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Bakgrund
Nordisk orgelmusik är relativt okänt som begrepp. Vad är nordiskt? Kan
man hitta något gemensamt för de nordiska ländernas traditioner? När jag
började intressera mig för orgelmusik så var det särskilt en skiva som
påverkade mig starkt: Swedish Organ Music med Torvald Torén som
organist på skivbolaget Proprius (Torén, 1995). Han spelar bland annat Otto
Olsson, Erland von Koch och Gunnar de Frumerie. Särskilt ett stycke som
heter Cantilena (ur Cantilena e Vivo) av Erland von Koch fångade mitt
intresse. Det melankoliska, svåra men ändå ljusa tonspråket. Mycket av
denna musik är av vokalt textligt ursprung, något som jag vill ta vara på i
mitt arbete och konsert. Torvald Torén var elev till Gotthard Arnér som
spelade mycket av och vurmade för den nordiska musiken. Det nordiska
fascinerar mig, vår gemensamma kultur, historia och utbyten som skett
under seklers gång. Inte minst min egen bakgrund med rötter i Norge,
Tyskland och Sverige. Att välja Gotthard Arnér som en slags gemensam
nämnare för detta arbete kan inte passa bättre. Han var en person mycket
intresserad av vårt gemensamma arv och av vår musikskatt i norden.

Syfte
Gotthard Arnér har spelat en stor roll för musiklivet i Sverige och utomlands
både som pedagog och utövande organist. Som professor på Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm och Norges Musikhögskola i Oslo (som
gästprofessor), utbildade han en hel generation organister och musiker. Han
var intresserad av alla stilistiska epoker inom orgelmusiken inte minst den
nordiska. I mitt arbete så kommer jag att belysa denna skatt av musik som
till viss del är relativt okänd även för oss som verkar här som organister. Jag
kommer belysa hans gärning som pedagog genom att intervjua tre
framstående verksamma organister som hade Gotthard Arnér som lärare. I
examensarbetet ingår ju även en examenskonsert där jag kommer spela
nordisk orgelmusik. Jag kommer också att göra reflektioner kring musiken,
traditioner, uppkomster, instrument och mycket mer.

Metod och tillvägagångssätt
Min metod kommer bestå i att intervjua elever till Gotthard Arnér. Syftet är
att få fram de genomgående dragen i hans pedagogiska gärning. Min egen
instudering av musik till examenskonserten kommer belysas och analyseras.
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Norden
Norden består idag av länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige samt de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland. Jag
nämner några viktiga datum och platser som har relevans för arbetet. Att
orgeln hör ihop med kyrkan kom långt efter dess uppfinning. Men i norden
är dessa två starkt sammanlänkade. Jag kommer här att ge en historisk
bakgrund angående kristendomen och orgelns tillkomst i Norden.

En historisk bakgrund
Kristendomen i Norden
Norden kristnades på 1000-talet brukar man säga, detta skedde gradvis.
Sankt Ansgar "Nordens Apostel" mission var en stor del av detta arbete.
Ansgar påbörjade missionerandet i Danmark år 827-28 och fram till sin död
så hade han lyckats uppbygga tre Skandinaviska kyrkor i Birka (Björkö,
nära Stockholm), Haithabu (Hedeby, nära Slesvig) och i Ribe, Danmark.
Det finns några viktiga datum; år 965 lät Harald "Blåtand" Gormsson resa
en runsten vid Jelling på Jylland i Danmark. Där avbildas den korsfästne
Kristus och härskaren förklarar sin stolthet att ha ”gjort danskarna kristna".
År 995-99 så ledde Olav Tryggvason ett fälttåg i syfte att föra Norge inför
en kung och en gud. Detta var ett arbete som började med Harald "Hårfager"
och avslutades med Olaf "den helige" Haraldsson martyrdöd år 1030 vid
Stiklestad i Norge. Man bestämde härefter att även Island skulle kristnas
(Andersson 1997, s.53).
Det finns även tecken i Sverige på Frösön från år 1030 på en runsten; där
dess upphovsman påstås ha kristnat Jämtland. Finland nås senare av
missioner men hade redan då nåtts av den rysk-ortodoxa kyrkan. Lund blir
ärkebiskopsdöme 1104, det sträckte sig då från Slesvig i söder till
Finnmarken i norr. Från Grönland i väster och till Finland i öst. Men detta
delades senare upp: år 1152 tillkom Nidaros biskop och 1164 Uppsalas.
Reformationen kom till Norden på 1500-talet. I Sverige inleds
omvandlingen från den Katolska kyrkan till den evangeliska-lutherska
Svenska kyrkan år 1527 under Västerås riksdag. I Danmark inleddes detta
under Fredrik 1 (1523-1533). 1536 inleddes den i Norge och på Island under
åren 1541-1550. Norden blev härmed ett starkt fäste för den Lutherska
kyrkan.

Psalmboken
Övergången från Latinet till Modersmålet med översättningar av bibeln till
folkspråken bidrog till större nationell självständighet. Psalmsången blev ett

fundament för kyrkomusik i Norden. Hans Thomissons koralbok 1569 gav
upphov till danska melodivarianter av tysk psalmrepertoar. Thomas Kingos
psalmbok från 1740 blev mycket populär inte minst på grund av folkliga
melodier. Den karolinska psalmboken 1695 bidrog till politisk och religiös
samhörighet i Sverige, 1819 ersattes den av den Wallinska psalmboken.
1701 kom en finskspråkig psalmbok med den Karolinska som modell. Först
1925 kom en nynorsk psalmbok. De norska samerna fick dock redan 1870
en egen psalmbok som användes i hela Nordfennoskandinavien (Lappland)
som omfattar delar av Norge, Sverige, Finland och Ryssland.
I samband med den kyrkomusikaliska ”förnyelse” som uppkom efter första
världskriget så kom mycket material i 1939 års koralbok att rensas bort. I
Norge uppkom en stor debatt då Per Steenbergs koralbok år 1949 såg
dagens ljus. Den återupprättade reformationskoralen i en
Restaurerad rytmisk och melodisk form sattes i pränt. En schism mellan de
äldre kyrkomusikerna, präster och församlingar och de nyutbildade (varav
många hade haft just Stenberg som lärare i Harmonilära och kontrapunkt)
var ett faktum. 1957 kom ”Koralmusik” ut i Sverige med förord av Harald
Göransson på initiativ av föreningen Collegium Musicum i Stockholm.
Detta var ett studiearbete om den evangeliska koralen som kom i åtta
upplagor. Den skulle visa vägen för vår nuvarande psalmbok utgiven 1987.
(Andersson 1997, s. 81-82).

Bronslurar & Orglar
Jag vill först ta upp det gemensamma arvet av
instrument från forntiden; inget är mer talande
än bronsluren, på många sätt finns det också
likheter med orgeln. Inte minst som
statusmarkör och tecken på makt.

Illustration 1 ”Orgel, bronslur & trombon”

Bronsluren

Blåsinstrument har funnits i Norden sedan bronsåldern (1800-500 f.Kr).
Bronslurarna har en ärorik plats i Världens musikhistoria. Det är
förmodligen Europas äldsta musikinstrument. Dessa gamla instrument har
sin plats endast i Norden, där de har uppfunnits och tillverkats. 1797
återfanns de första lurarna av bonden Ole Pedersen i Brudevaelte på
Själland. Det finns idag 60 st. lurar fördelat mellan Danmark (37), Sverige
(13), Nordtyskland (5), Lettland (1) varav det sista paret hittades år 1988 i
Ulvkaer på norra Jylland.
Bronsluren är ett läppblåst instrument med konisk tonrör. Den kan endast
alstra de naturtoner som läpparnas differentierade hårdhet medger.
Grundtonen bildas när hela luftpelaren sätts i spel och högre toner samt
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övertoner skapas via olika läppställning och ökat tryck, då endast delar av
luftpelaren används. (Musik i Norden s.39)
Att gjuta en lur är ett mycket komplicerat projekt. De gjordes med en teknik
kallad cire perdue (cire=vax) (perdue=förlorat). Det är en teknik som
användes för att skapa bronsföremål med inre hålrum. Man gjuter först
insidan av lera, sedan appliceras vax, sedan ett till lager med lera på vaxet.
Man hettar upp och leran bränns medan vaxet smälter och rinner ut i hål.
Bronset hälls i och därefter tar man bort den inre lerkärnan.
Man tror att det endast gick att tillverka ett eller två par lurar per år vilket
visar på den enorma prestige detta instrument måste ha haft. Det kan
jämföras med orgeln, som också är och alltid varit ett instrument dyrt och
prestigefullt att äga. De gamla stora nordtyska instrumenten bekostades ju
ofta av staden (och kyrkan) som ett tecken på makt och rikedom.
Storleken på bronslurarna är varierande från en längd på 1.60-2,40 meter!
(Andersson 2002, s.41)
Forskare tror att de lurar som hittats har varit offergåvor ofta utspridda på
mossor, parvis. Just parvis är förmodligen ett symboliskt och (eller) religiöst
samband. Man har även hittat sköldar, hjälmar, yxor i denna konstellation.
Lurarna användes förmodligen i rituella sammanhang som offer, bröllop,
invignings-fruktbarhetsriter osv.
Spörsmål är hur de användes, om de spelades flera samtidigt med en slags
flerstämmighet. Kanske spelades en dialog mellan två instrument med
svarande och kallande läten? Den kan också ha använts som ett bordun
instrument där samma ton ljuder och man sjunger eller spelar andra
instrument ovanpå. Otaliga fler möjligheter kan ju ha förekommit. Lurarna
finns avbildade på hällristningar vilket har gett antydningar hur de kan ha
använts, framförallt att de trakteras samtidigt av upp till 3-4 blåsare.

Forntidens orglar från medeltid till romantik
I Norden nämns de första orglarna i Ribe
domkyrka 1290 och i Lund och Nidaros ca
1330. I Sverige kan nämnas Sundre (1370)
& Norrlanda (Början av 1400-talet) från
Gotland som båda finns på Staten
Historiska Museum. (Andersson 2002,
s.58) För detta arbete är det Nordtyska och
Nordeuropeiska orgelbyggeriet viktigt,
inte minst var just koralen oerhört viktig
för Orgelns frammarsch.
Den nu förstörda orgeln i Lubecks
Mariakyrka ”Totentanz”-orgeln var en
språngbräda för utvecklingen. Här ser vi
hur den senmedeltida orgeln utvecklades till
ett ”modernt” orgelverk med flera verk och

Illustration 2 ”Totentanz orgeln”

även självständig pedal. Huvudverket byggdes 1475-77, Ryggpositivet
tillkom 1557-58 sedan byggdes ett bröstverk och självständig pedal till år
1621-22! (Weman, s. 70). I Sverige har vi ett liknande exempel nämligen
”Genarps” orgeln (Nu på Malmö Museum). Huvudverket byggdes 1500,
1579 tillkom tre pedalstämmor och 1597 ett ryggpositiv. Att bygga orglar är
en tidskrävande process precis som att göra en bronslur och kan byggas på
och ändras i hundratals år. Orgeln och dess byggnad är sällan en statisk
process.
Den tidiga barockorgeln skapas sedan av orgelbyggaren Esaias Compenius
och teoretikern Michael Pretorius. Samuel Scheidt's tidiga barock orgel är
ett exempel på detta.
Den nordtyska orgelbyggaren Arp-Schnitger vars orglar innefattas i
kategorin Hamburg och nordtyskt orgelbyggeri byggdes på slutet av 1600talet och början av 1700-talet. Med hjälp av en principalkör och en
klangkrona i form av mixtur på varje verk samt ett antal flöjt och gedackt
stämmor blev orgeln mer mångsidig och användbar. (Åberg 1958)
Det svenska orgelbyggeriets mästare härstammade från detta arv nämligen
Hans Heinrich Cahman och han hans son Johan Niklas Cahman. Orgeln i
Uppsala domkyrka byggdes av fadern 1692-98 men förstördes totalt i
branden 1702. Sonen byggde det nu fullt restaurerade verket i Leufsta Bruks
kyrka 1725-28 vilket är ett av vårt lands viktigaste instrument.
Den sydtyska orgelskolan tål att nämnas då den skulle spela en stor roll för
vidare utveckling av den nordiska orgeln både under 17- och 1800-tal,
Andreas och hans yngre broder Gottfried Silbermann var dess upphovsmän.
Andreas var inspirerad av franska rörverk,
kornetter och mixturer och gav dess
karaktär. Hans orglar var verkuppbygda
orglar såsom den nordtyska skolan.
Hos Gottfried började verkprincipen att
mer eller mindre försvinna. Man byggde
orgeln i ett och samma skåp med verken
bakom varandra.
I de svenska orglarna från 1700-talet kan
man se influenser av båda dessa skolor.
Några viktiga namn som bör nämnas är
Gren&Stråhle, Nils Söderström, Olof
Schwan; dessa mellansvenska
orgelbyggare var mest inspirerade av
Cahman och den Nordtyska skolan.
I Linköping byggdes orglar inspirerade av
den sydtyska skolan och här bör särskilt
nämnas
Illustration 3 ”Gottfried Silberman’s
Jonas Wistenius och Pehr Schiörlin.
orgel i St. Georgenkirche, Rötha,
På 1800-talet fullföljdes upplösandet av
Tyskland.
verkprincipen och den romantiska orgeln
såg snart sitt ljus. Grundtonsstämmor blev alltfler i instrumenten och man
efterliknade den romantiska orkestern med stråkstämmor med en mjukare
ansats i labialverket (med hjälp av så kallade Kärnstick). Man byggde även
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spelhjälpmedel i form av registersvällare, fristående kombinationer, Barkermaskin (Så orgeln ej blev så tungspelt) med mera.
I Tyskland kan nämnas Sauer och Walcker och i Frankrike den oerhört
kända orgelbyggaren Cavaillé Coll. I Amerika E.M Skinner och i Norden;
Marcussen, Frobenius (Danmark) Jörgensen (Norge) Pl. Åkerman och
Setterquist (Sverige), Kangasalan (Finland). En av dessa orgelfirmor skulle
vara starkt drivande i den kommande ”orgelrörelsen” nämligen firman
Marcussen & Son i Aabenraa, Danmark.
Orgelrörelsen
Orgelrörelsen har två startskott nämligen i sekelskiftet 18-1900 och efter 1:a
världskriget på 20-talet. Ett namn för denna företeelse brukar kallas ”den
elsassiska orgelreformrörelsen”. Uppkomsten av detta namn är geografiskt,
nämligen gränsområdet mellan Frankrike och Tyskland, Alsace. Efter 187071 års krig mellan Preussen och Frankrike, där Tyskland gick ut som segrare
fick de tyska orgelbyggarna en stor ny marknad där man sålde billiga,
seriegjorda instrument av ibland tvivelaktig kvalitét. Två elever till den
Franske organisten, tonsättaren och pedagogen Charles Marie-Widor skulle
opponera sig mot denna utveckling:
Emil Rupp som var kejserlig garnisonsorganist skrev 1899 i Zeitschrift für
Instrumentbau en artikel ”Hochdruck!” (övers=”Högtryck”) mot dessa
tonstarka, gigantiska senromantiska tyska orglar. Namnet kom ifrån de s.k.
Högtrycksstämmorna som det blev populärt att disponera orglarna med.
Den andre personen som skulle betyda oerhört mycket för orgelrörelsen var
”Århundradets man” Albert Schweitzer. Han ville bort ifrån
fabrikstillverkade instrument till ”tonsköna” och varaktiga orglar”.
Schweitzer fann i självaste Sverige en rik skatt på bestånd av instrument
ifrån 1860-90 som då var influerade av Cavaillé Coll ett namn som
Schweitzer högaktade.
”die Orgelbewegung” var en av många
folkliga företeelser efter 1:a världskriget;
det fanns en folkmusikrörelse, sångrörelse,
Schützrörelse osv.. Weimar republiken var
ostadig men kulturlivet blomstrade. Detta
var ett sätt att glömma, skapa nytt och
vända blad. I Hamburg och Lübeck
anordnades orgeldagar 1925 i Hamburg’s
St. Jacobi kyrka och dess orgel visade man
på den ”äkta” framtidens förebild. Hans
Henry Jahn hette den utopiske författare
Illustration 4 Porträtt av Hans Henry
som stod frontfigur. Han ville skapa ett
Jann.
utopiskt samhälle ”Ugrino” där tempel
försedda med orglar var en viktig del i ett
ideal samhälle baserat på gamla ”bortglömda” sanningar. Orgeln var del av
en slags sakral matematik där mensurer och övertonsuppbyggnad gav
uttryck för skapelsen och hela kosmos. Man skulle komma i kontakt med

”der Ursinn” kärnan i tillvaron (Hellsten, s.151-152). St.Jacobi orgeln skulle
renoveras och räddas, det var målet.
I de andra orgeldagarna 1926 i Freiburg så skulle musikvetaren Wilibald
Gurlitt sätta de historiska värdenas betydelse för orgelrörelsen. Han hade
bla. konstruerat en orgel efter förebild av Pretorius i sin skrift ”De
organographia”. Även de liturgiska aspekterna skulle tas upp; Prästen
Christian Mahrenholz höll det epokgörande talet ”Orgel und Liturgie”.
Orgelrörelsen hade nu tre viktiga komponenter: Utopin, Historien och
Liturgin.
Under 2:a värdskriget skulle dessa rörelser stanna upp eller förändras och så
även orgelrörelsen. Den skulle flytta till Danmark och Norden. Sybrand
Zachariassen som var ung arvtagare av den kända danska firman Marcussen
& Son träffade organisten och Thomaskantorn Günther Ramin som
berättade hela historien om Hans Henny Jahn och St. Jacobi orgeln.
Zachariassen och hans medarbetare Poul-Gerhard Andersen och Adolf
Wehding samt organisterna Finn Viderö och Svend-Ove Möller ville ha en
förändring. Nicolai orgeln i Köpenhamns Trinitatis kirke blev startskottet för
en nu ”praktisk” period av orgelrörelsen. Byggd enligt klassiska principer
med verkindelning och slejflådor. Det var ett modernt instrument med
spottande ansats och övertonsrik klang som tog influenser från det gamla
Nordtyska orgelbyggeriet. Dessa instrument skulle fortsätta byggas av olika
firmor i ett antal länder främst i Norden och Tyskland. Svenska firmor som
bör nämnas är Hammarberg, Grönlunds, Magnusson och i Danmark förutom
Marcussen; Bruno Chistensen, Frobenius, Krohn. Detta höll på från 50-talet
till 80-talet (på 70-talet började det smått förändras med någon slags
synkretism av romantiska traditioner) där man i nutid har dels en tradition
av s.k. ”stilkopior” och dels ”universalorglar” och instrument av mycket
skiftande stilistiska drag. Många instrument har idag blivit återställda efter
att de förändrats under orgelrörelsen (kärnstick togs bort, pipor
omintonerades och kapades för att få mer distinkt klang).

Nordisk orgelmusik
I denna presentation har jag som avsikt att sätta ljus på några viktiga
nordiska kompositörer och regioner, länder. Eftersom jag i min
examenskonsert spelar två verk av neoklassicistisk karaktär så kommer jag
fokusera lite mer på den tidsperioden.

Buxtehude
Jag vill börja med att säga lite om Dietrich Buxtehude (1637-1707). Kanske
man kan säga att han var den förste riktige ”nordiske” kompositören för
orgelmusik. Han föddes i det dåvarande danska riket, Helsingborg. Hans far
var organist i Mariakyrkan i samma stad och även i St. Olai's köpmanskyrka
i Helsingör dit de flyttade då Dietrich el. Diderik (på danska) var 5 år. Som
20-åring flyttade Dietrich tillbaks till Helsingborg för att jobba som organist
i Mariakyrkan där fadern hade varit verksam. Efter kriget mellan Danmark
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och Sverige då man förlorade skånelandskapen år 1658 till Sverige via
Roskildefreden så sökte sig Buxtehude ifrån ett för honom främmande
herredöme och diverse skulder. Han fick tjänsten som organist i Helsingörs
Mariakyrka som var gudstjäntslokal för de tyska invånarna i staden. Hans
rykte växte snabbt och tillfälle gavs år 1668 att ta över tjänsten i Lübeck's
Mariakyrka efter Franz Tunders bortgång. Provspelning föregick och han
fick den tjänst som skulle vara sin resten av hans liv. Något som skulle vara
mycket populärt är de av Tunder instiftade ”Abendmusiken”, dessa var stora
kyrkokonserter under Adventstiden. Hit skulle Bach vallfärda 1705 som
tjugoåring och ta del av mästarens musik. Mycket av Buxtehudes verk har
gått förlorat som t ex hans oratorier av vilket endast libretton finns kvar.
Många senare ”mästare” har influerats starkt av Buxtehude såsom Bach,
Telemann, Händel, Mattheson. Det mesta av hans musik är vokal, men
väldigt mycket orgelmusik finns. Kammarmusik förekom men är en liten
del av den samlade produktionen. Det finns 18 preludier för orgel som
kännetecknas av sektioner både fritt komponerade och i kontrapunkt stil. I
dessa preludier finns också 1-3 fugor invävda i kompositionen. Av
koralbundna verk finns ca 40 koralförspel. Dessa anses vara bland de
viktigaste i sin genre på 1600-talet (Wikipedia 2015-03-27 ”Dietrich
Buxtehude” English). De består av koralpreludier, koralvariationer,
koralfantasior och koralricercares. De 30 små koralpreludierna är en viktig
del av dessa verk. Här presenterar Buxtehude den figurerade koralen i höger
handen och de tre undre stämmorna bildar en slags kontrapunkt. Det finns
tre ostinatiobaserade verk, nämligen två ciaconor och en passacaglia.

Norden från 1800-talet och framåt
Att tala om en sammanhållen ”nordisk” tradition är kanske särskilt tydligt
på 1800-talet. Nationalitetsbegreppet blir under detta sekel tydligt. Inte
minst i Norden där Sverige förlorade Finland år 1809, Norge blev
självständigt år 1814 men det beslutades av segermakterna (efter
Napoleonkrigen) genom fredstraktaten i Kiel att Norge skulle tillhöra
Sverige. Danmark var ekonomiskt urholkat efter krigen och hade förlorat
stora landområden till Tyskland och Sverige. Behovet av en nationell
identitet blev stor och ett ursprung som kunde härledas någonstans.
Nationalromantiken var snart ett faktum inom alla konstformer, inte minst i
musiken. Inom orgelmusiken kan nämnas viktiga personer såsom Niels W.
Gade och Carl Nielsen i Danmark, Lindemann-släkten i Norge, Emil
Sjögren och Otto Olsson i Sverige, Oskar Merikanto och Jean Sibelius i
Finland.
Paul Hindemith's tankar om ”Haus und Gebrauchsmusik” skulle genomsyra
den neoklassicistiska musiken från år 1920 och framåt både på kontinenten
och i de nordiska länderna. Ett behov av ”enklare musik” behövdes. Här
skapades både vokal och instrumental bruksmusik. En hel del samlingar
skulle ges ut både av äldre barockmusik och nykomponerat. Här kan
nämnas: Albert Runbäcks och Waldemar Åhlén's ”Postludier för kyrkoårets

samtliga sön- och helgdagar" (1936-38). I Danmark blev Wöldikes
”Orgelkoraler til kirkeåret” ett obligatorium på orgelläktaren och i Norge
Rolf Karlsens och Ludvig Nielsens ”Pro Organo”. Genomslagskraften kan
dock sägas först ha kommit på 1950-talet (Andersson 1997, s 79).
Kyrkomusiken skulle spela en mycket viktig roll under andra världskriget,
särskilt i de ockuperade nordiska länderna. Tex. Köbenhavns Drengekors
kyrkomusikaftnar var otroligt viktiga jämte otaliga orgelkonserter detta på
ett sätt som aldrig hade hade skett innan. Musiken spelade en mycket viktig
roll som sammanslutning, tröst och hopp för människor. Efter kriget
längtade många musiker efter kontakter över landsgränserna efter 5 långa
års isolering. Det liturgiska i musiken och bland musiker blev satt högt i
kurs. ”Musica Sacra” i Norge var en förening som startades 1952 i deras
program står tex: ”Samfunnet vil arbeide for å fruktbargjöre de verdier vår
kirke eier i den lutherske koraltradisjon, den gregorianske sang og det
gudstjenstelige orgelspill samt kirkelige och kunstneriske kvalitetsnormer i
bruken av gammel og ny musikk til menighetens oppbyggelse” (ibid. s. 81).
Orgelmusiken skulle influeras av dessa idéer på fler olika sätt inte minst den
liturgiska aspekten. Romantikens stämningsskapande och andaktsfulla
användning var ej längre önskvärt, man skulle spela ”sakligt”. Romantikens
modulationer och smäktande förspel skulle reduceras till ett minimum.
Församlingen skulle vara självständigt sjungande; textligt hänsynstagande
och varmt beledsagande av orgeln var inte aktuellt. Orgelns uppgift var att
skapa omväxling med moderna harmonier och klanger. Vad gäller solistisk
orgelmusik så var barockens ständigt närvarande i komponisternas verk.
Detta kan märkas inte minst hos Torsten Sörensson med sitt Breviarium
Musicum där alla formerna fanns med: toccata, pastoral, ricercare,
passacaglia osv., Stig-Gustav Schönberg med sitt rytmiskt distinkta och
pregnanta språk influerat av Prokofjev och Stravinsky var väldigt
tidstypiskt. Hans Toccata Concertante II är hans mest kända verk där man
ser många referenser till de nordtyska mästarna Bach och Buxtehude.
Gunnar Thyrestam har en stil som är en sammansmältning av många tiders
musik : Palestrina, Bach, Machaut, Hindemith. Hans 14 orgelkonserter(!)
och samlingen Fantasiae Sacrae på 10 band visar på ett stort arbete i den
neoklassicistiska stilen. Valdemar Söderholm, en välkänd pedagog i
harmonilära och kontrapunkt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
skapade musik som var i neobarock anda. Hans orgelverk innefattar bl a 13
orgelsonatiner som både Torvald Torén och Gotthard Arnér uruppförde och
regelbundet spelade (Andersson 1997 s.83-84). Bengt Hambraeus hade
medverkat vid musikkurser i Darmstadt och hade kontakter med
avantgardismen i Europa. Han överförde denna nya stil till orgeln med
moderna klanger och teknik. Hans verk Constellations I-III, Interferenzen,
Shogaku och Nebulosa skulle bli banbrytande för detta arbete med fluster,
moderna klanger och registreringar.. Torsten Nilsson stod bredvid
Hambraeus i denna experimentlusta. Han var influerad av de tyska
neoklassicisterna men även av seriell teknik, renässansen, barocken. I Verket
Septem improvisationes organes fick han utlopp för alla dessa element.
Karl-Erik Welin med sin improvisationsförmåga och vilda projekt inom
musiken var en oerhört viktig person för modernismen och avantgardismen
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på 1960-talet. Många tonsättare utomlands skrev verk dedicerade för
honom.
I Danmark skapades ett sällskap kallat ”Hellerupskretsen” år 1950 som
skulle fokusera på orgelspelet i gudstjänsten. Ulrich Teuber och Axel
Madsen skulle spela stor roll för detta arbete med förslag till aftonsång och
högmässor. Leif Thybo tonsatte orgelkoraler år1951 med verk som
Concerto per organo, Liber organi och Kontraster som skulle vara viktiga
för sin tid. Kända tonsättare som Ib Nörholm, Per Nörgard och Jan
Maegard skapade orgelmusik för gudstjänsten men höll sig till ett modernt
tonspråk, ej stilimitationer (Ibid s.83). Ett verk och en tonsättare som ej får
glömmas är Carl Nielsen och hans mästerverk ”Commotio”: skrivet mellan
juni 1930 och februari 1931. Verket är en hyllning till den gamla polyfona
konsten och den nordtyska orgelmusiken. Stycket anses av många vara ett
av 1900-talets främsta orgelverk.
I Norge var det framförallt tre kompositörer som utmärkte sig inom
orgelmusiken: Arild Sandvold, Knut Nystedt och Egil Hovland.
Arild Sandvold (1895-1984) var kantor och
organist i Oslo domkirke mellan 1933-1966,
han undervisade på konservatoriet i samma
stad mellan 1917-1969! Detta var en mycket
betydelsefull man för Norges kyrkomusik.
Han var han även domorganist och
domkantor i Oslo domkirke Från 19331966. Arild Sandvold utbildades i Oslo och
gick sedan vidare för Karl Straube,
Thomasorganisten i Leipzig och
komposition för Paul Gräner för vilken han
komponerade en stråkkvartett och en
violinsonat (Herrestahl 1987, s 67). Han var
kapellmästare för landskoret 1922-1957 och
Illustration 5 Arild Sandvold
för Cecilia körsällskapet mellan 1928-1957.
För orgel komponerade han det stort upplagda verket ”Introduktion och
Passacaglia i h-moll”(1927) och den lika betydande ”Orgelsonate i fmoll”(1921) vidare: ”Seks improvisasjoner over norske folketone”, ”Fantasi
og Toccata over tema av Joseph Haydn”, ”Preludium och dubbelfuge i Amoll” och då även ”Seks variasjoner over en norsk folketone” där ”Eg veit i
himmelrik ei borg” är ett av dem. Detta för att nämna några verk. Hans
tonspråk är starkt influerat av Max Reger som han själv hörde.
Senromantiken fanns starkt där men med en blandning av Neoklassicism
som blev än mer påtaglig i de senare verken. (Grinde 1981, s 54) Av intresse
kan sägas att Arild Sandvold blev invald i Kungliga Musikaliska Akademien
1964. Han var även mångårig frimurare och kantor i den Norska
Frimurarorden. (Wikipedia 2015-05-11 ”Arild Sandvold” Norsk)
Knut Nystedt föddes i Kristiania den 3 september 1915 och dog den 8
december 2014. Nystedt blev särskilt känd 2005 när ensemble 96 släppte
skivan ”Immortal Nystedt” den nominerades i två klasser på Grammy-galan,

det var första gången en norsk skiva blev det. Tillsammans med kollegorna
Arne Nordheim, Egil Hovland och Finn Mortensen kämpade han att få in
nya musikaliska strömningar i musiklivet som då var starkt präglat av
nationalromantik.
Nystedt lyckades under en lång tidsskiftande period göra upptäckter och
inkorporera dessa i sin musik. Den är djupt personlig, färgrik och full av
nyanser. Han skrev för i stort sett alla instrument. 1984 valdes hans körverk
”de Profundis” till “Best choral work of the year 1984 av US Choral
Association.” Andra verk som kan nämnas är : kör & orkester; The Burnt
Sacrifice, Lucis creator optime, Apocalypsis Joannis. Orkester; The Seven
Seals, The Land of Suspension, Sinfonia del mare. kör: De profundis, Peace
I Leave with You, Immortal Bach. orgel: Suite d’orgue, Tu es Petrus.
(http://musicnorway.no/2014/12/09/knut-nystedt-1915-2014/ 2016-04-21)
(http://www.komponist.no/aeresmedlem-knut-nystedt-har-gatt-bort/ 201604-21)
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Knut_Nystedt 2016-04-21)
Egil Hovland (1924-2013) var kompositör, organist och körledare och var
en av Norges mest produktiva kompositörer med verk för; symfonisk musik,
kammarmusik, körverk, opera, kyrkomusik och däri: psalmer, bibelspel,
kyrkobaletter och liturgisk musik. Han studerade för b.la. Sandvold, Aaron
Copland och Luigi Dallapicola. Han jobbade dagligen i Glemmen kirke
hemma i Fredrikstad hela sitt yrkesliv där man 2013 har startat en
kyrkomusikfestival i hans minne. Några verk som särskilt kan nämnas inom
kyrkomusiken är det seriella verket Elementa pro organo (1965) där
reduktion av lufttryck i orgel och blåsning i lösa orgelpipor används. I
Motetter til kirkeåret så inspireras Hovland ofta av gregorianska melodier,
dessa verk för kör använde han själv i gudstjänsten i Glemmen kirke,
Fredrikstad som var hans arbetsplats där han började 1949 och jobbade fram
till sin död. I Norsk psalmbok finns han representerad med hela 51
melodier, även i den Svenska psalmboken. En av de mer kända är Måne och
Sol med text av Britt G. Hallquist.
(https://no.wikipedia.org/wiki/Egil_Hovland 2016-04-21)
(https://nbl.snl.no/Egil_Hovland 2016-04-21)
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Gotthard Arnér
Gotthard föddes i Arby utanför
Kalmar i Småland den 21 april
1913. Han bedrev sina studier
på dåvarande Musikaliska
akademien, Stockholm.
Där han studerade orgel för
Otto Olsson. Efter så gick han
vidare med sina studier i
Tyskland för bl.a. Fritz
Heitman. Det var här han kom i
kontakt med orgelrörelsen.
(Orgelforum 2002). Han blev
den då yngste
domkyrkoorganisten1936 i
Växjö domkyrka där han
verkade till 1953 och sedan blev
domkyrkoorganist i Stockholm.
Från 1957 började Gotthard
Arnér att undervisa på
Musikhögskolan i Stockholm
Illustration 6: Gotthard Arnér
och efter sin pensionering blev
han gästprofessor på NMH, Norsk Musikkhögskole i Oslo. Arnér var
initiativtagare och inspiratör till Stockholms internationella orgelfestival
1973 och framåt. Hans stora musikalitet och engagemang förmedlades via
tv-radioframträdanden och konsertturnéer både i Europa och USA. Han var
även ofta jurymedlem vid internationella orgeltävlingar. Han fostrade flera
generationer organister i orgelkonsten. Gotthard Arnér var ledamot i
Kungliga Musikaliska Akademien. Han erhöll H. Cohen's Bach medalj
1965. I många år var Arnér ordförande i Akademiens orgelnämnd och i
Stockholm Stifts Kyrkomusikerförening samt hedersledamot i
Kyrkomusikernas Riksförbund.

Intervjuer
Mina intervjuobjekt har varit Margareta Larsson, organist i Farsta
församling, Söderledskyrkan gick på Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm 1971-1974, Ralph Gustafsson, organist i Maria Magdalena
församling, Stockholm, samt professor i orgel på KMH där han studerade
mellan åren 1971-1977 och Nils Larsson, organist i Högalids församling,
Stockholm, lärare i solistiskt orgelspel och improvisation på KMH.
Studerade på Kungliga Musikhögskolan 1975-1980.
Jag har försökt att ha vissa nyckelfrågor samt låtit intervjuerna få flöda
obehindrat fram för att få ut en bra helhetsbild av Gotthard Arnér.

Jag ställde en fråga till mina informanter hur de uppfattade Gotthard Arnér
som person och detta blev svaren:
Nils: En mycket vänlig blick, han var lång och reslig! Stora händer och
silvervitt hår som var bakåtstruket. Han ingav respekt och syntes i alla
sammanhang.
Margareta: Stor, han var jättestor! En oerhört vänlig person var han. Jag
hade en väldig respekt för den här tvåmetersmannen! Han var så oerhört
snäll och tillmötesgående, det var han verkligen.
Ralph: En oerhört bildad, en oerhört kultiverad person. Varmhjärtad,
känslig men med en kolossal moralisk resning. Han kunde stå för sin åsikt
samtidigt som han var vidsynt. Han kunde stå över saker, han var på ett
högre plan. En förebild för andra. Han var lång, imponerande; stor person på
alla sätt.
Jag fortsatte att fråga hur hans undervisning var, hur gick han tillväga som
pedagog?
Ralph: Hans undervisning var präglad av en stor teoretisk kunskap om
musiken; historia, speltraditioner, instrumenttyper osv. Han var naturligtvis
präglad av orgelrörelsens och den nya saklighetens idéer samt den tidiga
musiken med Bach i centrum. Men han hade en stor nyfikenhet för
nykomponerad musik och var möjligtvis den förste som spelade Messiaen i
Sverige. Han var definitivt den som införde den franska barockmusiken i
Sverige, var tidig med att spela Widor och Viernes symfonier. Under den här
tiden på 70-talet så kom romantiken tillbaka från att ha varit helt borta på
50–60-talet.
Han var oerhört inspirerande och uppmuntrande, han slösade inte med
beröm, han sade inte att allt var bra. ”Ja… sådär kan du mycket väl spela...”
Inget överflödande beröm. Men man kände när han tyckte det var bra. Stor
värme och omtänksamhet, ja ingen har betytt så mycket för mig som han.
Jag har haft många bra lärare men han betydde väldigt mycket, naturligtvis
för att jag var så intresserad av ämnet också.
Hans undervisning; det var inte så mycket konkreta saker som
fingersättningar och nere på det planet. Om det uppstod en svårighet med
fingersättning eller pedalapplikatur så kunde man få hjälp. Själv så är jag
mycket hårdare på det, kan jag säga.
Jag hade lektioner i Storkyrkan, då var det så att man infann sig strax innan
man gick upp på läktaren, dörren stod olåst. Det var lite lugnare då. Man
smög fram och väntade på behörigt avstånd, till lektionen innan var slut.
Kanske hade man bytt skor redan då. Sedan kom man fram, den andra
studenten eller eleven som man sade på den tiden bytte skor och man ville
såklart att det skulle gå snabbt. Gotthard tog sedan emot en med stor värme.
Man sade faktiskt ”du” till varandra, vilket var ganska nyligen infört. En del
lärare hade svårt med det i början. Professorn i harmonilära Henry Lindroth
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(som hade lektioner på Sturegatan en trappa upp med alla de stora; Erland
von Koch, Valdemar Söderholm) sade ”du” till eleverna. Men bara några år
innan det här så sade man "Professorn" till läraren och läraren sade kanske
”Kandidaten” till eleven. Men det var en informell väldigt varm och trevlig
stämning på Musikhögskolan, det var det verkligen, det var en kreativ och
varm miljö, fantastiskt roligt att få kompisar som hade samma intresse. Ja i
alla fall så hade man lektion för Gotthard, ofta hade man två orgelstycken
igång; ett barockstycke och ett nyare stycke. Man fick spela sitt stycke och
Gotthard kommenterade, han kunde prata om registrering han kunde prata
om frasering, om styckets form, han kunde berätta om tonsättaren och han
var oerhört fängslande när han pratade om saker och ting. Ibland ringde
telefonen bakom orgeln men det hörde han ju aldrig, han var lite lomhörd.
Nils: Jo alltså, man kom upp på orgelläktaren och man tog fram sina noter
och slog sig ner. Gotthard satt ofta på en stol bakom orgelpallen, satt och
skrev, tittade upp över glasögonkanten och ja, då man fick man spela. Ibland
kom han och satt sig bredvid och spelade före och kom också med en del
tekniska tips; fingersättningar, pedalapplikatur. Jag upplevde kanske att hans
fingersättningssystem var väldigt personligt, det berodde kanske på att hans
händer var så stora.. Han hade ju idéer, tekniska lösningar. När det gällde
t.ex. Franck så jobbade man mycket med legatot. Det var mycket
musicerande, han pratade mycket om gestaltning, registrering. Hans teknik
utgick mycket från Dupré-traditionen. När det gällde utgåvor så fick man
välja själv. Jag har alltid spelat efter Peters och det var inte så att man var
tvungen att spela efter en viss utgåva såsom vissa andra lärare erfordrade.
Gotthard var på det sättet inte låst vid olika tolkningar. Men han hade
studerat efter den tyska traditionen i Berlin, Fritz Heitmann nämnde han
ibland.
Margareta: När Gotthard skulle på lektionen så hade jag pallen lågt ställd
på grund av min längd. Det blev såklart problem när tvåmetersmannen
skulle komma och sätta sig…”Jaa, jag sitter ju så illa…” sade han med sitt
speciella uttal. Gotthard satt annars rätt så mycket på stolen vid sidan om.
Allting var ju stort; när jag inte nådde mer än en nona sade han ”nämen,
flicka lilla! når du inte längre...” med värme och humor. Han hade ju alltid
nått en duodecima, så för honom var det ju inga problem.
Gotthard var entusiastisk för Dupré's utgåva med färdiga fingersättningar,
själv spelade jag efter Peters utgåvor av Bach-verken. Jag har aldrig varit så
förtjust i Dupré-utgåvorna och idag har de nog spelat ut sin roll lite. Men när
den kom så var Gotthard entusiastisk över den. Men han krävde aldrig att
man skulle skaffa dubbla uppsättningar eller så. Kopiatorer fanns ju inte då.
Det som är roligt är att jag har kvar hans anteckningar och när man skulle
spela koralförspel så valde han noggrant ut att det skulle vara olika typer, så
att man fick en bredd. Det skulle vara plenum, cantus i olika stämmor osv.
Det som man kan ta vara på i det här är hur informanterna uppfattade
Gotthard som person och den stora betydelsen i just personens ”vara”. Jag
fortsatte att fråga hur och vad de tog med sig i sin undervisning idag?

Nils: Ja alltså, det blir ju så under tiden och med åren att man utvecklar sin
egen teknik och hittar andra saker. Men det jag har med mig från Gotthard
är dels det allmänt musikaliska, utblickar. Han kände till musik och han
kunde ju väldigt mycket, han var väldigt bildad och musikalisk. Men
framförallt detta med inspiration och engagemang, det har jag burit med
mig, det måste jag nog säga.. Hans tålamod och hans värme: det finns med
mig.
Ralph: Ja, jag skulle önska att mina studenter kände sig lika glada när de
gick ifrån lektionen som jag gjorde. Att de kände sig sedda och uppskattade
och att de fick ett kvitto på om de är väl förberedda. Att de fått inspiration
och att de inte känt sig rädda och nervösa på lektionen. Men just spelglädjen
på musiken och repertoaren ”han tror på mig, han ser mig”. Och att man
behandlar alla lika, att man inte favoriserar någon. Gotthard satt sig ibland
på orgelpallen och visade hur han ville att man skulle spela, det ingick också
i hans undervisning. Han hade så lätt att förmedla vad han ville, så man
förstod hans intentioner. Han var mycket verbal, en mycket verbal förmåga.
Det hade kanske med hans stora bildning och hans allmänt goda intellekt att
göra. Han hade en mycket effektiv teknik, han hade gått pianoklassen också,
jag vet inte om han slutförde den men i sin ungdom så var han nog en
framstående pianist kan jag tänka mig, hörde honom aldrig spela piano i och
för sig. Skalor och brutna ackord låg i händerna på honom, det satt i
ryggmärgen. Tekniken var effektiv men inte elegant kan man nog säga, det
var stora gester. Han dirigerade sig själv, om man skulle spela ett tema så
dirigerade han med ena handen, slog takten. Det var storslaget musikanteri,
fyllt av intensitet och musikalisk vilja, glöd. Det var det verkligen. Rent
teoretiskt var han intresserad av den franska spelstilen. Han hade fläckvis
tagit del av Duprés principer men det var inte så mycket konkret. Det
inskränkte sig nog ganska mycket med att upprepade toner förlorar halva sitt
värde och sådana saker. För övrigt var han inte så noga med att exakt följa
Dupré´s fingersättning eller att man skulle lägga in en fast fingersättning
som följdes strikt och skrevs ned i noterna. Såsom jag gör med mina
studenter, jag är stenhård på detta. Jag lyckas inte med alla men de jag
lyckas med blir väldigt bra. Att man inte viker från den fingersättning man
har haft, att man skriver in den i noterna så man har den för all framtid. Att
öva långsamt, så att man kan spela alla toner absolut rätt och successivt höja
tempot så långsamt ända tills de är färdiga med det fulla tempot. Minimal
rörelse, så små rörelser maximal rörlighet. Att man delar upp stycket. ”Nu
har jag två timmar nu övar jag på den här sidan”. Den där metodiken fanns
inte riktigt, det var de stora linjerna, det fick man reda ut själv. Så var det på
den tiden. Men jag är mycket mer fångad av den franska skolan i detalj. Den
måste ju modifieras för att den inte skall bli fundamentalistisk och
glädjedödande. Det är en balansgång. Detta som jag sagt driver jag ganska
konsekvent, hela tiden med tentakler ute: ”När tycker studenten det är
tråkigt?” då får man backa. Man gör olika med alla studenter såklart. Jag gör
inte lika med alla. Det är ett fascinerande jobb måste jag säga, väldigt
roligt..

15

Gotthards sätt att undervisa verkade vara livfullt, varmt och med humor.
Hans sätt att lära in musiken med att dirigera musiken, förklara
bakgrunderna till musiken och att han verkligen fick folk att känna sig
uppskattade det måste ha varit väldigt bra! Eftersom man hör namnet
Gotthard Arnér ännu idag så var jag intresserad av att veta hur hans
ställning var i musiklivet på den tiden?
Margareta: Framförallt hade han en mycket aktad ställning i Stockholms
stift. Han var även aktiv i Kyrkomusikerföreningen i samma stad, gick på
alla möten. Han var en viktig profil i musiklivet. Han startade Stockholms
internationella orgelfestival 1973.
Ralph: En stor organist hade en plats i musiklivet och var en respekterad
person och en som alla kände till. Det var ju så på den tiden, det fanns ju
bara en tv-kanal, några få radiokanaler p1, p2, p3 och musikradion var bara
klassisk musik. Det var inte sånt mediebrus som det är idag. Inte den
idoldyrkan och populärmusiken som är idag. Det har ju i och för sig kommit
med Beatles; pop och schlager fanns ju men det betraktades inte som
”kultur”. Kultursidorna var befriade från sånt, så den klassiska musiken
hade en mycket starkare ställning på den tiden. Eftersom det inte fanns så
mycket att se på tv eller lyssna på radio så råkade de flesta kanske att slå på
P1 och på lördagarna hamna på helgmålsbönen och där det alltid var
orgelmusik. Och det var ju alltid de stora som spelade då, de stora namnen:
Gotthard Arnér, Alf Linder, Rune Engsö och i den yngre generationen Bengt
Berg; sedan kom det flera stycken som var duktiga, Erik Lundkvist, Torvald
Torén, Mats Ericsson.
Och på den tiden kände nästa alla till en stor organist, Gotthard var
jättekänd. Mamma hade en svensk damtidning där det var ett reportage i
hemmet hos Arnér! Så det var på den nivån. Idag är ju en stor organist totalt
okänd för den stora massan.
Nils: Han hade en stark ställning, det måste vi säga. Det fanns något som
hette Kungliga Musikaliska Akademiens orgelnämnd där han satt.
Orgelkonsten var en del av musiklivet i allmänhet, det får vi nog säga.
Kanske på ett annat sätt än idag... Men det är svårt att jämföra, det finns
mycket mer som är tillgängligt nu. Men om jag tänker tillbaks på den
tiden… hans engagemang för orgelkonsten var oändligt. Sedan reste han
runt mycket, gjorde inspelningar på gamla instrument. Han var mycket i
Småland och spelade på gamla instrument. Han spelade även in en hel del
för radion. Orgelfestivalerna fick mycket uppmärksamhet. Det är klart, han
blev en centralgestalt på många sätt. Sen att han var domkyrkoorganist det
gjorde också att han fick inflytande och en överblick över kollegiet här i
Stockholm. Så det gjorde att han hade en bas, eller flera, att stå på.
Mycket intressant att få veta hur mycket starkare organisters ställning var
på den tiden, det ger ett positivt avklang för oss som går ut i arbetslivet nu
att orgeln kan upprättas till den storhet som den faktiskt är. Jag fortsatte att

fråga hur instrumentets ställning var på Ackis gentemot andra ämnen?
Margareta: Mitt intryck var att Gotthard och Linder var oerhört
respekterade generellt sätt i musiklivet och kanske särskilt Gotthard
eftersom han var en mycket mer utåtriktad person, Linder var ju väldigt tyst
och tillbakadragen. Men Gotthard hade ju en stor ställning i stiftet, för på
den tiden så skulle alla tjänster i stiftet gå igenom honom. Han satte upp de
tre mest meriterade och sedan fick församlingen välja mellan dessa. Det var
en garanti för kompetens, man kunde inte ta den man verkade trevlig utan
det skulle gå efter kompetens och han hade ju kunskapen så långt jag kan
förstå att verkligen göra den här graderingen. Han invigde hur många orglar
som helst och satt på hemskt mycket sammanträden. Och det skall man väl
säga att hans konserter inte alltid var lysande. Jag tror att det blev det här
dilemmat att när man är domkyrkoorganist så skall man ha orgelkonserter
och så liksom att viljan och förmågan inte riktigt gick ihop där. Det han
skulle ha gjort kan man ju säga så här efteråt är att han borde skurit ner antal
tillfällen han spelade, och varit väl förberedd. Varje torsdag hade han
konserter. Linder hade på måndagar, men han hade inte alls dessa
sammanträden och allt som Gotthard hade. Han satt ju och övade, det gjorde
inte Gotthard på samma sätt. Det är vad jag tror. Linder hade ju teknik, där
fingrarna var på tangenterna hela tiden medan Gotthard hade mycket större
rörelser vilket ökar risken för felspelningar. Jag har ju hört inspelningar på
radio, han gjorde ju hemskt mycket inspelningar där. Och där hör man det
där musikanteriet så tydligt och det tycker jag är väldigt roligt att höra.. Ja
det är glädje hela tiden...
Ralph: Åh, det hade en jättestark ställning! Var man duktig i solistiskt
orgelspel så var man stjärna på skolan, så var det. Det var så att detta var
efter 68-vågen så det fanns en politisk medvetenhet hos många studenter,
det blåste starka vänstervindar. Det fanns lite av en gråhet som präglade
skolan. Man hade inte samma känsla för färg, fest och glädje som man har
idag.
Nils: Ja det är klart, på utbildningen var det ett tungt ämne får man ju säga. I
ledningen så var det ju viktigt och det var ju den första utbildningen som
man gjorde i Akademiens regi redan på 1800-talet, det var att utbilda
organister. Det fanns en lång tradition. Ibland pratade man med pianister
som jag umgicks ganska mycket med och det var långa diskussioner
angående orgelteknik kontra pianoteknik. Varje instrument har ju sitt idiom.
Kyrkomusikerutbildningen hade en stark ställning och det var en hög nivå
på studenterna, många sökande. Detta var ju under statskyrkotiden, Gotthard
var ju verksam då. Det är viktigt att komma ihåg. Han sade ofta detta att ”Ja,
jag har ju fått vara med om hela denna stora utveckling”. Det är klart att det
var säkert något annat när han började. Han var väldigt ung när han började.
Han blev domkyrkoorganist i Växjö redan 1936, då var han bara 23 år och
lärare då på lärarseminariet i samma stad. Gotthard hade en förmåga att
samla och engagera. Sen hade han en del kontakt med tonsättare, Erland von
Koch och Stig-Gustav Schönberg.
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Orgelns ställning och Musikhögskolans ställning var annorlunda mot idag
på olika sätt. Det var kanske så att skolan hade en given plats som
musikinstitution men idag så är skolan kanske mer tvungen att
”marknadsföra” sig för att slå genom mediebruset. Orgeln hade en stark
ställning på skolan vilket gläder även här, instrumentet är ju ”instrumentens
drottning” och skall behandlas så också! Jag ville också veta av
informanterna hur den nordiska musikens ställning var?
Ralph: Till viss mån spelades nordiskt. Gotthard hade ett stycke som han
älskade nästan över allting. Det var Carl Nielsen's Commotio, det älskade
han. Själv är jag inte så förtjust i det stycket och jag har försökt mig på det
men det är inte mitt stycke. Jag läste på Facebook av en kollega som ansåg
det vara det främsta nordiska stycket överhuvudtaget och då tänkte jag att
jag kanske skulle lära mig det. Men det kommer jag nog inte göra. Gotthard
var mycket förtjust i Otto Olsson's musik särskilt hans kontrapunktiska
skapelser. Då kan man ju säga att variationerna över Ave Maris Stella står
nya sakligheten förhållandevis nära. Men Otto Olsson ville ju inte ha något
med den rörelsen att göra, så det var nog omedvetet att det hamnade där.
Han var mycket noggrann med att man skulle spela svensk musik och det
nordiska fanns med hela tiden. Gotthard hade större utblick och perspektiv
än Linder. Hans repertoar var jättestor och hans repertoarkunnande var
enastående! Han hade en nyfikenhet att tillägna sig ny kunskap hela tiden.
När han hade upptäckt något så var han så oerhört entusiastisk och ville dela
med sig. Kom man själv dragandes med någonting… jag hade en vän ifrån
Norrköping, Olle Elgenmark som hade skrivit en orgelsymfoni, ett stycke i
romantisk stil som han hade tillägnat mig. Den visade jag för Gotthard och
då sade han ”Vad intressant! Klart du skall spela det här!” och så fick jag
spela det på en elevkonsert. Så det var Gotthards attityd. Han spelade musik
av sin före detta elev Stig-Gustav Schönberg t ex. Och musik av tonsättare
som var mycket yngre än han själv var. Ansvarskänsla för den nya musiken
och de unga tonsättarna. Han sätter fram det unga gardet som Karl-Erik
Welin som stod för en mer radikal modernistisk hållning. Detta positiva med
Gotthard, upptäckarglädjen, lusten till det här. Att man inte stelnar i någon
form. Hela tiden ompröva sin hållning till olika saker, utvecklas hela livet.
Det är verkligen något att ta efter.
Jag har hört Gotthard spela hur mycket nordiskt som helst, jag var nämligen
hans registrant under mina år på Ackis. Redan i 1:an fick jag registrera på
hans konserter från början. Han hade konserter på torsdagskvällar kl 20. Inte
varje vecka men ofta, minst en gång i månaden. Han spelade alltid nya
saker. Programmen såg alltid olika ut, han upprepade aldrig sitt program.
Med Alf Linder var det annorlunda, med honom visste man att på första
konserten på hösten så var det Bach's F-durtoccata. Så var det inte med
Gotthard. Det var ofta nyinstuderingar. Han blandade friskt i sina program
gammalt och nytt och påtagligt mycket svåra stycken. Och sånt som ingen
hade hört talas om spelade han! Ja det var en mycket kreativ miljö på den
tiden. Ja Ackis-studenter på den tiden gick ju på konserter på ett helt annat
sätt än vad senare generationer har gjort. Så när Gotthard hade konsert, då

satt vi ju där ett gäng med noter och följde med. Och när Alf spelade på
måndagkvällarna då satt man på högra sidan däruppe i Oscarskyrkan. Och
när Bengt Berg spelade i Matteus. Det hade nog att göra med att orgeln som
ämne var viktigare än vad det är idag. Många var ju väldigt duktiga
dessutom. Jag hörde honom säkert spela Nystedt, Sandvold... Merikantos
passacaglia spelade han. Det där kände vi till.
Gästlärare kom; Michael Schneider minns jag kom. Det var mer att han
hade en föreläsning. I samband med orgelfestivalerna var det Masterclasses.
Det var inte så mycket studieresor som vi har haft de senaste 20 åren. Man
upplevde inte att orgellärarna samarbetade så mycket. Det var Gotthard's
elever, Alf's elever, Olle's elever.
Margareta: Jag spelade Hilding Rosenberg, Fantasi & Fuga. Men jag måste
ju ha spelat annat nordiskt också… jag undrar om jag inte spelade något av
Erland von Koch… Jag hade honom i harmonilära och jag tror jag spelade
honom… Otto Olsson spelade jag, Fantasia och Fuga över koralen ”Vi lofve
dig o store Gud”. Och den fick jag som sommarläxa, då vikarierade jag i
Gustaf Vasa kyrka och alla registreringsanvisningar fanns ju på orgeln!
Sedan spelade jag de lite mindre Regerverken. På den tiden så skulle man ju
ha två rejäla stycken till examen, vi hade ju listor i övrigt där spelade jag en
hel del Buxtehude, men till examina så skulle det vara två: jag valde h-moll
av Bach och Halleluja! Gott zu Loben av Max Reger... ja det var så roligt att
öva..konserten var i Storkyrkan. Sen hade han ju även Master Classes med
Flor Peeters, då var vi i Matteus och då minns jag att Gotthard sade att
eftersom jag är domkyrkoorganist så har jag inte så svårt att komma in i
kyrkorna och visa instrumenten. Och det var ju när den var nybyggd, att
komma dit och spela franskt det var stor skillnad från Storkyrkans
instrument. Skulle man spela franskt så kanske man hade velat haft lite
”smidigare” orgel. Registerandragen var ju stora. Jag kommer inte ihåg
direkt ifall han spelade nordiskt, men jag minns; när han fyllde 80 som vi
var där ute på Dalarö och då var Erland von Koch själv där. De hade en nära
relation och då tror jag att han spelade något av honom. Måndagsgruppen
var ju väldigt starkt dominerande och Erland kände sig väldigt utfrusen. Han
var på väg att lämna Sverige för att klimatet var så hårt.
Gotthard inspirerade med sin enorma kunskap sina elever att spela nordiskt
inte minst våra egna tonsättare. Han verkar ha lett eleverna till nyfikenhet
kring nyskrivet och vikten av detta för konstens fortsatta överlevnad. Jag
ville också veta ifall orgelrörelsen spelat ut sin roll när de gick på skolan?
Eftersom den var så stark på 50-60 talet.
Margareta: Ja på en av de första gemensamma lektioner som jag hade med
Gotthard så var det en kille som spelade en Mendelssohnsonat och då säger
alltså Gotthard som en nyupptäckt: ”Och ja… nu kan man spela
Mendelssohn på orgel och det här är bra musik!” Detta var ju musik som
man inte fick spela innan under 40-50-60 talet, men Gotthard talade sig
varm för den här musiken. De flesta av oss spelade någon
Mendelssohnsonat. Jag visste ingenting om det där att det var förbjudet. Han

19

hade en nyfikenhet på mycket tyckte jag. Vi skulle spela gammalfranskt,
Frescobaldi och alla de här. Det var viktigt att man såg utvecklingen före
Bach.
Nils: Jag vet att Gotthard uruppförde Erland von Kochs ”Kontraster", vet
dock inte ifall det var skrivet för honom. Det är ju intressant för att under
den här serien; Storkyrkan, Gustaf Vasa, Matteus: Där spelades en hel del
ovanliga, sällan framförda stycken ofta nordiska verk. Det fanns
ju en väldigt stark fransk romantisk våg när jag var student och renässans
för Otto Olssons verk, de gavs ut på förlag på nytt och den franska musiken.
Där hade ju Gotthard också sitt hjärta men förvaltades kanske främst av
Torvald Torén som var otroligt franskinspirerad. Kanske den förste i modern
tid som ägnade så mycket intresse åt just Dupré-traditionen, ja han spelade
ju allt… Så det är klart det var starkt, när jag började. Gotthard hade ju stor
kännedom om och intresse av nordisk orgelmusik och han stimulerade
uppföranden. Han var nyfiken och hittade nya verk. Hovland, Arild
Sandvold… Och jag minns med glädje när han presenterade det där stycket
utav Pall Isolfsson: ”Introduktion och Passacaglia, det var ett fantastiskt
verk!”. Han var nyfiken på ny musik, de nya nordiska tonsättarna. Han
uruppförde t ex den här stora orgelkonserten av Einojuhani Rautavaara som
heter "Announciations" i Immanuelskyrkan, det var under orgelfestivalen år
1977.
Jag kanske inte var personligen så intresserad… det är ju så när man är
ung… då gick jag igång väldigt mycket på den franska musiken och det var
ju det man ville spela, Otto Olsson, Emil Sjögren alla de svenska
romantikerna. Men han förde ofta fram nordiska verk.
Jag frågade fortsatt Nils hur nya verks uppkomst och uppspelning var då
gentemot nu?
Nils: Men det jag tycker är så intressant är att han alltid var så öppen; jag
glömmer aldrig konserten som Karl-Erik Welin hade. Det skriver jag om i
min artikel; ”och oförglömlig är den stora konsert år 1976 i Storkyrkan när
Karl-Erik Welin framförde ett antal nyskrivna verk av Morthenson,
Hambraeus, Bäck, T Nilsson m.fl. Han inledde med Ligeti’s Volumina, en
upplevelse jag än idag minns, när detta stora klangmoln forte fortissimo i
inledningen höjer sig i rummet när orgeln slås på, fläkten sätts igång och
alla register är utdragna, alla tangenter ner och luften succesivt inom loppet
av några sekunder fyller orgelns alla pipor…” (Larsson, 2013).
Han hade kontakt med Karl-Erik och Bengt Hambraeus, han var väldigt
intresserad av samtida musik. Han spelade det kanske inte så mycket, om
man talar om musik med de här nya uttrycksmedlen, i alla fall inte vad jag
vet. Alltså: kluster, avstängd orgelfläkt och sånt här. Det var ju nya
uttrycksmedel då. Men han kände till det och var väl bevandrad. Minns när
han och Karl-Erik Welin var gäster i vår lilla studentförening uppe på Ackis.
Gotthard kom upp där och pratade.. Karl Erik Welin visade Ligetis
”Volumina” och det är ju grafisk notation, svarta fyrkanter och så… Jag
minns Gotthard höll upp det där och ”ja… det är ju ett vacker konstverk

också, man kan ha det på väggen!” Och det speglar lite av detta på 40-50
talet. Konstarterna hängde ihop, det var spännande med den här notationen.
Man får försöka känna efter ”hur var det då”, hur kändes det när det var nytt
t ex. När Bengt Hambraeus experimenterade med sina övertonsspektra,
klockklanger och elektronmusik och allt det som fanns i tiden. Man bygger
ju på det som har varit.. Han befrämjade, var nyfiken det var han. Han var
också öppen för den här nya romantiska vågen. Och jag minns ju han sade
detta att ”Ja, jag har fått uppleva det här två gånger” för då efter kriget blev
det ju ointressant. Nu har pendeln svängt, nu är vi tillbaka i det här. Detta
sade han med fascination, för det var oerhört spännande att det var så. Först
några år efter jag gick började man spela Distler, Micheelsen osv. Det
behövdes kanske som motvikt mot den franska romantiska musiken. Det här
måste ju också föras fram… Men vissa rynkade på näsan åt det där… Men
det är ju så som ung, man processar. Men Gotthard var ju väl förtrogen med
musiken från den tiden: Hindemith, Distler och de andra från den tiden och
de stilidealen.
Ja att nya verk skulle framföras det verkar inte ha varit någon tvekan,
Gotthard hade en stor öppenhet för okänd musik och det fanns profiler på
den tiden som främjade detta. Jag ville fortsatt veta ifall han gav sina elever
impulser att spela nordiskt?
Ja, han lyfte gärna fram också nyare svensk musik, Stig-Gustav Schönberg
osv. De flesta ville nog fördjupa sig hos de franska mästarna, Reger, svensk
romantisk musik, Bach såklart, även Buxtehude och det gammalfranska. Det
gillade han, tex. Grigny och Couperin; de var viktiga, mycket viktiga
tonsättare. Nordiskt spelades säkert, kommer mest ihåg nyare svensk:
Valdemar Söderholms Toccata och Erland von Koch osv.. Olsson var ju
viktig, jag hörde honom själv spela Ave Maris Stella-variationerna även
detta står i artikeln(Larsson, 2013).
Gotthard var alltså en inspiratör och en musikant av stora mått. Den
nordiska musiken stod högt i kurs och spelades både av honom själv och
hans elever. Det var inte bara äldre musik utan även nyskriven och
modernare kompositioner. Denna öppenhet och nyfikenhet verkar mina
informanter särskilt komma ihåg. Det är intressant att se hur tiderna
förändras och vad för musik som ”var i ropet”. Gotthard hann som sagt
uppleva flera tidsepoker och kunde vila i detta. Många av hans elever har
blivit framstående organister och musiker och hans minne skiner verkligen
ljust när man hör berättas om honom! Vikten av uppskattning gentemot
eleven och detta att man studerar ”med” någon är något som har stor
betydelse, Gotthard gjorde definitivt en stor gärning och arbete både
konsertant och som pedagog för den nordiska musiken!
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Det egna musikaliska arbetet
Arild Sandvold ”Eg veit i Himmelrik ei Borg”

Illustration 7 Försättsblad till kompositionen Eg veit i himmerik ei borg”

Inledning
En mycket bra inspelning av verket finns på skivan med titel”Ave Maria”
och organisten är Harald Rise som är professor på NTNU i Trondheim (Rise
2009). Ovanligt nog så spelar han stycket på en romantisk nyrestaurerad
Sauer-orgel i Trondheim.
I registreringsanvisningarna till stycket så är det dock tydligt vilket slags
instrument som efterfrågas, nämligen ett neobarockt sådant.

Tillvägagångssätt
I min instudering av orgelverket så har jag försökt att vara metodisk i
tillvägagångssättet. Det har bestått i att öva långsamt, vara noggrann med
fingersättningar och öva svåra passager isolerat. Något som varit svårt har
varit att hitta ett bra tempo mellan de olika delarna. Man måste hela tiden
”ställa om” vad gäller tempi och karaktär. Det är bra att ha ett grundtempo,
något som min lärare Nils Larsson och jag under hela arbetsprocessen fått
jobba med. Överlag så kanske jag har gått ner i tempo lite för att ej rusa. I
vissa satser har det dock varit rent tekniskt svårt att komma upp i det exakt
”rätta” tempot som t.ex. den 6:e variationen.

Verket
Stycket heter även ”Variasjoner over Norsk Folketone” och är ett
variationsverk på en norsk folkmelodi, psalm. Melodin kommer ifrån
provinsen Hallingdal vilket ligger på Östlandet i Norge. Psalmen är från
början tysk och hette ”Ich weiss ein ewiges Himmelreich” troligtvis diktad
under 1500-talet. Melodin som användes från början hette: ”Es liegt ein
Schlösslein in Österreich”och finns i Norska koralboken som psalm 283
(NoS 283) ”Opp alle ting som Gud har gjort”. Psalmen blev mycket populär
i Danmark och Norge under 1600-talet. Thomas Kingo refererade till
melodin i flera av sina psalmer.
Men texten kom aldrig med i ”Kingos psalmbok”, däremot i ”Landstads
kirkepsalmbog” där den blev översatt till en modern danska. Härifrån
översattes den av Bernt Støylen år 1905 till norska . H C. Stehn har även
lagt till en sista nionde vers.
Psalmen är en dialog mellan Jesus och menigheten. I vers 1-3 är menigheten
en pilgrim som längtar efter att få nå himmelriket. I vers 4-6 frälser Jesus
menigheten i sin färd och man svarar i sista verserna med en tackbön till
frälsaren. (Wikipedia 13/3-2013 “Eg veit I himmelrik ei borg” språk:
bokmål).
Det är ett variationsverk, en slags partita, som blev verkligt populär med
Johann Pachelbel (1653-1706). Denna form där man i flera variationer
presenterade koralmelodin i olika former skulle bli mycket populär under
barocken inte minst via Bach som skapade flera verk enligt detta koncept.
Under orgelrörelsen och neoklassicismen blev detta också en omtyckt form
som skulle användas av tonsättare som Sandvold, Nystedt, Hovland m.fl.
1.

Eg veit i himmerik ei borg,
ho skin som soli klåre,
der er kje synder eller sorg,
der er kje gråt og tåre.

2.

Der inne bur Guds eigen Son
i herlegdom og æra,
han er mi trøyst og trygge von,
hjå honom eg skal vera.

3.

Eg er ein fattig ferdamann,
må mine vegar fara
herfrå og til mitt fedreland,
Gud, meg på vegen vara!

4.

Eg med mitt blod deg dyrt har løyst,
eg inn til deg vil treda,
og gjeva hjarta mod og trøyst
og venda sorg til gleda.

5.

Er du meg tru og bruka vil
Guds ord og sakramente,
di synd er gløymd, di sorg vert still,
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di heimferd glad du vente!
6.

Når verdi all som drivesand
med gull og gleda viker,
då stend eg ved di høgre hand,
ein ven som aldri sviker.

7.

Eg fattig hit til verdi kom
og rann av ringe røter,
fer herifrå med handi tom,
og dødens vald meg møter.

8.

Men visst eg veit ein morgon renn
då dødens natt skal enda.
Min lekam opp or gravi stend
og evig fryd får kjenna.

9.

Så hjelp oss du, vår Herre Krist,
ditt blod for oss har runne:
Din beiske død har sant og visst
oss himmelriket vunne.

10.

Me takkar deg til evig tid,
Gud Fader, alle saman,
for du er oss så mild og blid
i Jesus Kristus! Amen.

Registreringar
Vad gäller orgeln så får man välja registrering efter instrumentet, med
kunskap om musiken man framför, samt respekt för kompositörens
intention. I detta verk så har Sandvold gett en registreringsanvisning med
exempel ifrån Oslo Domkirkes orgel. Jag har valt att ibland välja egna
kombinationer av stämmor som har klingat bäst på instrumentet men har
försökt att hitta något som på något sätt anknyter till anvisningarna.

Illustration 8 ”Registrering
Illustration 8 Registrering

Verkanalys
Koralen
Koralen är skriven I 6/4 takt, den är skriven som manualitersats, med en hel
del kromatik i mellanstämmorna, ledtoner. Jag väljer enligt förevisning
enkel registrering med endast en flöjt I manualen. På min examenskonsert
lät jag min solist Emelie sjunga koralmelodin med enklast möjliga
ackompanjemang; kvint på e-moll. Detta för att understryka koralen och det
vokala som står till grund för kompositionen.

Illustration 9 ”Koralen”

Var.1
Här ligger cantus firmus I höger fot med en orgelpunkt i vänster fot.
Händerna rör sig i fjärdedelar och åttondelar. I slutet kommer början på
koralen även i överstämman. Som registrering väljer jag 8 och 4 fot i
manualen och 16, 8, 4 fot i pedalen flöjtstämmor och gedackter endast, det
skall vara ett mp som nyans, därav detta val.

Illustration 10 ”Variation 1”
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Var. 2
Är en biciniumsats i 9/8 takt, som konkret räknar i 3-takt. Vänster hand
börjar med en figurerad sats på koralen och sedan kommer koralen på
punkterade fjärdedelar och halvnoter i sopranen. Här valde jag som
anvisning en rörstämma i höger hand och flöjt, kvintadena i vänster hand för
att få fram ” barockkaraktären” i själva satsen.

Illustration 11 ”Variation 2”

Var. 3
Är en trestämmig sats med koralen i basen, den går i 6/4 takt. Vänster hand
går i långsamma fjärdedelar och höger hand i åttondelar. Koralmelodin går i
fjärdedelar och halvnoter, en förhållandevis långsam sats alltså. Här har jag
valt 8-fötter i manualerna och kornett i pedalen något som klingade mycket
vackert på Engelbrektskyrkans orgel.

Illustration 12 ”Variation 3”

Var. 4
En snabb sats! Koralen ligger i pedalen, vänster hand spelar växlande
kromatiska slingor i sextondelar och åttondelar, höger hand likaså. Denna
sats är den svåraste och krävde mycket övning med pedal och vänster samt
höger hand för sig. Tempot skall vara friskt. Vad gäller registrering så valde
jag som anvisningarna 16-fotsbaserat i man II för att få fram de snygga
löpningarna samt 8-fotsbaserat med klangkrona i överstämman. I pedalen
valde jag något starkare stämmor än anvisning då koralen bör komma fram.

Illustration 13 ”Variation 4”

Var.5
En långsam och meditativ sats med koralen i sopranen. En av mina
favoritsatser, mycket vacker och välskriven sats men dock så enkel. Jag
använder några stråkstämmor och mjuka 8-fötter i manualen och enkel 16, 8
fot bourdon i pedalen.

Illustration 14 ”Variation 5”

Var.6
Här kommer en etyd-liknande del med oktaver i pedalen staccato och även
här med koralmelodin i sopranen. Detta är tillsammans med var. 4 den
svåraste satsen. Hos Mendelssohn finns i en av hans sonater en liknande sats
där pedalen är virtuos och koralen spelas i manualstämmorna. Här fick jag
öva mycket “positionsspel” dvs. öva att så snabbt som möjligt hitta nästa ton
i pedalen (ofta oktaven) något som kräver en del då det tar längre tid att
förflytta ben än armar! Som registrering valde jag 8-fots principal och
flöjtkör i manualen samt 16, 8 i pedalen. Kraftfull romantisk 8-fots klang
ville jag få fram i denna sats vilket även passar den dynamiska anvisningen
”forte”.

Illustration 15 ”Variation 6”
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Var.7
Sista triumferande fugatot, där ett rytmiskt tema baserat på koralen kommer
i olika stämmor. Själva melodin uppträder frasvis i pedalen under styckets
gång.
I slutet kommer första frasen av koralen I forte fortissimo och slutar i ett
triumferande E-dur ackord! Som registrering valde jag ett starkt organo
pleno, från 16-fot upp till mixtur för att även här understryka den neobarocka stilen. I pedalen starkt med basun 16-fot. I andra delen lägger jag på
starkare mixturer och mer i pedalen (mixturen står angivet i partituret) och i
slutet när koralen kommer i all sin prakt drog jag ett fullt tutti, i stort sett
alla orgelns stämmor, forte fortissimo, för att understryka både allvaret och
det stora som återges i texten och i hela koralen; Jesus Kristus! Amen! (sista
versen).

Illustration 16 ”Variation 7”

Sammanfattning
Den nordiska musiken är ett stort ämne, även så kyrkomusiken. Det
nordiska har säkerligen ett särskilt skimmer. Något ursprungligt, mörkt och
odefinierbart svårt. Klimatet, de mörka långa vintrarna för att övergå i ett
evigt ljust dygn sätter sina spår i vårt sätt att uttrycka oss. Det är hela tiden
en kamp mellan dessa två, precis som i skapelsen och de urgamla
berättelserna från fjärran civilisationer. De gamla lurarna är för mig en
upptakt till orgeln på något sätt. Detta kraftfulla av luft ljudande instrument
symboliserar precis som orgeln något oerhört betydelsefullt. Kyrkan har
betytt och betyder mycket för oss, det moraliska, livets stora möten och
tidevarv, årets högtider… Och så har vissa personer betytt mycket för den
nordiska musikens utveckling, både utövare, kompositörer och lyssnare
såklart. Detta arbetes huvudperson Gotthard Arnér stod mitt i allt detta på ett
ganska unikt sätt. Kanske man kan jämföra honom med Eric Ericson fast
med orgelns förtecken. Kedjan kompositör-musiker-åhörare är och har alltid
varit mycket viktig. När Gotthard och orgelkonsten var i sin krafts dagar på
60-70 talet i Sverige så verkar det som att dessa tre komponenter hittade en
”balans” av likvärdig betydelse. Folkmusiken i de nordiska länderna hade en
särskild betydelse för många kompositörer både under romantiken och
senare. I kyrkomusiken märks detta fantastiska arv, den pendlande
harmoniken mellan dur och moll, glädje och sorg. Eg veit i himmerik ei

borg är ett av många sådana verk där man trots det allvarliga finner en stor
hoppfullhet och styrka. Oskar Lindberg, Otto Olsson, Hugo Alfvén, Geir
Tveitt, Edvard Grieg, Wilhelm Stenhammar, Kurt Atterberg, Lindemannsläken i Norge och många fler har bidragit med arrangemang och tradering
av denna djupa nordiska tradition. Gud som återfinns i vår spektakulära
nordiska natur och i våra medvetanden i det himmelska alltet återspeglas i
allt, även så musiken. Jag vill avsluta med ett fint och mycket talande utdrag
och minne ifrån Nils Larssons artikel om Gotthard Arnér:”Gotthard
vurmade för Otto Olsson, och beundrade hans storslagna kontrapunktiska
kunnande som han ofta talade om. Jag minns särskilt en gång hur jag kom
upp på läktaren till orgellektion och Gotthard satt och övade på Olssons
Variationer ”Ave Maris Stella”. Han höll på med den sista variationen som
är en utsökt 4 stämmig kanon i långa notvärden över en vandrande obligat
pedal i trioler. Jag blev själv fascinerad av denna musik, de pågående
intensiva studierna av Palestrinas kontrapunkt lämnade starka avtryck. Jag
närmade mig långsamt och han spelade satsen till slutet utan att lägga
märke till min närvaro. Så slutade han, tittade upp, fick se mig och suckade
djupt, log varmt och blickade på mig över glasögonen ”Tänk vilken
fantastisk musik!”(Larsson 2013).

Tack
Till Ralf Sandberg min handledare, tack alla studiekamrater, lärare under
alla åren här på KMH. Mina informanter Nils, Ralph och Margareta för att
ni tog er tid att bli intervjuade. Det största tacket till min lärare, adjunkt Nils
Larsson i solistiskt orgelspel för en varmhjärtad undervisning och på alla
sätt och vis och en stor förebild i mitt kommande arbete som organist!
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Illustration 17 ”Examensaffisch”
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Illustration 17: Gustav Ödegården-Richter, Examensaffisch KMH (Foto:
Nils Larsson)

