig. 22. Fugans 
inledande takter.

Fig. 23. Fugatemat (i pedalen) förenas till slut 
med ciacconans inledande tre stämmor.



Alf Linders noter finns bevarade på orgelläktaren i Oscarskyrkan. Där 
återfinns bland annat flera exemplar av Toccata, Aria pastorale, Ciaccona. 
Kvar finns också ett brev förläggaren på Nordiska Musikförlaget skickat till 
Linder där det framgår att Rosenberg inte ville ha några tryckta 
registreringar i notbilden utan hellre ha dessa på ett försättsblad. Rosenberg 
ska också ha önskat de registreringar Linder brukade använda.

Rosenbergs orgelfaktur

Rosenberg var organist, vilket märks i orgelverken. De ligger bra till och 
känns tekniskt naturliga, om än inte alltid lätta, att spela. Notbilden i 
orgelverken präglas generellt av noga utskrivna fras- och 
artikuleringsanvisningar, samt karaktärs och tempobeteckningar.  I Lover 
Gud i himmelhöjd finns registreringar angivna. Däremot saknas de helt i 
Preludium & fuga, Fantasi e fuga samt Toccata, Aria pastorale, Ciaccona. 
Dynamiska angivelser är utskrivna och dessa får utgöra grunden för en 
registrering. Det blir då upp till interpreten att avgöra hur denne ska röra sig 
mellan de olika dynamiska lägena, något som inte alltid är helt självklart. 
Manuallägen är utskrivna ibland, men exekutören lämnas även här med 
valmöjligheter att t.ex. framhäva stämmor eller temainsatser på särskild 
manual. Att Rosenberg sökt sig tillbaka till äldre förebilder i Toccata, Aria 
pastorale, Ciaccona märks även på det sätt han bygger upp musiken. 
Underförstådda registercrescendon saknas, utan musiken rör sig mer 
blockvis, med en fast registrering för varje del. I toccatan är de olika delarna 
tydligt avskilda (med undantag för de sista takterna, se diskussion) vilket 
ger utrymme för omregistreringar. Samma gäller i andra satsen. I ciacconan 
kräver nästan varje variation sin egen registrering, men inget i notbilden 
tyder på omregistreringar inom variationerna. I slutfugan rör sig dynamiken 
från den inledande nyansen p till tutti i fyra angivna steg.

Inspelningar

Tre inspelningar av verket har använts. Det är Alf Linders inspelning från 
1975, Erik Boströms från 1992 (liksom Linders i Oscarskyrkan i 
Stockholm) samt Rolf Stenholms live-inspelning från Svensk Orgelvecka i 
Matteuskyrkan i Norrköping 1984. På inspelningarna märks att Alf Linders 
tolkning påverkat de två senare interpreterna, inte bara beträffande 
registrering och solostämmor utan också val av t.ex. manuallägen och 
artikulation. Toccatan spelas av alla tre rappt och energiskt, med snabba 
tempi. De inledande virtuosa skalorna och pedalsoli spelas ofta med stor 
agogik. De fugerade svaga delarna spelas i ett lite lugnare tempo, i en 
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fastare rytm. I aria-pastoralen (och även i övriga satser) hör vi olika sätt att 
realisera de noterade bågarna. Interpreterna tolkar ciacconan likartat vad 
gäller speltekniska detaljer, samt hur verket byggs upp på orgeln. 
Grundtempo, tempoförhållanden mellan variationerna samt hur slutfugan 
gestaltas skiljer sig en del. Inspelningarna kommer hänvisas till i 
diskussionsdelen, då olika interpretationsförslag diskuteras.

Diskussion

Instrument, registreringar och spelsätt

Det står klart att det ideala instrumentet för Toccata, Aria pastorale, 
Ciaccona är en orgel av Oscarskyrkansnitt. Med andra ord en orgel med 
tydlig verkprincip som också bör ha en rik klangpalett med stämmor som 
kan få fram ”barockorgelns gnistrande övertonsrikedom”. Det är inte 
nödvändigt att framföra verket på en stor orgel, men givet styckets storlek, 
storslagenhet och dynamiska bredd skadar det inte med en orgel med lite 
större klanglig potential. Med sin klassiska faktur och uppbyggnad är det 
dock ett verk som kan realiseras på många orglar!

Att Rosenberg valt att ha Linders registreringar på ett försättsblad istället för 
att skriva ut dessa i notbilden är intressant. Dessa registreringar måste ses 
som ett förslag eller exempel på hur stycket kan realiseras, bevisligen på ett 
sätt som komponisten uppskattade. De kan dock inte ges samma definitiva 
tyngd som om Rosenberg genomgående angivit stämmor och fottal i 
notbilden. Avsaknaden av registreringar i de två tidigare verken pekar också 
på att tonsättaren valt att ge interpreten handlingsutrymme. Som organist 
visste Rosenberg förstås att förutsättningarna kan skilja sig rätt kraftigt åt 
beroende på orgel. 

Vi har sett att tonsättaren föreställde sig en klangvärld från äldre orgelverk, 
och att han hade en förkärlek för barockorgeln. Vid realiserandet av stycket 
kan det därför vara en idé att liksom de tre interpreterna på inspelningarna 
undvika typiskt romantiska spelideal. Istället för en bred 8’-klang kanske 
det räcker med någon enstaka 8’, och för barockorgeln främmande stämmor 
som t.ex. voix celeste kan utgå. Bruket av registersvällare eller svällare bör 
användas sparsamt. Svällaren kan med fördel användas för att nå en viss 
dynamik för önskad klang, snarare än för ett löpande crescendo/diminuendo 
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(undantag takt 33 i arian). Likaså behövs det sällan många eller gradvisa 
registercrescendon medan man spelar, registreringarna passar ofta in där 
musiken andas. Ett spel baserat på verkprincipen kan ersätta ett mer 
terassdynamiskt tänk, och finns ett stort pedalverk får det gärna vara 
okopplat, på flera ställen i notbilden finns detta antytt, se fig. 24. 

Att dra definitiva slutsatser om hur ett stycke bör framföras är alltid 
vanskligt. Många faktorer spelar in när ett orgelverk ska realiseras, och i 
detta fall tål musiken olika närmanden. För att bejaka tidsandan, den 
klassiska uppbyggnaden och fakturen hos Toccata, Aria pastorale, Ciaccona 
kan det dock vara fruktbart att medvetet undvika ett alltför romantiskt 
spelsätt. 

Bågarna i verket ger musiken en tydlighet och sångbarhet om de utförs 
genomgående. Dock kräver bågarna lite olika hantering. Ibland signalerar 
de tydliga lyft, ibland krävs bara en antydan med ett lätt non-legato. Vissa 
gånger kan en hjälp vara att tänka stråkbyte. Tonsättaren komponerade 
mycket musik för stråkinstrument, inte minst under 50-talet tillkom flera 
stråkkvartetter. Rosenberg har varit så pass noggrann och konsekvent med 
sina bågar att de inte kan ignoreras. Det gäller att finna en balans där 
bågarna skänker klarhet och inte avbryter det musikaliska förloppet. Inte 
sällan går det att med hjälp av en lämplig fingersättning realisera bågarna. 

Toccata

Verkets första sats präglas av en extrovert virtuositet, om än i ett dramatiskt 
och oroligt stämningsläge. Uppbyggnaden är efter nordtysk förebild, och 
liksom i dessa ligger det nära till hands att tillåta sig en del agogik i de mer 
fritt formade partierna. Det inbyggda accelerandot/ritardandot i takt 2-3 kan 
t.ex. förstärkas agogiskt, liksom pedalsolona kan formas för att bli ömsom 
recitativa ömsom stormiga. Förslagen som återkommer stycket igenom kan 
med fördel göras oerhört energiska. 
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Fig 24. Ett av många 
ställen där en till 
Huvudverket kopplad pedal 
omöjliggör vänster hands 
tonupprepningar.



De p-noterade mellanpartierna tål att spelas i ett lugnare tempo, naturligtvis 
beroende på utgångstempot. Det första av dessa två partier övergår i takt 37 
till en slags uppbyggnad till stora kulminationen. Här krävs en 
omregistrering till åtminstone mf, även om det inte står angivet. Det faller 
sig helt naturligt och spelas så i samtliga inspelningar. Beträffande 
registrering är det i toccatan för det mesta inga konstigheter. Några 
oklarheter finns dock på sista uppslaget. I slutet av det andra svaga partiet 
står noterat +4’.2’, vilket är styckets enda registreringsanvisning. Helt klart 
är att här ska det bli starkare, med stämmor i tvåfotsläge. Detta är helt 
självklart musikaliskt, och nästan ett måste för att kunna nå upp i 
slutdynamiken på den korta tid som är kvar. Man kan fundera på om denna 
anvisning innebär att det föregående partiet (och motsvarande del tidigare i 
stycket) inte ska innehålla 4’ respektive 2’, och alltså bara spelas på 8’. 
Detta kan fungera bra, men eftersom stämmorna ibland rör sig i ett lågt läge 
blir det på många orglar snyggare med en 4’ även i det svaga partiet. Så 
spelar t.ex. Alf Linder. Rimligast är kanske att betrakta denna anvisning som 
”här ska det bli starkt igen”. I takt 84 har Rosenberg noterat cresc, och det är 
enda gången en dynamikbeteckning föregås av en sådan instruktion. I ett 
annat verk hade det kanske varit självklart med registersvällare och det är 
väl möjligt även här. Ett sådant crescendo kan förslagsvis pågå till takt 86. 
Annars går det bra att lägga till någon eller några starka stämmor i takt 85 
när skalan vänder, det är för övrigt ett tacksamt läge att registrera om i. 
Slutackordet är försett med ytterligare en stegring i dynamik, och det blir då 
naturligt att låta detta ackord föregås av ett tydligt lyft. 
Toccatan erbjuder spelaren många möjligheter till virtuost spel. Följande 
sats och stora delar av ciacconan präglas av ett mer eftertänksamt och 
inåtvänt uttryck, och det kan därför med storformen i åtanke vara klokt att 
spela ut toccatan ordentligt och inte göra den för ”snäll”. 

Linders sätt att spela märks även i de senare inspelningarna, och enligt 
denna speltradition framförs just de svaga partierna meno mosso, trots att 
det inte står i notbilden. Likaså, trots att det inte är noterat, spelar vänster 
hand tydligt staccato från och med 78. Linder spelar här på ett fulladdat 
ryggpositiv med en lite ettrig klang, för att i takt 85 återvända till 
huvudverket.
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Aria pastorale

Mittensatsen är kanske den tekniskt mest överkomliga av Rosenbergs 
orgelverk, som dock kräver en delikat hantering av 
artikulationsanvisningarna. I denna sats kan bågarna både hjälpa och stjälpa. 
Görs de övertydliga tappar musiken riktning men görs de smakfullt skänker 
de musiken en särskild elegans. Redan i första takten ställs interpreten inför 
dessa utmaningar, med en ny fras i vänster hand på slag tre samt sista 
fjärdedelen i högerhand som omges av en avslutad fras samt en ny fras (fig. 
25). Dessa låter bra om de utförs åt det mjuka hållet. Senare i solomelodin 
passar det bra med mer tydliga andningar. I takt 10-11 kan bågarna med 
fördel realiseras genom ett non-legato mellan fraserna för att inte det 
musikaliska förloppet ska bli alltför stolpigt, dock är det viktigt att 
betoningarna blir tydliga (fig 26). För tydlighets skull kan alla tre stämmor i 
vänster hand frasera tillsammans i takt 6 och 7, samt senare då detta motiv 
återkommer. Registreringsmässigt finns flera alternativ. Linder väljer Vox 
humana med tremulant som solostämma. Man behöver inte vara rädd för att 
ge de ackompanjerande stämmorna lite extra glans med t.ex. en 4’. 
Pianissimot i takt 16 kan realiseras genom att stänga svällaren i lyftet, 
alternativ registrera om eller byta manual. I slutet av satsen har Rosenberg 
noterat ett diminuendo på fermatet, något som bara kan tolkas som ett 
svälldiminuendo. Precis som på inspelningarna kan satsen med fördel spelas 
mycket espressivt, och särskilt uttrycksfulla ställen eller soloinsatser kan 
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Fig 25. Bågar att ta hänsyn till. Fig. 26. En omsorgsfullt noterad melodi.



betonas med agogik.

Ciaccona

Ciacconan kan vid första anblick tyckas överväldigande men snart 
framträder mönster och sammanhang. Det är en uttrycksfull och storslagen 
sats, men längden samt bristen på uppenbar samhörighet mellan 
variationerna kan göra detta till en smått krävande sats att få grepp om som 
lyssnare. Som interpret kan det därför inte skada att med tillgängliga medel 
hålla ihop satsen. Dessa kan vara tempo, registrering eller övergångarna 
mellan variationerna. 

Ett tempo som inte fluktuerar alltför mycket mellan variationerna (förutom 
då tempoändring anvisas) kan hjälpa till att skapa en helhet av stycket och 
minska risken för att satsen ska upplevas som en röra. Om tempot ska hållas 
gäller det att redan i den inledande temapresentationen planera för resten av 
ciacconan. Tempot i de tre inspelningarna är olika, och det ”rätta” tempot 
blir slutligen en fråga för interpreten. Ett tempobeslut styrs ju som bekant 
också av faktorer som instrument och rum. Trots att ciacconan går olika fort 
på inspelningarna behålls i samtliga fall ciacconatemats milda karaktär, 
vilket i slutändan får anses vara det viktigaste.

De första fyra variationerna har en förhållandevis tydlig koppling till 
inledningen, och de bygger också upp dynamisk och rytmisk spänning inför 
kulminationen i variation 5 och 6. I variation 1 kan en möjlighet vara att 
spela cantus firmus på en egen manual, t.ex på en kvintadena. Möjligheterna 
är förstås många. Förutom att det är vackert kan den dynamiska skiktning 
solospelet medför underlätta ett mer organiskt crescendo mellan 
variationerna. Variation 4 inleds med en överbunden ton från variation 3. 
Befinner man sig inte redan på huvudverket kan man kosta på sig ett lyft 
mellan variationerna. I variation 4 bör huvudverkets 2’ absolut vara med, för 
att i variation 5 kunna förstärkas med rörverk och klangkrona. Även om det 
inte står angivet ligger det nära till hands att ytterligare öka dynamiken i 
variation 6. I denna variation rör sig pedalstämman solistiskt över ett stort 
omfång och krockar ofta med vänsterhandens stämmor. Om orgeln tillåter 
kan det ge en tydlighet åt satsen med en självständig pedal som inte är 
kopplad till Hv. Detta är även fördelaktigt på många ställen i stycket men 
förutsätter ett stort pedalverk. De första tre variationerna kan om man så vill 
skiljas åt med en liten andning. Om det fungerar rent praktiskt är ett annat 

20



bra alternativ att låta dem gå in i varandra. Från och med variation 4 byggs 
spänningen upp på allvar, och det bör inte bli ett alltför stort avbrott mellan 
variationerna. 

Variation 7 kan ses som en brygga mellan de starka virtuosa variationerna 
och de meditativa, kontemplerande variationerna 8-10. Den stora 
dynamikskiftningen till p kan förberedas genom ett litet ritardando i slutet 
av variation 6 samt ett lyft. Dynamikanvisningen p behöver heller inte 
jämföras med alla andra p i verket. Vi ser att Linder här använder 8’,4’,2’ + 
cymbel, en registrering vi spontant kanske inte betraktar som p, men som 
onekligen är idiomatisk för instrumentet. Viktigt är hursomhelst att det inte 
blir en alltför abrupt övergång mellan variation 6 och 7. Höga fottal är ett 
effektivt sätt att behålla energin och karaktären från 6:an fast dynamiken 
som helhet går ner. Här finns ytterligare en speltradition från Linder, 
nämligen att spela höger hand leggiero, trots att notbilden antyder vanligt 
legato. 

Efter de senaste variationernas intensitet inträder nu några meditativa, svaga 
variationer. En omregistrering medan den överbundna tonen från variation 7 
ljuder är tänkbar, alternativt ett manualbyte utan lyft. Det beror på vilken 
registrering höger hand spelar på tidigare. Temporelationen mellan variation 
7 och 8 kan göras olika. En möjlighet är att använda sista taktens 
rallentando till att hitta ett nytt lite långsammare tempo, för att understryka 
den nya karaktären. Alternativ två är förstås att ritardera men återgå till 
ursprungstempot när nummer 8 tar vid. Ett lite långsammare tempo i 
variation 8 kanske inte bekräftas, men motsägs i alla fall inte av att variation 
9 har beteckningen piu lento, ”ännu långsammare”. Klart är i alla fall att vi i 
denna variation befinner oss i en djup stillhet, med en melodi som leker och 
improviserar kring inledningens soprantema. A piacere innebär ju att 
spelaren kan forma melodin efter eget behag. Den meditativa och andäktiga 
stämningen kan lätt gå förlorad om variationen spelas för snabbt eller för 
metriskt. I variation 10 undanröjer Rosenberg i vilket fall alla eventuella 
tempotvivel då han anvisar Tempo I. Likväl befinner vi oss fortfarande i en 
svag och eftertänksam atmosfär. Den trestämmiga satsen fungerar både att 
spela som en trio eller som på inspelningarna på en manual. Variationerna 
8-10 kan ses som förenade av en inåtvänd och lugn karaktär, och denna 
samhörighet kan förstärkas om variationerna går i varandra attacca. Mellan 
de första två är det antytt i notbilden. Men även i övergången till variation 
10 fungerar det att släppa kvinten i vänsterhand samtidigt som pedalen 
inträder. 
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Variation 11 inträder så med ett plötsligt forte i pedalen och stora ackord 
som successivt byggs upp för att plötsligt försvinna. Både av musikaliska 
och praktiska registreringsskäl krävs här ett lyft i övergången från 
föregående variation, något som ytterligare signalerar att de tre meditiva 
variationerna ersätts av något nytt. Här kan man absolut tänka sig en 
registrering lik den som användes i variation 4. Variation 12 och 13 beskrivs 
av Erik Lundkvist som ”två avlägsna konsertanta släktingar” till variation 
11, och visst kan man se det så. De första två förenas av ett rytmisk motiv. I 
variation 12 framträder som sagt inledningens motiv tydligt samtidigt som 
längre motiv av sextondelstrioler bryter in, för att i variation 13 få löpa 
oavbrutet tills de slutligen mattas av. Följer vi Linder spelas de staccaterade 
sextondelstriolerna i variation 12 på en separat manual, gärna med lite högre 
fottal. Samma registrering kan då eventuellt användas för samma figurer i 
nästa variation, något som kan tydliggöra den större strukturen i detta parti. 
Tempomässigt ska förstås variation 12 sänkas enligt anvisning, med en 
svagare registrering som ändå inte bör kännas alltför apart från föregående 
variation. Triolerna i variation 13 får inte tappa i intensitet, först vid 5-6 
takter från variationens slut kan artikulationen slätas ut för att sluta helt 
legato i de längre notvärdena. (Lundkvist, 1992)

De uttrycksfulla klangerna i variation 14 förtjänar att spelas ömt och 
omsorgsfullt. Det är möjligt att ta fram tematiken i understämman på en 
separat manual. På inspelningarna inträder en solostämma i takt 8, även 
detta efter Linders förebild. Vill man spara på solot kan det också inträda i 
takt 12 eller 13. Det är möjligt att som på inspelningarna fortsätta spela på 
två manualer även när det blir tvåstämmigt i vänsterhand. Annars går det att 
gå tillbaka till ursprungsklangen på tredje slaget i takt 16 eller i takt 18. Då 
dynamiken är pp och inget står angivet i noterna är det kanske inte lämpligt 
med en alltför påträngande solostämma. En svag differentiering från 
grundklangen räcker. Den efterföljande pastoralen kan gärna spelas i ett lite 
friskare tempo, så att synkoperna känns. Känner man inget behov av detta 
kan ett tempoförhållande från föregående variation vara fjärdel=åttondel. 
Sopranstämman ska naturligtvis spelas på en separat manual. Även om det 
inte står angivet är ett alternativ att likt Linder spela kvinterna i pedalen utan 
16’, för att ge variationen en elegant lätthet. 
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Fuga

Fugan bör spelas i ett någorlunda rörligt tempo för att inte förlora styrfart, 
och beroende på tidigare tempi kan man ta sig friheten att sätta ett nytt 
tempo från första slaget. En temporelation till variation 15 kan vara att 
pastoralens åttondel blir fugans fjärdedel. Fugans tempo bör rimligtvis bli 
snabbare än ciacconans. Då tematiken i slutet förenas i ett stort tutti går det 
att tänka sig att tempot sänks, som i ett largamente, för att då korrespondera 
med ursprungstempot. Detta får dock bli upp till interpreten, det är ju inte 
nödvändigt att ciacconatemat spelas i exakt samma tempo i inledningen som 
i slutet av fugan. 

I samtliga inspelningar byter interpreterna klang i början av fugan, även fast 
det inte är noterat. Vi befinner oss nu dryga 20 minuter in i verket och en 
bestämd och lite uppfordrande fuga är bara välgörande. Även här finns en 
tradition att i fugatemat lägga in andningar i takt 5 och 8, före det tredje 
slaget. Detta kan kännas helt naturligt men bör göras konsekvent eller inte 
alls. Vill man på ett organiskt sätt nå tutti-dynamik på de enbart fyra 
noterade stegen så är det god hjälp att inte börja för svagt. De första 48 
takterna är noterade utan pedal, men att låta en kopplad pedal utan egna 
stämmor spela understämman från och med t.ex. takt 34 till kort innan den 
riktiga pedalinsatsen innebär en avsevärd förenkling. Detta skapar också en 
möjlighet att ta fram temainsatsen i takt 40, noterad f, på huvudverket. Från 
takt 52 och framåt bör hela satsen spelas på detta verk. Då det dröjer hela 50 
takter tills den riktiga pedalstämman inträder kan denna gärna vara stark och 
ståtlig, och förebåda den f-klang som inträder 2 takter senare. I takt 52 
ligger det nära till hands att ytterligare addera stämmor, liksom förstås i takt 
62. I denna takt bör en omregistrering ske på första slaget som noterat, 
eftersom den andra ”variationen” i fugan börjar då. 

Tonsättaren har noterat omregistreringar där något nytt händer i musiken; 
först en temainsats som bryter av ett längre mellanspel, sedan vid varje 
”variation”. Att försöka hitta en registrering som utan att vara okänslig går 
från svagt till tutti på dessa fyra steg kan ge en extra klarhet till det 
strukturella förloppet. Att låta första f-insatsen samt pedalinsatsen vara 
kraftiga kan vara ett sätt att tvinga upp dynamiken och med en ensam 
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stämma vänja örat vid en starkare dynamik innan övriga stämmor fyller i. 
Att inte låta den inledande p-nyansen vara för svag är också en hjälp.

Det förstås möjligt att realisera fugan genom fler gradvisa omregistreringar 
utöver de av Rosenberg noterade. Så gör Stenholm i viss mån, och det 
fungerar också bra. Jämför vi med Rosenbergs två fugor från 40-talet finner 
vi samma problematik, med en schematisk dynamisk notering. I dessa verk 
föreslås i Organistpraxis en hel del successiva omregistreringar, samt bruk 
av svällare för att undvika nya klanger som inträder alltför abrupt. 
Crescendo och diminuendo i riktning mot dynamikbeteckningarna blir här 
underförstått. En liknande inställning till slutfugan i Toccata, Aria pastorale, 
Ciaccona är därför inte obefogad. Det är t.ex. en möjlighet att börja fugan 
med stängd svällare, som sedan gradvis öppnas, tillsammans med små 
adderingar i registrering längs vägen. Ett slags mellanting är förstås också 
tänkbart, med någon eller några extra omregistreringar utan att excellera i 
detta. (Angerdal, Fagius & Hellsten, 2011, s.232-233)

Skillnaden mellan 40-talsverken och Toccata, Aria pastorale, Ciaccona är 
att Rosenberg i den senare medvetet valt en mer klassisk form och 
uppbyggnad, något som också nämns i Organistpraxis. I t.ex. Fantasi e fuga 
talar allt för att Rosenberg tänkt sig registerdiminuendon respektive 
crescendon på flera ställen i fantasin, och en liknande lösning i fugan ligger 
därför nära till hands. I Toccata, Aria pastorale, Ciaccona är situationen 
omvänd. Fram till fugans inträde har det inte funnits några behov av 
registercrescendon/diminuendon. 

Musiken tål flera lösningar, det viktigaste är att det slutgiltiga resultatet 
klingar gott och att fugan inte upplevs stilistiskt ”skild” från tidigare satser. 

Resultat

Under processens gång har frågorna som ställdes i inledningen blivit 
besvarade, eller åtminstone problematiserade och diskuterade. 

Beträffande spelsätt, instrumentval och registrering är en renodlad 
neobarock tolkning av just Toccata, Aria pastorale, Ciaccona sannolikt det 
mest kongeniala. Med det menas en version på en orgelrörelseorgel eller en 
orgel med en tydlig verkprincip där varje verk används till fullo med sina 
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respektive funktioner och karaktärsstämmor, och där höga fottal och 
blandstämmor har sin givna plats i klangbilden. Detta stämmer väl överens 
med den orgel och organist verket skrevs för och framstår idag som mycket 
tidstypiskt. Det står också klart att Rosenbergs orgelverk sinsemellan kräver 
lite olika behandling, då de kom till under olika förutsättningar och med 
olika instrument i åtanke. 

Beträffande frasering och artikulation har Rosenberg försett oss med en 
mängd information, främst i form av bågar. Denna noggrannhet hos 
tonsättaren måste respekteras. Dock finns det många sätt att utföra bågarna. 
Det blir upp till varje interpret att avgöra vad som passar bäst i den givna 
situationen. Viktigt är alltid att bågarna blir naturliga och eleganta, inte 
övertydliga eller hämmande på det musikaliska förloppet. 

Spelar vi då Rosenberg på samma sätt idag som 1952? Egentligen har nog 
inte någon ny spelpraxis för Rosenberg utvecklats, utan det är snarare de 
allmäna orgelidealen som förändrats. I den mån det finns en 
uppförandepraxis för Rosenbergs orgelverk (och då i synnerhet Toccata, 
Aria pastorale, Ciaccona) så utgår den från Alf Linders spelsätt. Vi vet att 
Rosenberg uppskattade Linders tolkningar, och att det fanns ett stort 
förtroende för interpreten från tonsättarens sida. Den registreringspraxis 
som då låg i tiden, med höga fottal, skarpa blandstämmor och ett starkt 
bejakande av orgelns verkprincip kan kännas främmande idag. Den organist 
som spontant inte registrerar som Linder kan utmana sig genom att försöka 
spela ”tidstroget”, och se vilken effekt detta har på musiken. 

Har man inte en stor renodlad neobarock orgel till förfogande går det ändå 
att ta sig an musiken. Rosenberg var som nämnts hela sitt liv öppen för nya 
intryck och idéer, och som sagt tål musiken flera infallsvinklar. 

Det går dock inte att komma ifrån att Toccata, Aria pastorale, Ciaccona i 
viss mån är bunden till sin tid, och att Rosenberg uttryckligen komponerade 
verket med en särskild klangbild i åtanke. Den som eftersträvar en 
kongenial realisering av verket kan därför anta att Linders tolkning hamnar 
nära tonsättarens ideal.

Vilken frihet har då interpreten? I Rosenbergs musik har organisten ett 
stimulerande interpretatoriskt arbete att se fram emot, då notbilden är 
tämligen fri från anvisningar och många beslut är som vi märkt överlåtna till 
interpreten. Exempel på dessa är tempi, registreringar, manuallägen mm. 
Även om Linder är att betrakta som en auktoritet på området säger det sig 
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självt att även på Oscarskyrkans orgel finns det många tänkbara sätt att 
spela Rosenberg, och tonsättaren hade säkert uppskattat olika sorters 
tolkningar av hans musik. Trots att interpreten har många friheter gäller det 
dock att vara noggrann med det som Rosenberg faktiskt har noterat. 
Frasering, manuallägen där de finns, dynamik, artikulation etc.  

Slutligen kan Toccata, Aria pastorale, Ciaccona rekommenderas till varje 
organist som vill ha ett stort konsertant svenskt orgelstycke signerat en av 
våra största tonsättare på sin repertoar. Det är ett fascinerande och 
uttrycksfullt verk som också lär oss mycket om sin tid. Det är synd att 
Rosenberg, givet hans förutsättningar och kunskaper, inte komponerade mer 
orgelmusik. Vi får trots det vara tacksamma att han givit oss så pass olika 
och unika verk, som verkligen berikar vår svenska orgelrepertoar.
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