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Inledning  

En höstkväll var jag på en vanlig körrepetition med kyrkokören som jag 
sjöng i. På den tiden hade jag bott i Sverige bara i några månader och det 
var spännande lära mig en hel del av den svenska körrepertoaren.  
Vi skulle förbereda inför Första Advent och körledaren säger till mig: ”Vi 
ska sjunga ett stycke som du kanske känner till redan! Den är av en av dina 
landsmän, Bossis Cantate Domino!” Umm, nej, Cantate Domino kände jag 
inte till, den hade jag aldrig hört talas om, men Bossi…   
Jag hade hört en hel del av Bossis orgelverk av de äldre eleverna som hade 
lektion innan mig när jag var en ung flicka och väntade tålmodig på min tur 
i den väldiga orgelsalen på musikkonservatoriet i min hemstad, Parma.  
Orgelsalen, tillägnad Merulo, var en stor sal med fina breda bågformade 
fönster som påminde mig om ett kyrkorum, det fanns träpanel på väggarna, 
sammets kardinalröda teaterstolar, den historiska lilla orgeln från 1500-talet 
byggd av Merulo själv (som används flitigt under lektionerna för att spela 
den äldre italienska musiken) och den stora moderna orgeln som 
orgelbyggaren Formentelli hade tillverkad i början av 70-talet.  
Min orgellärare rökte pipa (under lektionerna) och allt var impregnerat av 
den doftande sötman från tobaksrök, väggarna, tyget i stolarna, 
träorgelpiporna…  
Det som jag hade spelat av Bossi fram till den stunden var hans 
pedalövningar ur Metodo teotico-pratico per lo studio dell´organo moderno 
(skrivet i samarbete med Giovanni Tebaldini). Denna metod var faktiskt 
delvis använd i den officiella undervisningen, och Bossis orgelverk var en 
obligatorisk del av Orgelns diplomexamen fram till olika experimentella 
reformerade program under 80-talet.  
Bossis metod är indelad i tre delar:  
1)Orgels historia, orgelkunskap, kompositörer och orgellitteratur. 
2)Tekniska kunskaper: speciella övningar för legato, anslagskänsla, 
fingersersättning, pedalövningar, registreringskunskap. 
3)Den Gregorianska sångens kunskap, kyrkotonarter, konsten att 
ackompanjera och harmonisera gregorianska melodier. Kontrapunkt regler 
och polyfoniska former. 
 
Då och då fick jag några sidor av de olika delarna från min lärare, så att jag 
kunde bekanta och förkovra mig i den omfattande orgelvärlden.    
Men en dag var det min tur att spela ett riktigt stycke av Bossi: Etude 
symphonique op.78. 
Åh, vad mycket jag kämpade med detta virtuosa och ekvilibristiska 
stycke… 
 
Men nu är jag på körrepetition och vi ska sjunga igenom Cantate Domino. 
Kören kan det utantill, de har sjungit det så många gånger… 
De griper i magen från de första bestämda storslagna ackorden, trots att det 
spelas på en flygel istället för den majestätiska orgelklangen: de rår ingen 
tvekan att det är Bossis musik.  
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Den italienska poeten D´Annunzio, som levde i samma period som Bossi, 
definierar honom som ”Alto signore dei suoni”, ”Klangens Storhärskare”, 
och det ligger en viss sanning bakom dessa ord.   
I Bossis musik finns en omisskännelig ”italiensk” musikstil (tillsammans 
med en viss påverkan från den tyska senromantiken), som påminner mig 
mycket till ex om Puccinis harmonier, men i Bossi orgelmusik det blir som 
rensat, renat av det teatraliska, dramatiken finns i kompositions teknik, i 
formen, estetiken, i hur han använder sig av orgeln som en stor orkester, 
men snabba och ibland plötsliga dynamiska ändringar och stora kontraster.  
Orgelrepertoaren från den här perioden som definieras senromantisk, och 
även ”dekadent” så som all den konstnärliga produktionen “fin de siècle”, 
tycker jag att den oftast har en speciell anda, den fascinerar mig, och den är 
oftast baserad på en solid kompositions teknik och expressiva grunder.  
Åren går och under första året på Master vid Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm, förbereder jag Bossis Tema con Variazioni Op 115 för att 
framföra det på vårterminens prov. Då examinations nämnden frågar mig 
vad jag tänkte ägna mig som examens arbete. Jag hinner inte svara när min 
orgellärare säger ”Bossi, ska du inte göra Bossi??!!” Och då kändes som att 
allt föll på plats. Självklart jag ska göra Bossi!   
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Den italienska orgeln under Bossis tid  

Efter en storslagen och lysande förfluten tid (1400-1700 talet) där Italien 
hade bistått med fantastiska instrument (Lorenzo da Prato, Antegnati, 
Callido, Malamini, della Ciaia, Serassi, Amati, Tronci m fl) och organister 
(Cavazzoni, Merulo, Gabrieli, Frescobaldi, Trabaci, Rossi, Pasquini, 
Scarlatti, Zipoli, Martini m fl) börjar redan under andra halvan av 1700-talet 
en lång period av dekadens som kommer att pågå fram till några decennier 
in på 1900-talet.  
Romantiken i Italien hade identifierat sig i den stormiga nationella 
enhetsrörelsen och det tog sitt uttryck, förutom poesi och litteratur, 
framförallt i musiken, synnerligen i melodramen, populärt uttryckt mer än 
elitistiskt. 
Dessa ideal tar sina uttryck även i orgelmusiken som tillsammans med 
blåsorkester (banda), var utbredd i varenda liten by, medan de professionella 
orkestrarna var tillgängliga bara för få utvalda i stora städer. 
Den romaniska orgeln anpassade sig väl till den sentimentala, 
melodramatiska och militäriska repertoaren, en förbleknad skugga av de 
former som blivit berömda genom Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi. 
Operan hade kontaminerat all smak, även i de sakrala sammanhangen. Detta 
ledde till att man spelade de kända operaariorna, ouvertyrerna, en hel akt ur 
en opera under högmässorna och gudstjänster. Detta långt in i 1900-talet. 
Detta var möjligt på grund av en saknad av intresse från kyrkan i första 
hand, och samma gäller även för riksantikvarieämbetet. Orgelbyggeriet hade 
stannat på Serassis tid och stil, medan i Frankrike, Tyskland, England, 
Belgien, hade utvecklats och introducerat nya tekniska uppfinningar, flera 
klaviaturer, helpedal och byggt ett instrument mer anpassad till den dåtids 
musik.  
Organister hade profanerat kyrkan genom en diffus dåligt smak och genom 
att spela musik som var mer anpassad till teatersammanhang än religiösa 
tillkomster. 
Man har räknat att under åren 1842-1847 blev 227 helt nya operor till i 
Italien.  
Repertoaren som spelades på orgel under 1800 talet, var då inte rena 
orgelstycken, men som tidigare sagt, arrangeringar och reduceringar ur de 
operor som var mest kända och berömda. 
Man spelade på orgel de piano reduktion från orkester, och spelade man på 
ett så grotesk sätt att, enligt Tebaldini, (Giovanni Tebaldini 1864-1952, 
organist och nära vän till Bossi, skrev den teoretiska och historiska del av 
Metodo teorico-pratico per lo studio dell´organo moderno. Redaktör av 
tidning Musica Sacra) om man hade spelat det på cirkus, hade det blivit 
utbuat. 
Från Casamorata, (Luigi Ferdinando Casamorata 1807-1881, musikolog och 
kompositör, grundare av den som blev senare Florens Musikkonservatorie. 
Upptäckare av den viktiga Squarcialupi Coden med musik från 1300 talet) 
vet vi att året 1844 på Musikkonservatorien i Italien, fanns det inte orgel 
undervisning!  
I Milano öppnades klassen 1846 (lärare F. Almasio); i Florens 1859 (G. 
Maglioni); Bologna 1882 (A. Busi); Pesaro, 1882 (V. Petrali); Rom, 1886 
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(R. Renzi); Parma, 1875 (T. Righi); Napoli, 1889 (M.E. Bossi); Torino, 
1893 (R. Remondi); Venedig, 1895 (M.E. Bossi, orgellärare och rektor). 
Ingen tidigare hade studerat orgel på allvar och den här floran av 
orgelskolor de sista decennierna på 1800 talet, kommer från Casamoratas 
påtryckningar från början och Cecilia rörelsens påverkan efteråt. 
Casamorata skrev redan 1844 att det behövdes en rätt teknik och kännedom 
av instrumenten för att kunna spela orgeln och de organister som spelade då, 
var väldigt ytliga och okunniga.  
Bonuzzi (Don Antonio Bonuzzi, 1833-? präst, amatör pianist, organist och 
musikolog; kritisk och polemisk mot musikens dekadens i kyrkan; bidrog att 
behålla en hög status och prestige inom orgelkonsten) skrev att efter 
Burney, som ofta berömde italienska organister och orglar under 1700 talet, 
man nämner inte ens till orgel eller man pratar illa om instrumenten under 
1800 talet. Mendelssohn, Danjou, Lamazou, Ply beskriver de italienska 
orglarna i en ”medelmåttig förödande status”. Mendelssohn tyckte att de 
italienska organisterna var löjliga och Simon Mayr skrev att orgelmusik var 
den fattigaste och mest dekadenta i musikens Italien. 
Den italienska orgeln hade kvar den korta pedalen, en enda manual, delade 
register i bas och sopran stämmor.   
Casamorata insisterade på vitsen att utvidga pedaltangenter, för att kunna 
spela musiken från andra länder, Bachs verk, moderna kompositörer. Han 
tyckte att pedalen hade samma funktion som kontrabasen eller cello i en 
orkester som har en egen självständig stämma (parte reale) som behöver 
röra sig över två oktaver. 
De italienska organisterna använde istället pedalen bara som förstärkning av 
vänster hand eller för att markera rytmen, oftast bara med vänster fot.  
Orgelbyggaren från 1600 talet, Hermans, Casparini, Azzolino della Ciaia bl 
a, hade redan tagit till Italien inflytande från norra Europa, det hade blivit fel 
att förhindra nya fruktbara utbyten just nu även om man måste tillägga att 
dessa orgelbyggare, som hade tagit med sig så många nyheter angående 
klangen från norr, hade i alla fall inte byggt ut pedalen i de instrumenten de 
hade byggt i Italien. Casparini och Azzolino hade byggt pedal på max 16 
toner. 
År 1879, Societá del Quartetto hade bjudit in Camille Saint-Saëns i Milano 
för att hålla fyra konserter, både med hans kammar- och orkestermusik. 
Eftersom han var känd som stor organist, blev han ombedd att spela på 
Musikkonservatoriets orgel. Han ville inte men till slut gick han med på det. 
Han ”spelade” Bachs Preludium och fuga i D dur... men uppspelning blev 
inte så lyckad: orgeln hade bara 12 pedaltangenter och en enda manual! 
Saint-Saëns var tvungen att spela hela pedalstämma med vänsterhand!  
Direkt efter konserten, blev det en omfattande debatt i olika italienska 
musiktidningar där båda orgelbyggare, musikologer och organister delades i 
två grupper: de som var i försvar för den italienska orgeln så som den var 
med kommentaren att Saint-Saëns ”kunde” inte använda det italienska 
instrumentet (??!!), och de som ville reformera orgeln och kyrkomusiken 
(som senare grundade det som kallas ”Cecilia rörelse”) som tyckte att detta 
var ytterligare ett prov på att det var högtid för en ordentlig orgelreform.  
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Marco Enrico Bossi, då ung student på Musikkonservatoriet i Milano som 
skulle ta sin diplomexamen i piano och orgel, var närvarande på konserten 
och flera år senare, 1903, försvarade han Saint-Saens i en artikel i 
musiktidning Musica Sacra.   
M. E. Bossi, efter sitt diplom examen i piano och med pengarna från 
examensstipendiet, reste han till London för att spela några konserter som 
pianist och presentera egna kompositioner. Under besöken fick han 
möjligheten att provspela Crystal-Palaces orgeln, en Gray & Davison med 4 
klaviaturer och 80 registerandrag och i S:t Pauls Cathedral en H. Willis med 
4 klaviaturer och 52 register.  
På väg hem stannade han i Paris och fick möjligheten att höra på Saint-
Saëns på Madeleines orgeln: han fick känslan att hans spel på 
musikkonservatoriet i Milano var ett skämt för att förlöjliga den italienska 
orgeln.  
Då tog han ett beslut: att inte avlägga diplomexamen i Orgel trots begäran 
från hans lärare (Fumagalli). Bossi tyckte att det var onödigt ta en examen 
på ett så outvecklad instrument.  
Alltså den största organisten i modern tid som senare grundade 
orgelklasserna i Neapel och Venedig och undervisade på så många 
italienska musikkonservatorier, hade ingen examen i orgeln.  
Musikkonservatoriet i Milano, var det första musikkonservatoriet som 
startade orgelundervisning. Men vad spelade man för repertoar? Den första 
läraren Almasio, lät spela variationer över Semiramides arior och andra 
operor. Fram till 1879 ägde Konservatoriet  inga Bachs verk. Men även om 
musiken hade funnits, så hade det varit omöjligt att spelas på den orgeln 
som fanns. Fumagalli, Bossis lärare, insisterade länge för att få ett bättre 
instrument. 
 
Men det finns röster som sticker ut och börjar reagera för en reform: 
1874 första katolska kongressen i Venedig, Fader Guerrino Amelli, 
benediktmunk, tar upp behovet av en reform inom den Italienska 
kyrkomusiken.  
1877 året där tidskrift Musica Sacra grundades. 
1880 året där Cecilia rörelsen bildas. Bland de första grundarna och 
anhängarna kan nämnas advokaten P. C. Remondini, greven Ippolito 
Franchi Verney della Valletta, hertig Alfonso di Sartirana, organisterna 
M.E. Bossi och G. Tebaldini, prästen A. Bonuzzi m fl. 
Reformen involverade tillsammans med spelstilen, även byggnadssätt och 
stil, så stark kopplad med uppförandes konst och praxis.      
Påven Pio X i sin berömda skrivelse Motu Proprio (”Tra le sollecitudini” 
1903, nr 6), kritiserade han den teatraliska stilen som var så populär och 
diffus i kyrkorna.  
Cecilia rörelsen hade en betydande roll i att orgeln utvecklades då i den 
ritningen för att modernisera orgeltekniken och byggarsätt, lämna de äldre 
system och kopiera från utlandet för att kunna konkurrera på samma 
marknad. 
Efter andra halvan av 1800-talet, började utländska orglar synas i Italien: 
Merklin i Trinitá dei Monti, Rom, 1855; Cavaillé-Coll, Collegio Americano, 
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Rom, 1868; Jacquot-Jempierre, Catania, Domkyrka, 1871 (tre klaviaturer). 
Eftersom det fanns inga organister som kunde spela på så stora instrument, 
bjöds Nicola Couturier, 1877, som var en stor virtuos på pedalen, från 
Frankrike. 
Flera utländska orgelbyggare som byggde framförallt i Rom: Paul Ferrat: S. 
Chiara; Cavaillé-Coll, S. Maria in Trastrevere, S. Silvestro in capite, S. 
Rocco a Ripetta; Walcker: Accademia di S. Cecilia, S. Pietro i Vatikanen, S. 
Giuseppe och flera kyrkor i Rom.  
Snart hade väldig många utländska orgelbyggare invaderat Rom fram till 
Benevento domkyrka. Italiensk orgelbyggeriet hade en stor konkurrent i 
utländska orgelbyggeriet och kände en stimulering att utveckla sig. 
 
1877 blir Remondini (grundare bl a av Cecilia rörelsen) interpellerat inför 
projektet av den nya orgeln i S. Maria del Carmine i Genoa. Orgelbyggare 
var Camillo Guglielmo Bianchi, en elev av Serassi. Remondini föreslog 
förutom två klaviaturer med fem hela oktaver och pedal på 27 toner, 
moderna klanger som konsertanta register och alla de senaste tekniska 
uppfinningar tillsammans med de allvarliga traditionella stämmorna. Orgeln 
blev färdig mot slutet av 1878, men man kunde inte hitta en enda organist 
som kunde spela Bach eller Lemmens. Man var tvungen att bjuda in från 
Frankrike igen N. Couturier. Det här instrumentet blev bl de första Cecilia 
rörelsens orgel i Italien. Efter det följde 1880, orgeln i S. Maria della 
Consolazione (Genoa), med 2700 pipor, tre klaviaturer, 27 toner i pedalen, 
den största och modernare som fanns i Italien fram till 1890, byggt av 
Locatelli (från orgelbyggarskolan Serassi) orgelbyggarfabrik från Bergamo. 
S. Maria del Carmines orgel (den första vi pratade om) existerar inte längre 
idag, 1935 blev den ersatt av ett nytt instrument från fabriken Arturo Pedrini 
(Binanuova, Cremona).  
S. Maria della Consolaziones orgel finns kvar, blev restaurerad 1974 av 
Mascioni.   
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Marco Enrico Bossi organist i Como  

Marco Enrico Bossi, föddes 1861 i Saló (nära Gardasjön) och dog 1925 av  
en hjärnblödning på en båt under resa tillbaka hem till Italien från en turné i 
USA. Han kom från en flergenerations familj av organister från båda 
föräldrarna. 
Efter studierna vid Musikkonservatoriet i Milano där han hade avlagt 
examen i piano och komposition (lärare var bl a Ponchielli), hade han rest 
till London och Paris, musicerat där och kommit i kontakt med orgellivet i 
dessa länder och den musikaliska kulturnivå som det var där. Därför 
vägrade han sen, tillbaka till Italien från resan, att avlägga 
diplomorgelexamen.  
Bossi blev organist i Comos Domkyrka den 1 nov 1881 där fanns två orglar, 
den största var en Hermans (1650) som hade renoverats av Serassi (1808-
09), Biroldi (1822-23), Carrera (1833-35), Carnisio (1847). Den andra lilla 
orgeln, kanske en Antegnati. Carozzi 1880 ville ersätta pedalen i den stora 
orgeln med en modernare för att kunna använda både spets och klack, men 
det här förslaget möttes av ett starkt motstånd.  
Bossi ville gärna renovera instrumentet och hade redan tagit kontakt men 
orgelbyggare Inzoli från Crema men projektet blev nekat. Bossi var så 
skicklig som organist att det lät väldigt bra även om orgeln hade många 
svaga punkter. Bossi började samla in då en kollekt för att klara av 
åtminstone hälften av kostnader för en ny orgel. Efter många svårigheter 
och förödmjukelsen men med sin entusiasm och energi, kommer Bossi 1886 
att skriva ett kontrakt för att reformera de två instrumenten som fanns med 
orgelbyggarfirman Bernasconi. Bossi tyckte inte att det gick att rädda 
mycket av piporna från de gamla instrumenten, så att de flesta av piporna 
smältes för att användas till mindre pipor och för plenum av den nya orgeln 
(!!??). Bossi ville också ha en andra orgelkropp med elektrisk överföring, 
men idén blev inte godkänd. Till slut blev orglarna mycket dyrare än 
beräkningen.  
Invigningskonsert blev den 26 maj 1888, med Bossi på tangentbordet 
(Capocci, stor berömd organist på den tiden, skulle ha spelat men blev 
förhindrad i sista stunden), och han spelade förutom egna kompositioner, 
Mendelssohns Tredje Sonat, Guilmants Cantilena Pastorale, Rheimbergers 
Intermezzo och Bachs Fantasia och Fuga i g-moll. A. Boito och G. Puccini 
var närvarande på konserten och blev förstjusta och imponerade av Bachs 
musik i Bossis utföranden.  
I Como hade Bossi börjat tänka på den som kommer att bli Metodo di studio 
per l´Organo Moderno, projekterad i samarbete med Tebaldini och utgiven i 
olika häften mellan 1893-94. 
Bossi avslutade sin tjänst i Comos Domkyrka december 1889 efter flera år 
av konflikter och diskussioner med kyrkobyggnadsnämnden över de 
överstigande kostnaderna inför orglarnas restaurering resp rekonstruktion. 
Kyrkobyggnadsnämnden och kyrkorådet var också emot den konsertanta 
verksamhet som Bossi ville utöka och utveckla. 
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Bossis orgelverk  

Man kan urskilja tre skapande perioder:                                               
Första perioden med ungdoms verk för orgeln fram till slutet av 1800-talet. 
Här tillhör de klassiska former och liturgiska stycken: Sonater, Sonatiner, 
Scherzi op. 49, Suites, Toccater, fuger, Offertori, Graduali, Elevazioni, 
Preghiere, Meditazioni, Alleluja, Marce processionali, Pastorali, osv. 
Den andra perioden som går från början av 1900-talet fram till början av 
första världskriget, är karakteriserad av de stora konsertstyckerna, med 
utvecklad och transcendental teknik, som motsvarar Bossis framgångar i sin 
karriär som världs artist. Tillhör här Studio Sinfonico ur op. 78, Concerto i 
a-moll för orgel och orkester Op.100, Tema con Variazioni op. 115, Toccata 
da Concerto, Pastorale, Marcia Festiva, Dieci composizioni per Organo op 
118 och Pièce heroïque op. 128, Konzertstück (Pezzo da concerto) op 130 
(bearbetad 1922).  
I den här perioden tillhör också många transkriptioner och arrangemang för 
stororgel (manual och pedal) av verk för bara manual av äldre italienska 
mästare som Frescobaldi, Martini, Zipoli, Pescetti, Galuppi, Della Ciaja 
osv., men även från Wagner, Liszt, Schubert, Chopin mm.  
Sista perioden är karakteriserad av en mer intim och subtil spiritualitet, med 
en större frihet av former, tonspråk och tekniska svårigheter: Canto della 
sera ur op.92, Allegretto och Idillio ur op 93, In memoriam ur op 113, 
Angelus ur op 118, Cinque pezzi op 132, Marcia dei Bardi (tillägnad Oscar 
Merikanto), Juventus, Canzone och Gogliardica op. 142, ”Fatemi la grazia” 
(tillägnad Gustaf Hägg), Intermezzo lirico, Momenti francescani op.140, 
Meditazione in una Cattedrale op. 144 och Fantasia sinfonica för orgel och 
orkester op.147.  
Intressant att nämna är att op. 142, Canzone, Juventus, Nenia och 
Gaudeamus igitur, komponerades av Bossi för beställning av Orgel och 
piano fabriken ”Skandinaviska” från Stockholm, utgiven av Dahlström. 
Styckerna är inspirerade av hans resor till Stockholm och det nordiska 
landskapet. Sista, Gaudeamus igitur, beskriver studentlivet i norra Europa, 
med sin bullrig och kraftfull glädje.  
26 april 1906 blev Bossi tillägnad medlemskap i Kungliga Musikaliska 
Akademien i Stockholm.  
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Några vittnesmål om Bossis spelsätt 
 
Bossis konst att registrera kom inte från en traditionell skola, han hade en 
mer orkestral känsla för orgeln än polyfoniska. 
Ur recensionen av Paribeni (musikolog och Bossis kollaboratör) efter 
orgelinvigning av Vegezzi-Bossis orgel (reformerad av Balbiani) i ”Salone 
Istituto Ciechi” i Milano under april år 1920: ”Hans säkerhet, snabbheten 
och finess som Bossi använder i den frodiga variationen av registrering i de 
stora orglarna, är så pass rika att man saknar inte en stor orkester. Han 
alternerar mjuka ”Quartetto d´archi” anslag med blåsinstrument; den 
pastorala oboestämman kontrasterar med den lena flöjtstämman; den 
groteska fagottskrattet övergår i ett pianissimo med altfiolstämmor; 
användning av ”voce umana” leder till att tro att det finns en riktig kör, 
mysteriös, långt borta; den fantastiska ”Ripieno” tävla med den fortissimo 
av de mest imponerande orkestrala klangen. […] Men framförallt 
beundransvärd är mått- och smakfullheten som Bossi använder kontrasterna 
i sin registrering, det skulle inte vara möjligt om han inte skulle vara 
samtidigt en stor virtuos och en storslagen kompositör”. 
 
Recensionen i tidning Musical America efter en konsert i New York under 
sin sista resa i USA under året 1925: ”Bossi är utan tvekan en riktigt 
mästare i sitt instrument. Sällan förenas  klangernas omväxlingen och 
pedalspel med så lyckade resultat så som man kunde åhöra i den här 
konserten. Bachs Toccata uppenbarade sig som en mästerverk av minutiös 
detalj och perfekt dynamik. Bossis perfekta teknik bevisar framför allt, att 
han är musiker först och virtuos sen…” 
 
Arrigo Boito visade flera gånger sin stora beundran och uppskattning. Ur ett 
av sina brev: 
”…Konserten (för Orgel och orkester op.100) är ett starkt begrepp. 
Tonsättarens  konstnärliga vilja och organistens teknik sammansmälter i en 
kraftfull enighet, som uppnår högsta tankfullhet och form i Adagio satsen. 
(Mars 1897) 

 
Ett intressant vittnesmål om hur Bossi var som improvisatör, kommer från 
en av hans mest begåvade orgelelever, Maffeo Zanon, som utryckte sig i en 
minnesskrivelse på ett års minnesdagen (1926) efter Bossis död: ”Det räckte 
att Bossi närmade sig ett instrument och rörde det med sin hand för att 
konstatera att de noterna som kom fram var inte oförutsedda men alltid 
ledda av en musikalisk idée […]. När han improviserade, gick han alltid 
grundligt fram med ordning och metod och han slutade inte förrän den 
ljudande arkitekturen var fullbordat.” 
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Pezzo da concerto/ Konzertstuck in C minor, Op. 130 a 
 
Storslagen komposition för orgel, stråkorkester, brass och slagverk (op 130). 
Arrangerad för orgelsolo av kompositören själv (Rieter 1908. Peters 1918). 
Kompositionen är tillägnad Karl Straube (1873-1950) som var organist och 
kantor i Tomas kyrkan i Leipzig, vän till Max Reger (1873-1916) som hade 
i sin tur tillägnat honom många av hans orgelkompositioner. 
Stycke som är komplext, dramatiskt, oroligt, är djup influerat av den mörka, 
sen romantiska, symfoniska tyska traditionen och orgelklangen. Som Reger, 
använder Bossi kromatiska rörelser som letande efter ett nytt språk eller som 
upplösning av tonarten. 
Det teatraliska blir här förädlat genom avsaknad av en scenisk realism. 
Tendensen att måla upp olika stämningar med hjälp av orgelklangen och 
långsamma suggestiva harmonier, poetisk och drömmande, mystisk. Bossi 
har en tendens att använda det tematiska materialet i mer fria melodiska 
utvecklingar.  
Karakteriserad av kontrasterande sektioner, behövs ett adekvat instrument 
för att framhäva dessa varierade klanger. 
  
Den omfattande kompositionen är delad i fyra huvudsektioner: 
I. Allegro sostenuto (takt 1-141) 
II. Calmo (takt 142-183) 
III. Quasi recitativo (t 184-216) 
IV. Meno allegro (t 217-393) 
 
I. Allegro sostenuto 
I den här inledningen hör vi de tematiska kärnelement som karakteriserar 
och grundar hela kompositionen: kvart intervall i melodi, några kraftfulla 
(förminskade) ackord som inleder med stora och fylliga handgrepp, extremt 
tät harmoni, starka accenter, kromatiska upp och nedgångar, rytmen i 
figurerna som kommer att pågå under hela den här första sektionen och 
utvecklas senare i den fjärde. Kort efter denna inledning kommer ett mer 
smekande element i snabba sextondelar (t 16) i form av olika typer av skalor 
som driver fram hela kompositionen. 
Eftersom verket ursprungligen är för orkester och orgel, det är intressant hur 
han behandlar orgeln i den senare versionen för solo instrument för att få en 
inspiration bl a., till registrering. Orgelstämman är i stort sätt det samma 
med några variationer: han lägger t.ex. i pedalstämma  cello och kontrabas 
stämma, annars dubblerar orkestern, färgar och framhäver vissa av 
stämmorna i orgeln. När den karakteristiska tema-motivet kommer igen, 
använder han då ofta hela orkestern med orgeln (t 11, t 20, t  43, t 111). 
Det ursprungliga motivet i temat upprepas ganska tätt, tre gånger från början 
(t 1, t 11, t 20) och för varje gång fyller han på och lägger till en snabbare 
rörelse, först bara i pedalen men tredje gången både i pedalen och händerna. 
Från t 26 är det dags att byta stämningen: det blir piano, man kan byta med 
fördel manualen, och han utvecklar det smidiga, smekande elementen i 
sextondelar. Även i den här mjuka delen, det ursprungliga motivet med sin 



11 

karakteristiska kvart eller kvint intervall är alltid närvarande i sekvenser 
tillsammans med kromatiska rörelser. Här orkestern tacet och orgel hörs för 
första gånger ensam. Sen blir en dialog mellan orkester och orgel som leder 
till en falsk repris i t 43 med hela orkestern för att efter bara 4 takter, gå över 
till en mjukare behandling av temat i nästan glissato. Den är faktiskt 
orkestrerad för bara stråkar som kan lätt göra ett mjukt portamento. På orgel 
krävs ett total legato, nästan en glidning känsla.  
Från t 51 blir en eldning av temat i sekvenser och oavbrutna skalor i 
sextondelar i vänster hand ovanpå en orgelpunkt i pedalen på F.  
Från t 59 tar höger hand över där han kombinerar både temat i en kromatisk 
utveckling och ännu snabbare skalor nu i kvintoler. Efter detta crescendo 
kommer i t 65 en nedgående rörelse som leder till en fixering, (trippel 
upprepning) av temat med nedgående ren kvint och uppgående förminskat 
kvint. Vänster hand återgår till sextondelar. Efter sekvens av detta, kommer 
i t 88 ett snabb solo i pedalen i piano, medan händerna fortsätter med temat, 
dolce, pianissimo. I orgelversionen, detta pedal-solo är helt omskriven för 
att fungera rent tekniskt bättre för orgelpedalen med brutna ackord. I 
orkesterversionen är det cello som istället har ett solo. 
Från t 95 en kromatisk uppgående ackord-serie leder till i t 99 av ett eldande 
Con fuoco (anvisning finns bara i orkesterpartitur) för att i t 103 leda till ett 
kontrasterande smekande motiv i mp med möjligt manual byte. I 
orkesterversionen är detta spelat av bara I violin medan orgel tacet (förutom 
pedalstämma som dubblerar kontrabas stämma i legato). 
I t 107 hör vi en antydan till tema motiv och kromatisk uppgång i lugna 
fjärdedelar för första gången sedan stycket början. Detta gör att tiden 
stannar upp för en stund, som att förbereda i t 111 en form av repris av 
temat i sekvens av forte.  
I t 119 kommer igen eldandet som i t 99 i alltför täta sekvens och skiftningar 
till instabila tonarter som leder till ett unisont Maestosamente med tre f som 
sakta dämpas ner fram till ett p och det hela landar till en d-moll. En ensam 
stämma, (cello i orkester) leder till nästa sats Calmo i Ess-dur. 
   
II. Calmo  
Denna kontemplativa delen är i stark kontrast med den dramatiska, agiterade 
första satsen. Klangmässigt är det Voce Celeste och stråkstämmor som 
gäller, i orkesterversion, är det orgelsolo och en tenor trombon som inleder 
denna stämningsfulla sats genom att hålla en fast ton (dominanten), B 
fördubblat av pedalen på orgel. Den här satsen har delvis nytt material, 
besläktat något med t 108 och 110, de plötsliga lugna takterna i föregående 
sats.  
I kontrast från I inledning sats som hade en tendens av nedgående rörelse, 
den här satsen leder uppåt, mot en öppning. Många enharmoniska ackord 
ger till hela stycket en känsla av instabilitet, ett letande efter nånting. I t 160 
kommer en upprepning av inledningen transponerad i G-dur, med fast 
pedalton över dominanten d. Efter oväntade ackord följd (m början från 
Cess-dur) över en ny pedalton, gess, kommer en repris i t 175 i Ess-dur, där 
pedalen lägger in ett delikat eget solo med bara 8 fot-stämma. Pedalmelodin 
påminner om inlednings temat, bara i en helt ny sinnestämning. Reprisen är 
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bara för de första 5 takterna och sen förlängs med en sekvens som 
intensifieras genom fulla ackord i händerna och ett fylligt (nu även med 16 
fot) legato i pedalen och en nedgående kromatik som påminner också om 
inlednings temat. Det hela leder fram till en Quasi Recitativo.   
 
III. Quasi Recitativo 
En ensam oboe-stämma på orgel slingrar sig fram med kromatisk rörelse, 
rena och förminskade kvarter. Slutet av frasen (t. 189-191) är 
ackompanjerad av kromatiska ackord som kommer från Maestosamente i 
slutet av I satsen, t 133-134. Recitativet upprepas den här gången av en 
Klarinett i en lägre tonart och de upprepade kromatiska ackord sekvenser 
leder genom enharmoniska skiftningar till ett pedalsolo som upprepar 
recitativ motivet en gång till i en ny tonart. Här står det inte inskrivet vilken 
registrering ska användas, men med tanke för de föregående val (oboe och 
klarinett) kan man använda med fördel kanske en fagott-stämma. 
I t. 204 har vi en Calmo, quasi adagio under två takter som gör att tiden 
stannar upp ytterligare för en stund för att sen bryta ut i ett plötsligt och 
aggressivt Allegro i t. 206. Det melodiska materialet är hämtat helt och 
hållet från Recitativets inledning, den här gången istället för en solo 
stämma, med hela ackompanjemanget av orgel.  
I t. 210 har vi en Calmo, trattenendo med samma lugna, kromatiska 
materialet från Recitativet t. 189-191. Genom en rianimando a poco, piú 
animato, blir det en intensifiering som leder till sista satsen. 
  
IV. Meno allegro  
Den här satsen är skriven som ett scherzo, lättare i klangen och mer lekfull.  
En kromatisk nedgående skala som gömmer rena och förminskade kvinter 
som påminner alltid om inledningstemat, förvandlas i en uppgående 
kromatisk rörelse som leder, i takt 223, till en falsk repris av 
inledningstemat i fördubblad rytm i D-dur. Efter en kort utveckling och igen 
de kromatiska uppgångarna, kommer i t 230, en mer “riktigt” repris även 
om det börjar med ett C-dur ackord och alltid i fördubblad rytm. Tema-
motivet används för en utveckling som leder till att stabilisera tonarten först 
mot D-dur och sen i t 247, genom en liten recitativ-kadens, till g-moll. Från 
t 250 börjar en till episod i scherzot mycket lekfullt, lätt och staccato, nästan 
bara manualiter med klaviaturbyte effekter. I t 264 kommer in en allvarlig 
pedal i f med samma tema-motiv som har karakteriserat hela episoden och 
med mycket mera fylliga ackord,  dramatisk tension och en tydlig direktion 
mot högsta climax, kommer i t 277 den “riktiga” reprisen, i ff alltid i 
fördubblade värde. Men bara under få takter för att det hela leder igen till en 
scherzo stämning för sista gången. I t 285 har vi samma uppgående 
kromatiska rörelse som vi hade i t 221. Som tidigare i t 264, samma 
allvarliga pedal med sitt tema-motiv avbryter det scherzoso stämningen i t 
290 för att påminna om allvaret i de mest storslagna och intensiva ackord 
som leder till olika coda episoder, först i t 305 med dominant pedal c (i 
orkester partitur står det Con fuoco)  som efter en intensifiering, avslutar i 
en till coda episod över en dominant pedal (t 314) över tonen g, i 
grundtonarten c-moll. 
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Maestosamente i t 321 är besläktat till Maestosamente i t 127 i anslutning 
till första satsen: här, istället för att vara unisont, är det fylligt harmoniserat 
och pedalen spelar ett tremolo (alltid på dominanttonen g) som den 
mullrande pukan i orkesterpartituret. Det blir en intensifiering och ökning av 
dramatiken som leder till det starkaste slutkläm i t 337 med fff  och en 
kadens med slutackord i grundtonart c men utan ters.  
Från t 346 kommer igen den mjuka stämning i II sats, Calmo,  med sin Voce 
Celeste. Den här gången är harmonisering mycket fylligare med tre-fyra 
toner per hand medan den dubbla pedalen spelar en häftig rytm som 
påminner om lugna hjärtslag, på c (den lägsta tonen på vänster fot) och g (på 
höger fot).  
I t 361 kommer igen tema-motivet i en helt annorlunda skepnad, mycket 
mjuk och inte alls orolig som i början, med en vänster hand som 
ackompanjerar i arpeggio härmande en harpa. I orkesterpartituret är det 
skrivet för stråkar med sordina, pizzicato, arpeggio tecken, dolce och mp. 
Det blir en intensifiering av tema-motivet som leder till ett Maestosamente 
men med bara ett  f : i t 375 en trumpet på vänster hand, påminner igen 
majestetiskt om tema-motivet med långsamma halverade värden medan 
höger hand ackompanjerar med fyrstämmiga ackord. Nu lugnar allting ner 
sig och blir bredare fram till 383 där man återgår till den mjuka stämningen 
med Voce Celeste: höger hand håller ett fyrstämmigt C-dur ackord medan 
vänster hand och pedalen alternerar för sista gången tema-motivet, nu nästan 
helt oigenkännlig i sitt lugn och mjukhet, i olika oktaver. Stycket slutar med 
ett pizzicato (pp) bara på pedalen.  
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Egen reflektion över instudering 
 
Den första satsen är rent tekniskt, den mest krävande. Det har tagit flera 
månader innan det satt i rätt tempo. Varje takt har flera förtecken (detta 
karakteriserar hela stycket förutom några få takter i början av Calmo) och 
den komplexiteten och letande av ovanliga harmoniska lösningar, leder till 
att man inte kan gissa i vilken tonart man är, men man måste verkligen läsa 
varenda ton. 
Det är ofta stora fylliga ackord med stor handgrepp, det är inte alltid lätt att 
göra ett legato så som han föreskriver. För att lösa detta har jag övat genom 
att vara väldigt nära tangenten och glida åt sidan med avspänd hand. Så 
småningom hjälper muskelminnet på det sättet att det går att spela även i 
snabbare tempo. Bossi föreskriver ofta även ett väldigt markerat och 
accentuerat spel, på så sätt fungerar detta bra med stora handgrepp. I en stor 
kyrka, akustiken hjälper också att binda ihop ackordföljder.  
Pedalen har några svåra passager som behöver en viss vårdnad: speciellt 
från takt 89 fram till slutet av satsen, krävs precision, kantabilitet och 
synkronisering med händerna.  
Ofta måste man använda bara en fot medan den andra är fast på svällare.  
Den 13 maj, fick jag möjligheten att spela detta stycke på Rimsky-Korsakov 
Musikkonservatoriet i St. Petersburg. Övningstid var nästintill obefintligt, 
och orgeln var ganska svårspelad: pedalen gick upp till g 1. I de flesta 
instrument, går pedalen upp fram till f 1. Detta innebär att pedalen var 
förflyttat med en del besvär att hitta rätt ton! Vanligtvis, när man spelar, 
tittar man inte ner på pedalen, tonerna sitter rätt under fötterna, men här var 
jag tvungen att titta mycket oftare för att inte spela fel. 
Varje orgel är annorlunda och har olika möjligheter, både klangligt och 
tekniskt. Det betyder  
att varje gång jag spelar detta stycke på olika instrument, måste jag alltid 
anpassa det till nya klanger och manualbyten. Bossi var själv autodidakt på 
orgel och hade inte en speciell skola som kunde påverka honom. Men vi vet 
från vittnesmål från hans tid, att han använde alla möjliga kombinationer i 
orgelklangen (så som jag har redan berättat tidigare i mitt arbete) så att man 
kan förändra och låta sig inspireras både från hans föreskrifter och 
orkesterpartitur. Detta innebär att det kan blir närmare eller över 70 
klangbyten på hela stycket. 
På grund av den målande och dramatiska karaktären på stycket, med mycket 
intensitet och fyllighet i klangen, är det viktigt för att behålla intresset och 
nyfikenheten, att spela med mycket frihet, tänka på hur en orkester låter, 
med den tid och förberedelse de olika instrumenten behöver för sina insatser 
utan att förlora den stabila grundpulsen.   
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Funderingar över Examenskonsert i Jacob kyrka den 1 juni 2012 
 
Orgeln i S:t Jacobs kyrkan, är en monumental Marcussen & Søn från 1976. 
Den är en stor symfonisk orgel i franskinspirerad stil med 83 stämmor 
delade på fem manualer och pedal, mekanisk traktur, elektriska koppel och 
registratur, Registersvällare och Crescendosvällare för manual II och III. På 
manual I har vi huvudverk, man. II öververk, man. III och IV svällverket, 
man. V fjärrverket. 
Ett sådan instrument ger verkligen alla möjligheter till ett adekvat 
överföring av Bossis verk med alla skiftande sektioner, orkestrala 
kontraster, dramatiska effekter. 
Jag ville utnyttja hela instrumentets möjligheter, så att jag tänkte igenom 
hela stycket och delade in det för använda alla fem klaviaturer.  
Här kommer en indelning av hela stycket så som jag har planerat: 
 
I. Allegro sostenuto  
Man. II, III och IV var kopplade med I man., så att jag kunde använda båda 
Crescendosvällare för de ställen där ett crescendo var önskvärt. På man. I 
spelade jag alla starkare ställen (f, ff, fff) och repriserna av temat (t 1-26; 43-
47; 99-103; 111-133). Klangmässigt använder jag alla fond på 8`, 4`och 2` 
på alla manualer och 8`rörverk från man. II, III och IV. Vid behov, tar jag 
bort 2`, 4` och rörverk eller lägger jag till i ff eller fff  rörverk från 
huvudverk och 16`fond. 
På man. III, spelar jag alla mp, p och pp ställen i kompositionen (t 26-43; 
47-99; 103-111) då använder jag mjuka labialstämmor.  
 
II. Calmo  
För den här stämningsfulla satsen har jag valt fjärrverket (man. V). Piporna 
står mitt i kyrkan på två balkonger. Med Viola Celeste, en till stråkstämma 
och användning av svällare, blir det mycket mystiskt och änglalikt. Från t 
175 har jag valt att komma ner till man. III: i orkesterpartituren, här spelar 
bara orkester och orgel fördubblar bara med pedalen trombonens- och 
senare kontrabasstämman. 
  
III. Quasi recitativo  
Då är jag kvar på man. III med höger hand och spelar med en oboe stämma. 
Vänster hand kommer in så småningom med mjuka labialstämmor på man. 
II. 
I t 198 hoppar jag med båda händerna till man. I där ljuder en Prestant 8`. 
Efter det pedal solo i t 201 med bl a en oboestämma, kommer Calmo, quasi 
adagio på man. II följd i t 206 av det Allegro som hade ett aggressivare 
inslag, då kommer jag ner till man. I med en fylligare klang med 8`, 4`, 
2`(även i den kopplade man. III och IV), och rörverk från man. III och IV. 
Efter en alternering tillbaka till man. II och mjukare man. I, börjar nästa 
scherzo sats.  
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IV. Meno allegro  
För den här satsen har jag använd en ljus registrering med flöjtstämmor i 8`, 
4`och 2` på man. III (t 217-223; 228-230; 257-254; 285-291; 305-312; 314-
318) som alterneras av två kortare episoder på man. IV med ännu lättare 
flöjt effekter (t 254-256; t 258-264) medan alla repriser (eller antydan till 
repris) på tema-motivet i f, ff, fff , sker alltid på man. I och fullt verk (223-
228; 230-247; 256-258; 264-285; 291-305; 312-314).  
Från t 321, Maestosamente, börjar sista avslutande episoden på man. I och 
nästan fullt verk baserad på 16´och rörverk på man. III och IV. Efter en 
slutkläm där i t 337 lägger man rörverket från man. I och hela plenum, 
kommer i t 346 den Calmo delen på fjärrverket (man. V). Efter tidigare 
klimax, känns den här delen änglalik, som en balsam (och vilande för 
öronen!). I Jacobs stora akustikrum, tog det en stund innan att den mjuka 
klangen tog form i rummet. 
I t 361 kommer jag ner igen på man. I där en varm och blåsande Traversflöjt 
8`arpegierar härmande stråkars pizzicato. 
I t 366 återgår jag till den delikata man. III med höger hand medan vänster 
återgår till man. I där efter ett snabb crescendo, kommer in i t 375 en stark 
trumpet som påminner om tema-motivet.  
Sista takterna återgår jag till fjärrverket i t 383 med höger hand, vänster 
spelar först på man. IV med bara en Gedackt 8` och från t 389 förenas båda 
händerna på fjärrverket i ett stämningsfullt pianissimo.     
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Avslutning 
 
Första gången jag var i Jacobs kyrkan för att öva inför examenskonserten, 
var det dryg två veckor kvar till examensdagen.  
Jag hade fjärilar i magen: jag hade aldrig spelat på en så stor orgel med fem 
manualer och det tog en stund innan jag kunde finna mig till rätta. Men en 
sak som fascinerade mig på en gång var klangen: jag provade olika 
registreringar i de olika manualerna och blev hänförd av dess skönhet, 
mjukhet och fyllighet i klangen.  
Fjärrverket, orgelverket som står mitt i kyrkan på en orgelläktare, lät komma 
helt från en annan värld, helt sagolik, trots att svällare som stängde piporna 
gnisslade varje gång jag öppnade det för crescendo effekten, och lät som en 
gammal dörr på vinden. 
Det tog flera dagar innan jag blev färdig med att bestämma hela 
registreringen och memorera kombinationerna: det blev ett 70 tal.  
När man är själv, blir det svårt att spela och trycka på knappen för att sätta 
den nya kombinationen som ska vara i ett visst tillfälle, så att jag övade utan 
nån förändring i klangen (förutom några stora övergångar där det var lättare 
att trycka på knappkombinationen) och första gången jag kunde öva med all 
registrering på plats  var när min registrant kom några dagar innan 
konserten: då var det en lycka att få höra allt på plats, rena njutning.  
Det kan man inte säga att det var samma sak på konsert dagen, eftersom jag 
var ganska spänd och all energi går inte direkt till att njuta av spelet, men 
tvärtom, jag var väldig koncentrerad, rationell och ville ha kontroll över 
situationen så mycket som det gick.  
Varje uppträdande kräver mycket av allt detta och man kan aldrig vara helt 
säker att allting ska gå bra. Det räcker att man inte har sovit för att kroppen 
inte ska fungera som det ska: hjärnan blir trög och reflexerna långsammare.  
Det var just det som hade hänt mig, men i själva konsertögonblicket, all 
adrenalin man har i blodet, gör så att kroppen glömmer sin trötthet för ett 
ögonblick och reagerar som för att slåss eller springa för livet, en primitiv 
instinktiv reaktion.  
Jag är nöjd med min prestation för att jag behöll detta koncentration och 
kraft hela tiden, fram till sista stycket. Jag var inte direkt trött efteråt heller, 
så mycket energi hade jag kvar i kroppen. Men tröttheten kom dagen efter, 
och följande dagar. 
Under examenskonserten befinner man sig i en ganska speciell situation: 
man har övat i ett helt år för ett uppträdande där flera lärare och musiker är 
bland publiken och bedömer: under vanliga konserter är inte så fallet som 
tur, annars skulle man inte orka ha en sådan prestation varenda gång!    
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