
 

Examensarbete master 30hp våren 2012 

Konstnärlig masterexamen 

KK 

 

Handledare: Per-Henrik Holgersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Grönhaug 

Kvinnliga tonsättare 

Interpretationsarbete och framförande av orgelmusik 
komponerat av fyra kvinnliga tonsättare 

 

 



I 

Innehållsförteckning 

Bakgrund .......................................................................................................................................... 2 

Syfte / Frågeställning ........................................................................................................................ 2 

Inledning till studien ......................................................................................................................... 3 

Jeanne Demessieux ........................................................................................................................... 3 

Bakgrund ............................................................................................................................ 3 

Styckets uppbyggnad ......................................................................................................... 4 

Instudering ......................................................................................................................... 6 

Elfrida Andrée .................................................................................................................................. 9 

Bakgrund ............................................................................................................................ 9 

Styckets uppbyggnad ....................................................................................................... 10 

Instudering ....................................................................................................................... 12 

Gabriella Gullin .............................................................................................................................. 14 

Bakgrund .......................................................................................................................... 14 

Styckets uppbyggnad ....................................................................................................... 15 

Instudering ....................................................................................................................... 17 

Fanny Hensel (Mendelssohn) ......................................................................................................... 20 

Bakgrund .......................................................................................................................... 20 

Styckets uppbygnad ......................................................................................................... 21 

Instudering ....................................................................................................................... 22 

Slutreflektion .................................................................................................................................. 24 

Referenser ....................................................................................................................................... 25 

Litteratur........................................................................................................................... 25 

Mailkonversationer .......................................................................................................... 26 

Ljudexempel ..................................................................................................................... 26 



 2 

Bakgrund 

Det här är ett examensarbete som kommer att fokusera på fyra stycken skrivna 

för orgel. Samtliga stycken är skrivna av kvinnliga tonsättare. Idén om kvinnliga 

tonsättare dök upp under en resa jag gjorde med Kungliga musikhögskolan till 

Paris i april 2010. Vi besökte många kyrkor och orglar, och en av dem var Saint-

Esprit, kyrkan där Jeanne Demessieux var organist under 29 år.  

 

Kyrkans nuvarande organist, Hampus Lindwall, spelade stycket Te Deum för 

oss, och jag började fundera över hur mycket orgelmusik jag själv spelat som 

var skrivet av en kvinnlig tonsättare. Ganska snabbt kunde jag räkna ut att det 

handlade om endast ett repertoarstycke. Det var ett kortare stycke av den franske 

organisten Rolande Falcinelli och jag spelade det under min kantorsutbildning 

på Geijerskolan. 

 

En stor del av arbetet är och har varit att leta repertoar och sedan instudera de 

stycken som framförs på min examenskonsert i maj 2012. Efter letande på 

internet, musikbiblioteken och via kontakter, så hittade jag fyra stycken som jag 

ville fördjupa mig i och spela på min examenskonsert. Te Deum av Jeanne 

Demessieux, den första satsen Moderato ur Elfrida Andrées orgelsymfoni i h-

moll, ett stycke av den nu levande och aktiva tonsättaren Gabriella Gullin – Alla 

Ballata, samt ett Preludium i F-dur för orgel av Fanny Hensel Mendelssohn. 

 

Syfte / Frågeställning 

Mitt syfte med detta examensarbete, är att lyfta fram orgelrepertoar som är 

skriven är kvinnliga tonsättare och som inte så ofta spelas. 

 

En frågeställning som dykt upp under processen handlar om instuderingen av 

orgelmusik.  

 Hur skiljer sig min egen instudering åt vid arbetet med stycken från olika 

epoker?  

 Hur går instuderingen till vid mer ovanliga verk som jag inte har en så 

stark relation till sedan tidigare, och där jag har relativ stor frihet i min 

egen tolkning av musiken p.g.a. att det inte finns så många tidigare 

inspelningar och konserter att referera till? 
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Inledning till studien 

Den här skriftliga delen av mitt examensarbete är indelat i fyra avsnitt där varje 

stycke och tonsättare som framförs på min examenskonsert är representerade i 

varsin avdelning. 

 

Dessa delar är alla i sin tur indelade i tre delar. Först presenteras en kort 

redogörelse kring kompositörens liv och musikaliska bakgrund, därefter går jag 

igenom hur stycket är uppbyggt och som avslutande del så skriver jag om min 

egen instudering av konsertstycket och tankar kring den. 

Jeanne Demessieux 

Bakgrund 

Jeanne Demessieux föddes 1921 och fick sin första musikaliska utbildning vid 

Montpellierkonservatoriet som sjuåring. Hon visade sig vara en lovande pianist 

och år 1933 flyttade hela familjen till Paris för att den yngsta dottern Jeanne 

skulle kunna börja studera på Pariskonservatoriet. Samma år blev hon också 

organiste titulare i St Esprit, en av Paris kyrkor, en tjänst hon hade under de 

nästkommande 29 åren. Mellan 1936 och 1939 tog hon privata orgellektioner för 

Marcel Dupré, professor vid Pariskonservatoriet, och var efter det med i hans 

orgelklass som student (Henderson, 1999).  

 

Demessieux vann första pris vid flertalet musiktävlingar i ämnen som 

harmonilära (1937), piano (1939), fuga och kontrapunkt(1940), och år 1941 

vann hon en tävling i orgelinterpretation samt improvisation (Sadie, 2001). 

 

Efter det följde fem års intensiva studier för Dupré, och först efter dem, år 1946, 

fick hon ha sin debutkonsert i Salle Pleyel i Paris. Konserten blev en stor succé 

och en karriär som orgelsolist över hela världen väntade för Demessieux. Hon 

gjorde stort intryck med sitt pedalspel, sitt fina staccatospel, sina 

improvisationer, och bara det att hon hade alla verk av Bach, Franck, 

Mendelssohn, Liszt och Händel memorerade verkar ha fascinerat dåtidens 

publik och kritiker. 

 

År 1953 spelade hon sin första konsert i USA och gjorde stor succé även 

där med sitt briljanta spel. Hon hade ytterligare två USA-turnéer, år 1955 och 

1958. Demessieux spelade även många konserter i England, bl.a. vid 

invigningen av Liverpool Metropolitan Cathedral och var den första kvinna 

inbjuden att spela i Westminster Cathedral och Westminster Abbey. 

Hennes få publicerade orgelverk speglar hennes virtuosa teknik, som t.ex. 

hennes Six Etudes från 1946, etyder för pedalspel. 
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Om man tittar på Demessieuxs konsertprogram
1
 under hennes USA-turnéer på 

femtiotalet, så spelade hon mycket repertoar av just Bach, Mendelssohn, Liszt 

och Franck. Det var de stora och välbekanta orgelverken som spelades, som till 

exempel Francks h-mollkoral, Liszts Preludium och fuga över BACH och Bachs 

fantasi och fuga i g-moll. Och de spelades med en exakthet och klarhet som 

imponerade och berörde världen över. Men utöver de verken så spelade hon 

mycket av sin egen musik samt improviserade, och hade också med sig nyare 

fransk musik. Det blev en hel del Dupré förstås, men även Messiaen. 

 

Demessieux undervisade i orgel vid konservatoriet i Nancy mellan 1950 och 

1952, och 1952 blev Demessieux anställd som orgelprofessor vid Conservatoire 

Royal i Liége i Belgien. Tio år senare, år 1962, blev hon även organist titulare i 

St Madeleine i Paris, en post som t.ex. Gabriel Fauré, Theodore Dubios och 

Camille Saint-Saëns tidigare haft. Hon blev kvar i Liége och St Madeleine till 

sin död. 

 

I mitten av 60-talet drabbades Jeanne Demessieux av hälsoproblem och var 

tvungen att minska ner på sitt konsertspelande. 

1967 skrev hon kontrakt med ett skivbolag för att spela in Messiaens alla 

orgelverk, men projektet blev aldrig av p.g.a. sjukdomen. 

Den 11 november 1968 dog Jeanne Demessieux, endast 47 år gammal. 

 

Hon lämnade en hel del musik efter sig, främst orgelverk, men även musik för 

piano, sång, kammarmusik och orkester. 

 

Styckets uppbyggnad 

 

Jeanne Demessieux – Te Deum, opus 11 

(Utgåva: Durand, Edition Musicales. D.&F.13.877) 

 

Stycket inleds starkt med en presentation av huvudtemat. Det är pompöst och 

har melodin i oktaver som spelas staccaterat och bestämt samt med längre 

ackord som förstärkare av vissa taktdelar och toner. 

 

Denna första del följs av ett parti med melodi i legato i ett högt register som 

ackompanjeras av underliggande ackord, treklanger varav melodin ligger högst 

                                                 
1
 Konsertprogrammen finns publicerade på internet med följande adress: 

http://www.thediapason.com/The-American-Recital-Tours-of-Jeanne-Demessieux-article4129 
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upp i treklangen, i båda händerna och pedalen. Samma slinga kommer två 

gånger, men med skillnaden att andra gången så är alla aiss återställda till a. 

Det leder sedan till ett avslutande med aggresiva ackord som vandrar nedåt flera 

gånger om, medan pedalen envist varierar mellan ett tritonusintervall (se fig.1). 

Den tidigare något så när tydliga tretakten förvirras här bort till viss del och det 

hela slutar med en nedåtgående tvåstämmighet i manualerna med sextondelar 

som mynnar ut i trioler (se fig.1). 

 

 
Fig.1. Jeanne Demessieux, Te deum. Durand, Edition Musicales. 

 

 

Registreringen reduceras starkt inför kommande avsnitt till endast flöjter 16', 8' 

och 4'. Ett staccatoostinato på en takt spelas i pedalen under de 

nästkommande 26 takterna, och ändras därefter inte mer än harmoniskt. I 

manualerna spelas en spridd kvartsuppbyggd trestämmighet väldigt bundet, och 

en känsla av terslöshet och mystik infinner sig. Ju längre in i denna del man 

kommer, desto fler förtecken dyker upp och harmoniseringen ter sig allt 

djärvare. 

 

Ett crescendo byggs upp på ett förnämligt sätt, dels genom registrering, men 

även genom rytm. Pedalens ostinato går nu från att vara tre olika toner i varje 

takt, till endast en som spelas i oktav. Spänningen som byggts upp får därefter 

sin kulmen i slutet på sidan 4 i och med att huvudtemat dyker upp i 

vänsterhandens låga tenorregister i sällskap av de nedåtgående aggresiva ackord 

från inledningens avslutande del. Dynamiken går sedan hastigt ned och hela 
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partiet avrundas med ett ljuvt C-durackord som ytterligare mjukas upp med en 

32' till pedalens låga grundton. 

 

En stor kontrast uppnås nu genom en registrering av hopkopplade mjuka 8'-

stämmor i manualerna, samt en cantus firmus-liknande stämma i pedalen med 4' 

clairon i sällskap av en 2' flöjt. Tempot går ner och tonarten har ändrats till 

Dess-dur. 

 

En presentation av ackompanjemanget kommer i form av en tydlig tretakt med 

starka ettor och relativt starka treor, och därefter presenteras melodin i pedalen i 

långa toner i form av punkterade halvnoter. Efter en smidig övergång kommer 

en tonartshöjning till E-dur, där samma slinga kommer åter. Pedalen flyttas dock 

ner en oktav medan ackompanjemanget flyttas uppåt i registret, något som ger 

en slags lugnande effekt och en fin variation. 

 

Efter detta ljuvligt vilande parti, kommer ett stycke med en dansant känsla. I 

vänsterhanden rullar en slinga med sextondelar inom ett kvintomfång, pedalen 

betonar pulsslagen och högerhanden flyttas upp och ner bland ackord, där man 

med fördel kan betona vissa taktslag. En kort slinga utmärker sig i den sjunde 

och åttonde takten, men blir snabbt utkonkurrerad av högerhandens ackord. 

Samma avsnitt kommer igen, fast i ny tonart och leder sedan över till 

nästkommande del av stycket. 

 

Nu börjar upplösningen skönjas och ett kakofoni av trioler i tre stämmor ljuder 

hela tiden starkt, samtidigt som det i pedalen och överst i högerhanden ligger en 

melodilinje med något av en kanoneffekt mellan de två stämmorna. 

 

Efter detta myller av toner samlas allting ihop i den avslutande delen, något av 

den inledande känslan av pompa och ståt kan man ana i form av längre toner och 

mer oktavbyggda ackord i högerhanden. Men så kommer åter några triolfyllda 

takter, där de dessutom slits mot pedalens 2 toner mot triolernas 3. Efter en 

dramatisk nedåtrörelse av ackord byggs avslutningen upp med hjälp av tjocka 

klanger som färdas uppåt i registret. Det leder till ett stort ritardando och en 

magnifik avslutning i E-dur. 

 

Instudering 

Om jag har möjlighet till det så ser jag till att lyssna igenom det stycke som jag 

vill börja arbeta med. Gärna ett flertal olika inspelningar
2
, och med noterna till 

                                                 
2
 Jag har lyssnat på audiovisuella klipp från www.youtube.com, bland annat med organisterna 

Maxime Patel, Tyskland och Alan Morrison, USA. Jag har även lyssnat på Hampus Lindvalls 

CD A tribute to Jeanne Demessieux från 2011. 
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hands för att kunna följa det som står i notbilden och få en helhetskänsla av 

musik, artikulation och registrering. 

 

Vid instuderingen av sådana här stycken som har osäker och främmande 

harmonik, mycket rytmiska finesser och flertalet delar som ska pusslas ihop, så 

brukar jag dela upp stycket och ta några delar åt gången. Att utnyttja styckets 

uppbyggnad på det mest positiva sätt, det finns ju så tydliga avsnitt av olika 

karaktär, och lägga ner energi på ungefär en sida åt gången vid ett intensivt 

övningspass brukar ge en känsla av att man kommit en bit framåt varje gång. 

 

Det går väldigt långsamt att spela igenom stycket till en början, det är många 

toner och förtecken att läsa ut och ingenting går på automatik som det ibland kan 

göra vid mer traditionell musik. Det är viktigt att få alla toner rätt på en gång, då 

det inte automatiskt går att avgöra om man spelat rätt eller fel med hjälp av 

gehöret alla gånger. Envishet kommer väl till användning, för trots många 

timmars övning så kan det kännas orealistiskt att man någon gång i framtiden 

faktiskt ska kunna spela igenom den där sidan, och dessutom göra musik av det. 

Men den dagen kommer, och med det i bakhuvudet så kanske motivationen 

stiger lite och man orkar hålla i den långsamma övningen ytterligare några 

veckor. 

 

Grundövningen är otroligt viktig, framför allt vid sådana här tekniskt 

komplicerade stycken. En lärare sa till mig en gång att ”det man inte kan spela 

långsamt kan man heller inte spela fort”, och det stämmer verkligen. Den 

långsamma och stabila övningen ger så mycket tillbaka i ett senare skede, det 

skapar en trygghet och en grund att bygga vidare stycket på. 

 

Vid en senare fas i instuderingen brukar jag se till att försöka få en helhet av 

stycket. Jag fortsätter hela tiden att öva de svåraste passagerna långsamt, och 

gärna med metronom, men för att bilda mig en ordentlig överblick över 

musiken, så ser jag till att spela igenom stycket i längre avsnitt. Övergångar 

mellan olika delar brukar annars kunna ställa till problem, och det är viktigt att 

de inte glöms bort. 

 

Jag tittar också igenom dynamik, tempoförändringar och andra musikaliska 

hänvisningar som står i noterna. Fördelen med fransk musik av det här slaget är 

att allting står utskrivet i noterna. Tempo, dragningar, registrering med mera, så 

här är det egentligen inte så mycket att fundera över, utan bara att göra precis 

som det står. Men man kan ändå behöva fundera över hur man ska göra det som 

står, och sedan öva in det och se till att det blir som man tänkt sig. 

 

En av de större svårigheterna för mig vid instuderingen av det här stycket, har 

varit de stora förflyttningar som förekommer i princip i hela stycket. De 
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aggressiva ackorden i slutet på den första delen t.ex., så är det spridda ackord i 

båda händerna som ska förflyttas (se fig.1). Relativt stora grepp dessutom, och 

det går inte att ”chansa”, utan det är nästan tvunget att man spelar utantill för att 

kunna titta ner på tangenterna och spela rätt toner. I andra avsnitt är det mindre 

förflyttningssträcka, men då ska det istället vara en av stämmorna som ska 

spelas legato, och fingerförflyttningar ska kombineras med resterande stämmor 

som ska flyttas staccaterat. 

 

Jag övar gärna förflyttningarna ”stumma”, något jag fått med mig från 

pianoundervisningen. Det första ackordet spelas, sedan en snabb förflyttning där 

man lägger fingrarna på plats på nästkommande ackords tangenter, men utan att 

trycka ner dem. Det här kan göras hur många gånger som helst, och efter några 

minuters effektiv övning känner man sig mer säker på var man ska, och man har 

fått hjälp med att minimera själva förflyttningstiden. Det repetitiva i övningen 

gynnar säkerheten i fingrarna, kroppen ställer in sig på hur ackordet ser ut -vilka 

fingrar som ska sättas på vilken tangent.  

 

En annan positiv aspekt är att förflyttningsavståndet sätter sig i kroppen och i 

fingrarna, så att man faktiskt kan känna hur långt man ska flytta händerna utan 

att behöva titta ner på tangenterna alltför mycket. 

 

Det är lätt att tycka att det långsamma mittenpartiet i stycket inte är så mycket 

att öva på, men faktum är att det ligger lite knivigt till ändå. Att få till ett så 

bundet och välklingande legato i händerna som möjligt, samtidigt som pedalen 

är uppe i mitten av ettstrukna oktaven, ställer till en del problem och kräver 

övning även det. Det stora problemet är väl främst att det är svårt att se var man 

sätter ner fötterna, på grund av att händerna ligger i mitten av tangentbordet, och 

därmed skymmer sikten lite. Men med lite övning av pedaltekniken på höjden, 

och med smidiga fingerförflyttningar i manualerna så är det här avsnittet inte 

nämnvärt tekniskt komplicerat. 

 

När det gäller avdelningen med sextondelsrörelserna i vänsterhanden, så 

föredrar jag en tydlig fingersättning som övats in grundligt och utan 

felspelningar i ett långsamt tempo, gärna med vänsterhanden för sig. Det är 

viktigt att den grunden sitter ordentligt, för sedan kommer då ytterligare ett 

sådant här ställe med förflyttningar i högerhanden som ska sättas ihop med den 

rullande vänsterhandsrörelsen. Och just när det börjar bli riktigt svårt i 

högerhanden, så förflyttas även vänsterhandens slinga i ett större omfång. Det 

här stället, som kommer i två tonarter, är bland de svåraste att få till i hela 

stycket, tycker jag.  

Mycket på grund av svårigheter med förflyttningar och att det är mycket 

förtecken som ändras, men så vill man samtidigt också att det ska flyta på 
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smidigt och lätt, för det finns fina linjer att sträva efter och det är kul och 

finurligt komponerat; det känns fräscht. 

 

Elfrida Andrée 

Bakgrund 

Elfrida Andrée (1841-1929) växte upp i Visby på 1840-talet i en av dåtidens 

stora kultursläkter. Tillsammans med sin syster Fredrika fick hon undervisning i 

musik av sin far från tidig ålder. 

 

Som första kvinna i Sverige tog Elfrida Andrée organistexamen vid Kungliga 

musikaliska akademin i Stockholm, sexton år gammal. Några år senare lyckades 

hon efter flera års kämpande, genomdriva en lagändring som innebar att även 

myndiga kvinnor (myndiga kvinnor=ogifta kvinnor över 25 år) fick söka och 

inneha organisttjänster. Trots avslag i prästerståndet bifölls motionen 1861, och 

den 8 mars utfärdades ”kungörelse om kvinnans rätt att inneha organisttjänst”. 

Elfrida Andrée kunde därefter påbörja sin första tjänst som organist i Finska 

kyrkan i Stockholm (Larson, 1971). 

 

År 1867, 26 år gammal, fick Elfrida tjänsten som domkyrkoorganist i Göteborg, 

och där blev hon kvar fram till sin död 1929. 

 

Andrée fick en pianokvintett publicerad år 1865 och 1869 framfördes hennes 

första symfoni i Stockholm. Symfonin ansågs vara ett stort misslyckande, enligt 

kritiker, och framfördes inte fler gånger (Öhström, 1998). 

 

Efter en resa till Köpenhamn och studier för tonsättaren Niels W. Gade, som var 

dåtidens stora namn inom orkestermusiken, komponerade hon sedan en hel del 

under 1870-talet i Göteborg. Årligen hyrde hon orkestern Göteborgs 

musikförening och gav privata vårkonserter med sin egenkomponerade musik, 

och nu fick hon också kritikerna med sig, även i dirigentrollen (Öhrström, 

1999). 

 

Under 1880- och 90-talet komponerades sedan bl.a. en pianotrio och 

stråkkvartett, hennes två orgelsymfonier publicerades och hon vann pris vid en 

kompositionstävling i Bryssel. Byggt på ett libretto skrivet av Selma Lagerlöf, 

skrevs också en opera, Fritiofs saga under den här tiden, samt flertalet kantater 

och två stora mässor för solister, kör och orkester. År 1879 blev hon invald som 

medlem i Svenska musikaliska akademin (Cohen, 1987). 

 

På sin orgelrepertoar hade Andrée till en början främst stycken av 1800-

talstonsättare som Merkel och Lemmens, men under sin tid i Göteborgs 



 10 

domkyrka studerade hon in stora orgelverk av J.S. Bach, Händel samt Felix 

Mendelssohns orgelsonater. Den franska orgelmusiken inspirerade i form av 

Guilmant, Widor och Saint-Saëns men hon spelade även Rheinbergers och 

Liszts orgelmusik. 

 

Orgelsymfonin i h-moll, bestående av fyra satser (Moderato, Fugato, Cantabile 

och Allegro Giusto e maestoso), skrevs under en tjugoårsperiod med början på 

1870-talet. 

 

Redan år 1871 framförde Elfrida Andrée en orgelsonat, som var influerad av de 

orgelsonater Felix Mendelssohn skrivit. Efter att under sommaren 1882 varit i 

både London och Paris skrev hon om flera av sina tidigare kompositioner, bl.a. 

sin orgelsonat. Och inspirerad av den franska orgelkompositionskonsten så fick 

den istället titeln orgelsymfoni. 

 

Symfonin färdigställdes 1891, och kom i tryck 1892 på ett förlag i London, 

Augener. Anledningen till detta var att Gehrmans förlag i Stockholm inte ansåg 

att det fanns köpare i Skandinavien för ett sådant stort orgelverk, och de 

förmedlade kontakten med Augener. 

Den första satsen, Moderato, skrevs sist av verkets fyra satserna. 

 

Styckets uppbyggnad 

 

Elfrida Andrée – Moderato ur Orgelsymfoni i h-moll  

(Utgåva: Edition Reimers. ER 101224) 

 

Moderato är en sats i typisk sonatform, men med rik harmonik och välarbetade 

melodilinjer. Det är väldigt typiska tongångar för den här svenska romantiska 

perioden, det klingar väldigt likt orgelkompositioner av andra svenska 1800- 

talstonsättare som Otto Olsson och Emil Sjögren. Men man kan även höra 

inspirationen från till exempel Mendelssohns orgelsonater samt den övriga 

musiken Elfrida Andrée själv gärna spelade. 

 

Huvudtemat presenteras i en svag men fyllig registrering på svällverket. Den 

andra frasen svarar sedan genom en lättare registrering med 8' och 4'-stämmor 

utan pedal. Temat repriseras, men nu med ett crescendo som mynnar ut i en 

melodislinga som ackompanjeras av bitar av temat. Ett starkare crescendo byggs 

upp med hjälp av manualförflyttningar, svällare och även en del 

omregistreringar och den melodislingan som varit ledande under hela detta parti 

får avsluta huvudpresentationen med ett diminuendo. 
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Överledningen till sidotemat sker genom en enkel och svag rörstämma som få 

ljuda i en fanfar i ett relativt lågt register under några få taktslag, och därefter 

presenteras då sidotemat i tonikaparallellel D-dur. Det sker genom en svag och 

välklingande trumpet, om det finns att tillgå, i en koraluppbyggd sats som varar i 

åtta takter. 

 

Koralmelodin spelas sedan återigen, men nu med ett ackompanjemang av 

flödande och uttrycksfulla sextondelar som spelas i högerhanden. Temat ligger i 

vänsterhanden och utvecklas och utsmyckas även under detta parti. Som 

avslutning på partiet lugnar sextondelarna ner sig och ett fint diminuendo och ett 

större lugn skapas genom detta. 

 

Nu kommer ett parti av en mer intensiv och framåtlutande karaktär, trots att den 

bara varar i några få takter. Trumpetfanfarer på en svagare manual i form av 

huvudtemat varvas med större ackord i huvudverket och en fin kontrast skapas 

från det som tidigare varit. 

 

Det lugna och svaga kommer tillbaka, och Andrée leker här med ett tema byggt 

på kvarter och med små omregistreringar. Sextondelarna från sidotemats delar 

gör små instick, likaså de större ackorden på huvudverket från föregående 

avsnitt. 

 

En överledning sker så tillbaks till huvudtemat med hjälp av en vacker flöjtdrill 

som spelas med högerhanden och ligger kvar och överlappar några takter in i 

huvudtemat. Huvudtemat spelas då helt av vänsterhanden och pedalen. Med 

mycket små förändringar från inledningen följer fortsättningen, men den övergår 

sedan i en annan tonart än den ursprungliga, i det partiet med en kort melodilinje 

och huvudtemat i mindre stycken. Samma crescendo byggs upp och mynnar nu 

ut i ett starkt och väldigt tidstypiskt parti av fortekaraktär, med sidotemat i H-

dur. Det är stora ackord och mycket dubbelpedal, och allt strävar mot ett så 

smidigt legatospel som möjligt. Samma flödande sextondelsparti med sidotemat 

i vänsterhanden följer, fast i H-dur förstås, och den avslutas i en något utdragen 

avslutning med diminuendokänsla. 

 

Vi får en sista gång lyssna till rörverken, gärna på tre olika manualer, och ett 

crescendo byggs upp med hjälp av manualbyten och en melodislinga taget från 

huvudtemat. Den kommer först i högerhanden, sedan i vänsterhanden och sist i 

pedalen. Ett långt ackord med tuttiklang, följs av ett inte lika starkt ackord och 

därefter lämnar vi de stora klangerna och går upp till svällverkets svagare 

stämmor. 

 

Avslutningen är uppbyggd på samma melodislinga som i partiet alldeles före, 

men nu med en annan karaktär, och med en pumpande baston på svaga 



 12 

taktdelar. De sista 6 takterna får de svävande stråkstämmorna i åttafotsläge 

ljuda, och med hjälp av svällaren skapas en känsla av mystik och förväntan över 

vad som komma skall i fortsättningen av symfonin. Satsen avslutas i ett långt 

och svagt klingande h-mollackord. 

 

Instudering 

Det första tipset jag fick från min orgellärare Ralph Gustafsson när jag skulle 

börja instuderingen av det här stycket var att se till att ordentligt och noggrant 

öva in sextondelspartierna som kommer i två olika tonarter med sidotemat i 

vänsterhanden. Och så här i efterhand så måste jag säga att det var ett väldigt bra 

tips! Det helt klart svåraste, tekniskt sätt, ligger under de här takterna, och det är 

väldigt naket och känsligt för felspelningar i högerhanden (se fig.2). 

 
Fig. 2. Elfrida Andrée, Moderato ur Orgelsymfoni i h-moll. Edition Reimers. 

 

 

Det här stycket kan lätt bli trist och intetsägande ifall man spelar på 

metronomiskt i ett tempo från början till slut. Det gäller, precis som i mycket av 

den övriga svenskromantiska repertoaren för orgel, att verkligen ta ut svängarna 

i fraserna. Att våga driva på där man känner för det, och att våga dra ner på 

tempot där det passar musikaliskt. Man måste spela med musiken och verkligen 

ha funderat mycket kring tolkningen musikaliskt, för att undvika ett slätstruket 

spel och istället få fram alla de musikaliska händelserna i det skrivna. 

 

Det är tyvärr mycket feltryck i noterna som jag spelar efter
3
, men tack vare att 

min lärare spelar efter samma utgåva så har jag fått hjälp med justeringar från 

honom. Professor Ralph Gustafsson är väl insatt i den svenskromantiska 

orgelmusiken och har spelat in samtliga verk inom genren, bl.a. Elfrida Andrées 

alla större orgelverk. Jag har även tittat i den första tryckta utgåvan från det 

brittiska förlaget Augener, som finns att studera på Statens musikbibliotek i 

Stockholm. 

 

                                                 
3
 Edition Reimers är den enda utgåvan som finns till försäljning idag. 
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Som ett exempel kan jag nämna avsnittet från takt 43 och framåt, i 

vänsterhandens stämma saknas det där flertalet toner för att få harmoniken rätt 

och tydlig, och även flertalet bågar mellan tonerna för att få det hela mjukt och 

bundet. 

 

Det finns även flera ställen där förtecknen och återställningstecken fattas, 

framför allt i symfonins tredje sats, Finale. Anledningen till att jag nämner detta 

är att man bör vara uppmärksam på att det är mycket feltryck över lag, och låter 

någonting konstigt så ska man inte vara rädd för att ändra det självklara. 

 

Vissa ställen är tydligt feltryckt, medan andra är mindre tydliga. Jag jämförde 

min utgåva från Edition Reimers, det är den som finns att få tag på i dagsläget, 

med originalutgåvan från Augener förlag som finns att studera på Statens 

musikbibliotek i Stockholm. Det är vissa ytterligare feltryck som kommit till i 

den senare utgåvan, men det finns ändå anmärkningsvärt mycket även i 

Augeners tryck. Vid vissa ställen är det som sagt ingen tvekan om att det är 

feltryck, medan andra ställen är mindre självklara. 

 

Ett sådant mindre självklart ställe är det allra sista ackordet i första satsen. I 

noterna står det utskrivet som ett h-mollackord, men Ralph Gustafsson avslutar 

på sin inspelning från 1998 istället satsen med ett H-durackord. Han säger själv 

om avslutningen:  

 
Jag tycker att tonarten H-dur etableras några takter från slutet i och med att tonen diss 

dyker upp. Att sluta ett moll-stycke i dur är vanligt under romantiken. En "himmelskt 

skimrande klang". Att hamna i dur och sedan återvända till moll är ovanligt. Men 

kanske är det själva poängen hos Elfrida. Men för mig känns det naturligt med ett 

durslut (Gustafsson, 2012). 

 

Personligen anser jag att det är snyggare med ett mollackord som avslutning, jag 

tycker att det binder ihop satsen på ett fint sätt och även att det blir överledning 

till nästföljande sats som går i fiss-moll i sitt första tema. Så sparar man lite på 

durtersen (diss) till dess att temainsatsen kommer i dominanten i fugan istället.  

 

Ett annat ställe med tekniska svårigheter som kräver en del övningstid är 

manualförflyttningarna i takt 61. Det är en snabb förflyttning från andra 

manualen till huvudverket samt med dubbelpedal i fötterna i oktaver. I och med 

att man spelar i tenorläge med högerhanden samtidigt som dessa starka ackord 

kommer i huvudverk och pedal, så är det lite svårt att se pedalen och 

vänsterhanden. Det är ju även en rätt stark registrering där med plenumkaraktär 

(Full organ står det i notskriften), så det är ett känsligt ställe för felspelningar. 

Men tar man det bara lugnt och inte stressar på för mycket där så 

flyter det på bra, men trots det så kräver själva manualförflyttningarna en del 

separat övning för att få in en bra automatik i momentet. 
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Più animato-partiet på sidan 11, takt 129 med upptakt, har även det genererat i 

extra övning. Det är starkt registrerat och man eftersträvar ett så absolut legato 

som det bara går. I och med att det ofta är trestämmiga ackord i båda händerna 

så räcker inte riktigt fingrarna till att binda varenda stämma, utan man får istället 

lösa legatoproblematiken med hjälp av att binda ytterstämmor i första hand. Vid 

taktstrecket mellan takt 133 och 134 så är det dessutom en stor förflyttning 

mellan ackorden, registermässigt sätt, det har jag löst på så sätt att jag låter tonen 

h ligga kvar i båda händerna samtidigt som jag byter finger på just den tonen 

från 3 till 1 och lyfter allt annat förutom pedalen. Sedan är det inga problem att 

ta nästföljande ackord. En positiv effekt av denna svårighet blir då istället att 

höjdtonerna betonas i och med det lilla lyftet före taktstrecket. Pedalen är också 

svår att binda över just det taktstrecket, men där får man helt enkelt vara så 

snabb och smidig med oktaverna som det går (se fig.3). 

 

 
Fig. 3. Elfrida Andrée, Moderato ur Orgelsymfoni i h-moll. Edition Reimers. 

 

 

Jag tycker däremot inte att den största svårigheten med den här första 

symfonisatsen ligger i det tekniska, utan i den musikaliska tolkningen samt 

bearbetningen av registreringen och klangerna. Vad gäller registreringen så 

kräver stycket en hel del omregistreringar för att få det levande. Det spelas med 

fördel på en orgel med mycket 8'-stämmor, så att det finns möjlighet till 

variation och ombyte i klangen för den som lyssnar. Trots att framförandet inte 

tar mer än ca 10 minuter, så är det mycket förarbete i form av att sätta 

registreringar, det bör man ha i åtanke när man sätter konsertprogram i kyrkor 

och på orglar man inte känner så bra. 

 

Gabriella Gullin 

Bakgrund 

Gabriella Gullin föddes 1961 och fick sin musikaliska utbildning vid Kungliga 

musikhögskolan i Stockholm. Under åren 1984-89 gick hon 

organistutbildningen på skolan och har sedan arbetat som kyrkomusiker i St 
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Clara kyrka i Stockholms domkyrkoförsamling under 26 år. Nu arbetar hon som 

frilansande sångerska, pianist, pedagog och tonsättare. 

 
Jag har gjort egen musik mer eller mindre hela livet från det jag satt och klinkade vid 

pianot som barn. Men det var 1985 när jag gick på kyrkomusikerlinjen på Ackis 

(Kungliga musikhögskolan) som min förmåga att hantera material och ackordik 

verkligen föll på plats, alla bitar, och sedan strömmade det ut mängder med färdig 

musik. Jag hade två mkt bra lärare som jag lärde mig mycket teoretiskt "tänk" av - 

Bengt-Göran Palmqvist (teori) och Karl-Arne Eriksson (kontrapunkt). Men som 

tonsättare är jag autodidakt (Gullin, 2012). 

 

Gabriella har influerats av en mängd olika genrer och tonsättare. Övervägande 

har hon lyssnat på och inspirerats av orkestermusik , som till exempel Strauss 

Metamorfoser, Gösta Nyströms Sinfonia del mare, Poulencs orgelkonsert och 

Verdis körverk. Andra favoriter bland kompositörer är Bach, Tjajkovskij, 

Brahms, Mozart, Ravel och inte minst Rachmaninov.  

 
Det är inte möjligt att nämna alla. Men det är klart att jag tar intryck av, och lyssnar 
på allt jag hör och tycker om. Det skapar en förståelse för uttryck, form och teknik, 

jag lär mig, det stuvas om i mitt inre och används när det behövs (Gullin, 2012). 

 

Bland hennes kompositioner kan nämnas kammarmusik, orgelverk, en kantat, ett 

requiem och flertalet körverk. Under våren 2012  arbetar hon med ett 

beställningsverk till Kungliga operans kör. 

 

Orgelstycket Alla Ballata skrevs 1991 och uruppfördes strax därefter i St Clara 

kyrka av organist Michael Waldenby.  

 

Styckets uppbyggnad 

 

Garbiella Gullin – Alla Ballata per organo 

(Utgåva: Gehrmans musikförlag. CG 6995) 

 

”Ecco un racconto vero ma é detto senza parole” 

Det här är en sann historia som är berättad utan ord. 

 

Orden står skrivna under titeln Alla Ballatta, i noterna från Gehrmans förlag och 

ger en bra bild över vad Gabriella Gullin vill med sitt stycke och hennes tankar 

bakom musiken. 

  
Styckets inledande tutti i fem oktavers fiss Larghetto Maestoso påkallar 

uppmärksamhet - här har berättaren tröttnat på omgivningen, höjer rösten för 

att skapa tystnad, för att sedan, med en i början mild och innerlig stämma 

kunna berätta hur saker och ting egentligen förhåller sig. Berättelsens olika 
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skeenden följer man på det inre planet genom att lyssna med hjärtat och låta sig 

sköljas med i de olika känslor och sinnesstämningar som stycket beskriver. 

Den yttre historien är därför ointressant (Gullin, 2012). 

 

Stycket börjar med detta starka utrop, ett stort och brett tutti där endast tonen 

fiss ljuder, men i fem olika oktaver och fem gånger. Det kan liknas vid en fanfar, 

men en dyster sådan tack vare det långsamma och breda tempot. Man vill helt 

enkelt ha uppmärksamhet. Det varar endast fyra takter, och efterföljs av ett 

fermat i pausen där tonerna får möjlighet att klinga ut fullt före det att själva 

stycket börjar. 

 

Tema 1 presenteras nu på en ensam stämma ackompanjerat av stilla 

åttondelsackord. Vi har gått över till en tretakt som emellanåt utsmyckas av 

någon fyr- och femtakt, och adagio sensible är karaktärsorden. Det här temat 

återkommer många gånger, vi får aldrig möjligheten att glömma bort det. 

Melodin är vackert komponerad, enkel men samtidigt fräsch och modern, och 

präglas av den rytmiska figuren (en punkterad åttondel och en sextondel) som 

inleder de flesta av fraserna. Efter en reprisering av temat, förslagsvis med en 

något förändrad registrering, så kommer vi till G-dur och fyrtakt, och 

ackompanjemangen rör sig i sextondelar i vänsterhanden samt åttondelar i 

pedalen. 

 

Efter en intensiv och sinnesstämningsmässigt något orolig mellanpassage i 

tretakt så återkommer det bearbetade temat i dur, men nu i F-dur och med alla 

stämmor på huvudverket och pedal i en fortenyans. En uppbyggnad har skett 

under dessa avsnitt och då vi kommer till mitten av sidan fem kommer den 

slutliga uppbyggnadsfasen i form av virtuosa sextondelar i manualerna som 

vandrar nedåt och har en aggressiv karaktär. 

 

Styckets stora klimax kommer nu, och ett nytt tema presenteras, tema 2. Vi har 

färdats till Allegro feroce, det är aggressivt, snabbt, starkt, upprört och många 

toner. Det är mycket kromatiska tongångar, vilket jag tycker bidrar till den oro 

och upprördhet som kompositören vill beskriva här. 

 

Men det kommer också några ljuspunkter i dessa annars så förtvivlade takter, 

t.ex. de två takterna som omringar sidbytet mellan sida 6 och 7. Med hjälp av 

legato mellan bestämda ackord i vänsterhanden kan man få fram en mjukare 

känsla just där. 

Avsnittet har ett avbrott efter ganska exakt två sidor, med ett fermat och 

möjlighet till omregistreringar. 
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Meno mosso, alltså mindre rörligt får vi instruktioner om nu. Musiken blir också 

mer inåtvänd här, jämfört med det som presenterades innan. Och i och med att 

också dynamiken går ner så känns det naturligt med ett lägre tempo.  

Enligt kompositören själv så är också en liten anledning till det mindre rörliga 

tempot att det är så svåra pedalpassager som följer, man är som utövare helt 

enkelt tvungen att dra ner på tempot.  

Det nya tempot ger också en större möjlighet att mjuka upp frassluten, och även 

om musiken fortfarande är otroligt intensiv så blir intensiteten på något sätt av 

ett annat slag, tack vare det något lägre tempot och de mindre starka klangerna. 

Avsnittet präglas av pedalpassagerna, samt de avslutande tvåstämmiga 

uppgångarna och pedalens utdöende nedåtgående tremolon. 

 

Tema 1 återkommer nu i tenorläge, en orolig känsla byggs upp med hjälp av 

tillfälliga tempoändringar och korta insatser. Ett crescendo byggs upp under två 

sidor och mynnar ut i ett majestätiskt avsnitt med temat i tenorläge, men nu med 

fortekaraktär och sextondelar i högerhanden. Sextondelarna övergår mer och 

mer i synkopiserade åttondelar som ligger väldigt tätt och i ett högt läge. 

 

Om man skulle beskriva stycket som tredelat, så påbörjades den andra delen i 

allegro feroce med tema 2, och avslutas nu på samma sätt, fast med oroliga 

inpass av tema 1. Vi slits under några takter mellan de två olika karaktärerna, 

men de upprörda triolerna tar sedan över och avslutar passagen på ett utdöende 

sätt. 

 

Tema 1 kommer nu igen, i h-moll. Det har bearbetats och processats genom hela 

stycket, och i och med det har det omformats i sin karaktär och blivit innerligare 

och mognare.  

 

Ett stort crescendo under en takt bygger sedan upp klangen och musiken till 

styckets sista höjdpunkt och berättelsens slutsats. Det är stort, brett, och 

passionerat och utvecklas ytterligare en nyans till ännu starkare och en 

finalkänsla infinner sig. Tonerna blir färre och färre och registreringen minskas 

successivt, för att sedan avrunda detta symfoniska stycke i långa, svaga ackord 

med stråkkaraktär. 

 

Instudering 

Det här stycket har väldigt varierande svårighetsgrad. Vissa partier, som t.ex. det 

där huvudtemat spelas, är lättspelta utan några större tekniska problem. Andra 

partier är på riktigt svåra tekniskt, som t.ex. pedalpassagerna på sidan åtta (se 

fig.4). 
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Fig. 4. Gabriella Gullin, Alla Ballata. Gehrmans musikförlag. 

 

I ett så här pass långt stycke brukar jag försöka att få en helhet så snabbt som 

möjligt, men tar sedan snart och delar upp stycket i kortare avsnitt. I och med att 

man skaffar en helhetskänsla för hela stycket tidigt, så märker man också snabbt 

vilka delar som behöver mer övning tekniskt sett, och kan ta tag i sådana partier 

i ett tidigt skede. Något av det första jag la ner tid på var allegro feroce-avsnittet 

på sidan 6 till 9. Det ska gå snabbt och är mycket toner i högerhanden till en 

början, och det finns mycket effekter man kan ta fram med hjälp av 

artikulationen, och för att göra det på bästa sätt så krävs det att det sitter 

ordentligt tekniskt. 

Och sedan så är det då dessa pedalpassager på sidan 8 som ställer till en hel del 

funderingar och övning. Det är sällan man spelar så här långa passager i 

fötterna, med så brett register. Jag har prövat mig fram med lite olika 

pedalapplikaturer för dessa fyra takter (två takter vardera på två ställen), och till 

kom till slut fram till en bra lösning för mig. 

 

En av de största svårigheterna, som inte visade sig förrän jag kom upp i tempo, 

var att det blev problem med själva vridningen av underkroppen. För att spela i 

det lägsta registret så vrider man sig gärna lite till vänster, helt enkelt för att nå 

tasterna längst ner, och på samma sätt vrider man sig åt höger för att komma upp 

på höjden. Det visade sig då i snabbare tempo att själva vridningen inte är helt 

lätt att få till tillräckligt snabbt. Efter lite experimenterande så kom jag fram till 

att det fungerar så länge jag kan ta tag ordentligt i tangenterna i händerna och 

dra mig till höger samtidigt som man skjutsar på med benen. 

 

Ett intressant problem som jag aldrig tidigare stött på i någon orgelmusik. 

Problemet ligger nog delvis också i att man ska ända upp på de allra högsta 

tasterna, helst med båda fötterna, och det är inte så ofta det är så, så en del ovana 
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kan nog ställa till det också. Men som vanligt så brukar övning ge färdighet, och 

är man bara envis med de där takterna, och hela tiden övar långsamt på det ända 

in till konserttillfället, så ska det kunna fungera bra.  

 

Det är också viktigt att jobba för att hålla nere tempot här, jag har märkt att det 

är lätt att öka med triolerna, och framför allt när de ligger mot åttondelar. Att se 

till att hålla tempot stadigt hela vägen har hjälpt mig. 

 

När det ligger svårigheter i pedalen så brukar jag också tycka att det hjälper att 

trampa ner ordentligt i botten och gärna ”ta sats” i början av passagerna, eller 

varför inte i varje triolstart, för att få ytterligare stabilitet och säkerhet i det hela. 

 

En annan svårighet med det här partiet tycker jag har varit att hitta en bra 

fingersättning till de tvåstämmiga triolpassagerna i avslutningen på avsnittet. 

Men efter lite trixande och ändringar så tycker jag att jag hittat en som passar 

mig. Det viktigaste vid sådana här ställen är ändå att det finns en fingersättning 

som man alltid går efter, framför allt när man kommer till själva konserttillfället. 

Sidorna innan kräver mycket energi och koncentration, och det är lätt när man 

kommer till de här virtuosa manualpassagerna att koncentrationen börjar falna 

en del p.g.a. trötthet och då gäller det att man är så säker på vilka fingrar som 

ska vara på vilken ton att det nästan kan rulla på av sig själv. 

 

Några avslutande ord kring de här sidorna (6-9) handlar om tremolona i den 

avslutande takten på det tredje systemet på sidan 9. I viss svenskromantisk 

musik är det vedertaget att man spelar sådana här drillar med hjälp av att man 

slår an båda tonerna samtidigt, och får fram tremolot genom vibrationerna 

tonerna emellan. Jag tänker då på till exempel Gustaf Häggs Festmarsch som 

börjar precis så. Min första tanke var att man skulle kunna göra så även här, 

”Alla Ballata” känns väldigt influerad av den svenskromatiska orgelmusiken och 

är dessutom skriven till orgel i St Clara kyrka, som är en typisk svenskromantisk 

orgel från 1906-07, byggd av Åkerman & Lund. 

 

Men jag kom ganska snart fram till att det enda som fungerar, vid de här 

tremolona, är att spela drillar med fötterna. Fördelen med det är att jag kan styra 

ritardandot på ett helt annat sätt, jag kan ritardera själva tremolot med hjälp av 

fötterna, plus att jag tycker att det blir mer uttrycksfullt. 

 

Jag vill också nämna några ord kring de fallande sextondelarna på sidan fem, 

precis före allegro feroce-avsnittet. Jag och min lärare diskuterade på ett tidigt 

stadie fingersättningarna i vänsterhanden där. Ett första förslag handlade om att 

försöka lägga vänsterhandens fingrar som i ett ackord och ta fyra olika fingrar 

per takt där. 
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Det var en bra tanke teoretiskt sätt, det är ofta det man strävar efter vid liknande 

fallande eller stigande brutna ackord, men i och med att allt spelas på samma 

manual så blir det så trångt för händerna att samsas om utrymmet på det sättet. 

Jag prövade mig fram även här, och kom efter ett tag fram till att det bästa var 

att placera vänsterhanden över högerhanden och ta de enstaka tonerna i 

vänsterhanden med andra och tredje fingret, det som låg bäst till. Och sen till 

den sista takten så delar sig stämmorna på klaviaturen och då kan man återgå till 

en mer normal handplacering. 

 

I övrigt i stycket så finns det kortare ställen och passager som kräver lite extra 

övningstid, men det är inga konstigheter tekniskt egentligen, utan med långsam 

och exakt övning så ordnar sig det mesta till slut. 

 

Det som däremot kräver en del tid är interpretationen av stycket, det står många 

främmande italienska uttryck som annars inte används så ofta i det musikaliska 

språket, men de är ju å andra sidan väldigt tydliga när man fått dem översatta. 

Som till exempel feroce=vild, grym, våldsam; oscuro=mörk, dunkel och 

inquieto=orolig, ängslig.. 

 

Men jag tycker enbart att det har varit en fröjd att instudera det här 

stycket, det är lätt att förstå det musikaliska språket, och det är väldigt bra och 

tacksamt komponerat. Svårigheten med att instudera ett stycke man aldrig 

tidigare har hört vägs snabbt upp av att det känns nytt och fräscht och att man 

just aldrig har hört det förut. Som musiker får man chansen att förmedla nya 

känslor och ett spännande tonspråk som tilltalar många i vår tid. Det har känts 

förvånande upplyftande att spela något som inte ”alla andra” har spelat eller hört 

förut. Att det dessutom är fantastisk musik som berör mig personligen väldigt 

mycket är ju bara ett stort plus. 

 

Fanny Hensel (Mendelssohn) 

Bakgrund 

Fanny Mendelssohn föddes 1805 i Hamburg som äldsta barnet av fyra. Tidigt så 

fick hon musikalisk utbildning tillsammans med sin bror Felix. Båda barnen 

uppmärksammades för sin musikalitet, och en av deras lärare, Carl Friedrich 

Zelter, skrev i ett brev till Goethe år 1816 att Fanny Mendelssohn var något 

utöver det vanliga (Conway, 2011). 

 

De två syskonen följdes åt och stod varandra nära hela livet, men så som det var 

självklart att Felix skulle bli professionell musiker, lika självklart var det att 

Fanny inte skulle bli det, utan endast syssla med musik som en hobbysyssla. 
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Men om denna åsikt främst kom från deras far (Abraham Mendelssohn 

Bartholdy), så stod Felix mer på sin systers sida, och lät publicera ett antal av 

systers lieder (sånger) under sitt namn. 

Det sägs att detta uppdagades genom att Queen Victoria vid ett möte med Felix 

Mendelssohn i Buckingham palace, lovordade sångerna och förklarade att hon 

gärna ville sjunga dem för honom. Felix erkände då att det var systern Fanny 

som skrivit sångerna (Hensel, 1884). 

 

År 1829 gifte sig Fanny Mendelssohn med konstnären Wilhelm Hensel och 

ändrade därmed också sitt namn till Fanny Hensel. Wilhelm stöttade hela tiden 

sin frus komponerande och hennes verk spelades ofta i familjehemmet under 

den konsertserie som ordnades där under söndagar. Det var också under en 

sådan här kväll som Fanny Hensels enda kända offentliga framträdande skedde, 

år 1838, då hon spelade broders pianokonsert nr.1, vid en konsert för 

välgörenhet. 

 

Fanny Hensel dog år 1847 i Berlin av en stroke, endast 41 år gammal. 6 

månader senare dog brodern Felix, av samma åkomma, men före det hann han 

skriva sin stråkkvartett (nr.6) i F-dur till systerns minne. 

 

Trots sin unga ålder skrev Fanny Hensel 466 musikstycken, mestadels 

pianomusik och sånger. Men det var en liten del av musiken som blev utgiven, 

endast 11 opus samt 16 solostycken utan opusnummer, och mycket musik är än 

idag i privat ägo. 

Sitt preludium i F-dur för orgel skrev Fanny till sitt eget bröllop 1829, det sägs 

att brodern Felix först skulle komponera något men att han misslyckades med 

det (Henderson, 1999). 

 

Styckets uppbygnad 

 

Fanny Hensel-Mendelssohn – Prelude für Orgel  

Bearbetning: Elke Mascha Blankenburg 

(Utgåva: 1988 Furore Edition, Kassel. Furore Edition 124) 

 

Det här är ett preludium i F-dur som speglar sin tid, definitivt. Det klingar 

väldigt ”Mendelssohnskt”, d.v.s. det låter som mycket av den övriga musiken 

skriven av Fanny och även brodern Felix. Det första jag kommer att tänka på att 

det klingar väldigt likt vissa partier i Felix Mendelssohns orgelsonater, t.ex. den 

tredje satsen i hans andra sonat i c-moll samt inledningen i A-dursonaten (sonat 

nr.3.). 

Septimorna flödar i massor, och den allra första kommer redan i första ackordet, 

ett F-dur med en septima överst som bygger upp inledningstakterna och 
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presenterar själva grunden i stycket. Det är tunga och stora ackord med mycket 

klang, men med en tydlig melodisk linje. 

 

Efter bara 5 takter så presenteras sedan sidotemat, ett tema med fallande 

rörelser, och klassisk harmonik. Sidotemat kommer först i F-dur och sedan i C-

dur, och efter den genomgången kommer huvudtemat igen, men nu i 

dominanttonarten C-dur. 

Sedan kommer en sekvens bestående av fanfarliknande ackord, och därefter 

stegande toner i basen och fallande i diskanten. Vi tar oss för en kort stund till c-

moll för att sedan hamna i sidotemat i g-moll. Sidotemat presenteras sedan åter i 

tonikan och dominanttonarten och bearbetas och utvecklas sedan tidsmässigt 

korrekt och välljudande under de nästföljande takterna. 

 

I takt 62 följer några takter av långa och breda ackord som åter tar oss till de 

fanfarliknande ackorden som fanns överst på sidan 2, och med lite variation tas 

vi till några takter med en lågt liggande orgelpunkt samt temat i 

dominanttonarten C-dur. Efter att vi kommit tillbaka till F-dur igen blir det inga 

överraskningar utan den sista sidan avslutas med huvudtemat med få utvikelser. 

Tidstypiskt avslutas det hela med ett stort kvartsextackord som löses upp till 

tonikan F-dur. 

 

Instudering 

I och med att stycket inte är tryckt i någon större utsträckning så tycker jag att en 

av de stora svårigheterna med det här stycket har varit att ta till sig den lilla 

information som finns och fundera över hur man vill arbeta med den. Det finns 

heller inte några inspelningar att hitta förutom några få amatörvideor på internet, 

så det har blivit mycket funderingar kring utförande, tempo, dynamik och 

manualbyten. 

 

I den utgåva jag hittat och spelar efter, bearbetad av Elke Mascha Blankenburg, 

står det tips om manualbyten m.m. i förorden. Men jag har kommit fram till att 

det bästa och mest gynnande för musiken är att hålla sig till tutti och 

huvudverket hela stycket igenom. 

 

Dynamikförändringar och liknande finns utskrivet i musiken som det är, och en 

stor klang behövs för att få liv i tonerna, enligt mig. Stycket är också så pass kort 

att det inte behöver tonas ner ljudstyrkemässigt på grund av att lyssnaren ska få 

vila öronen en stund, utan man kan istället försöka hitta en registrering som 

håller hela stycket igenom, och försöka undvika de allra högsta och utstickande 

stämmorna. 
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Det är stora ackord emellanåt, och det är viktigt att inte fastna för mycket vid det 

romantiska legatospelet, utan att våga spela mer pianistiskt och låta varje ackord 

stå för sig. 

 

En stor akustik hjälper mycket har jag märkt. När jag spelade stycket i Västerås 

domkyrka i mars 2012 på den stora Åkerman & Lund-orgeln de har där, 

kommer sådan artikulation nästan av sig självt, och stycket växte mycket tack 

vare de välklingande romantiska stämmor med mycket botten i klangen. 

 

Jag har också, tycker jag, fått lov att arbeta en hel del med tempot i stycket som 

helhet. Till en början ville jag gärna ha upp det lite för att få en större intensitet i 

det hela, men nu känner jag en dragning åt andra hållet, klangen och de stora 

ackorden trivs bäst i ett stadigt och stabilt tempo med en tydlig fyrtakt. 

 

Oktaverna i vänsterhanden har jag också jobbat en del med, att få en mjuk 

handled och använda mig av mina pianotekniska kunskaper mer än att fastna för 

ett fint legatospel som egentligen inte hör hemma i den här typen av musik (se 

fig.5). 

 
 

Fig.5. Fanny Hensel-Mendelssohn, Preludium i F-dur. 

 

 

Artikulationen har också varit viktig att jobba med. Inga bågar finns utskrivna, 

inte heller någon som helst instruktion kring legato, marcato eller staccato. Men 

melodilinjerna är ändå väldigt tydliga och när man väl börjar leta efter 

temainsatser med mera så är det inga större svårigheter att förstå sig på musiken. 

Det visade sig ganska tidigt att vissa ställen både blev mer lättspelta och mer 

musikaliskt tilltalande genom att man lämnar lite luft mellan tonerna. Framför 

allt i en större akustisk klang, som jag tidigare nämnt. 

 

Att öva långsamt är viktigt i alla lägen, även i sådan här musik, för att bygga upp 

en säkerhet som håller i pressade situationer, och för att kunna skapa musik av 

tonerna. 
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Tydliga fingersättningar och viss pedalapplikatur kan vara till god hjälp, samt att 

man tar hjälp av artikulationen i spelet. Det är viktigt att spela med musiken och 

inte försöka kämpa mot den i de lite knöligare passagerna. Och det där med 

tempot visade sig vara väldigt viktigt, som sagt. Mycket gav med sig när jag 

själv kände mig nöjd och bekväm med det tempot jag kommit fram till var det 

bästa, jag kände mig lugnare i spelet och allt blir ju dessutom enklare att spela i 

ett lite stabilare tempo. 

 

Slutreflektion 

Min första reflektion kring mitt examensarbete är att det har varit väldigt 

spännande att leta fram repertoaren till själva examenskonserten. Jag har lyssnat 

på fler kvinnliga kompositörer än de som jag valde i slutändan, och det har 

verkligen inspirerat mig inför framtiden. Att få möjlighet att instudera och 

framföra den här musiken, som inte spelas så ofta, har gett mig mersmak och 

från och med nu så kommer jag definitivt att lägga ner mer tid på att leta efter 

ovanlig och även mer nyskriven musik.  

 

Det har också varit intressant att få skriva ner mitt arbete med instuderingen av 

dessa stycken. I och med att jag har skrivit ner mycket i samband med övning, 

så har jag också tänkt och funderat mycket på hur jag egentligen går tillväga när 

jag lär mig ett stycke från grunden. Jag har under flera år arbetat mycket med 

konsertförberedelser, mentala och instrumentaltekniska, och i vissa avseenden 

kommit fram till vad som fungerar för mig i pressade situationer. Det är 

självklart väldigt individuellt, men för mig så fungerar det här instuderingssättet 

som bäst just nu, för att få ett resultat jag kan vara nöjd med vid framförandet.  

 

Jag har tidigare antagit att min instuderingsteknik är relativt likadan oavsett 

vilket orgelverk som ska instuderas. Men jag tycker att det visar sig i texten att 

det skiljer sig mer åt än vad jag först trott. Den allra första grundövningen ter sig 

ganska lika överallt, men sedan skiljer sig övningen åt i ett rätt tidigt skede, 

beroende på olika faktorer. Faktorer som tidsepok, bakgrundsfakta, 

lyssningsmöjligheter och teknisk svårighetsgrad spelar stor roll, men även längd 

på stycket, hur stycket är uppbyggt och tonspråket är viktigt.  

Jag strävar förstås alltid mot en så bra balans av kvalitativ och tidseffektiv 

övning som möjligt, och den faktorn verkar styra mig mer än någonting annat. 

Instuderingen anpassas efter att slutresultatet ska bli så bra som möjligt, även 

om det innebär några veckor av långsam och oinspirerande motorisk övning. 
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Som avslutning vill jag säga att det har varit spännande att spela musik skriven 

av kvinnliga tonsättare. Det har, som jag tidigare nämnt tyvärr varit en relativt 

ny erfarenhet för mig, men samtidigt en väldigt positiv sådan. Musiken skiljer 

sig inte från den tidigare musik jag spelat på grund av att den är skriven av 

kvinnor, en reflektion jag inte är ser som någon överraskning, men för mig har 

det varit viktigt att lyfta fram att det faktiskt finns musik skriven av kvinnliga 

tonsättare, även för instrumentet orgel. 

Jag hoppas att mitt arbete har inspirerat andra organister som fått höra den här 

musiken, och att den kommer att framföras mer än vad den gör idag. Inte främst 

för att den är skriven av kvinnliga tonsättare, utan för att det är musik väl värd 

att spela, framföra och lyssna på. 
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