
  

 

Självständigt arbete (examensarbete) inom Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning 

kyrkomusik 

Vårterminen 2021 

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK 

 

 

Vispop på orgel 

En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen  

 

Anton Hasselberg 

  



 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng 

Konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning kyrkomusik 

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet 

Vårterminen 2021 

 

Författare: Anton Hasselberg 

Arbetets rubrik: Vispop på orgel – En konstnärlig studie i att gestalta ackordanalys från orgelpallen 

Arbetets titel på engelska: Traditional Popular Music on the Organ – An artistic study on lead sheet 

interpretation on the organ 

Handledare: Fil. dr. Christina Ekström 

Examinator: Prof. Staffan Mossenmark 

 

SAMMANFATTNING  

I den här uppsatsen undersöker jag olika aspekter av gestaltningsarbetet när en låt som är noterad med 

melodi och ackordanalys spelas på orgel. Arbetet har sitt fokus på musik i spannet mellan visgenren och 

popgenren, en låttyp som ofta önskas vid kyrkliga handlingar som exempelvis begravningar. Frågor om 

olika utmaningar och möjligheter behandlas sett till såväl musikalisk realisering som orgelinstrumentets 

särskilda förutsättningar. Likaså berörs specifika aspekter att fundera kring då gestaltningen sker i en 

kyrkomusikalisk kontext. Arbetet är reflektionsfokuserat med fokus på de musikaliska och tekniska 

aspekter som observerades vid ett inledande möte mellan mig, notbilden och orgeln. Arbetet har visat 

att reflektioner kring faktorer som den specifika orgeln och musikens funktion i det kyrkliga 

sammanhanget är värdefulla. Dessa reflektioner kan hjälpa mig som kyrkomusiker att göra informerade 

gestaltningsval som främjar både musiken, den kyrkomusikaliska kontexten och det liturgiska 

sammanhanget.   
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1. Inledning 

”Konst och musik i Kyrkans tjänst har i alla tider, i de mest skilda sammanhang och utifrån 

högst disparata intressen varit föremål för starka ställningstaganden och hetsiga uppgörelser.” 

skriver Henrik Tobin i Den underbara harmonin.1 Att många viljor har varit aktiva under 

kyrkans historia har resulterat i ett spektrum av olika musikaliska uttrycksformer i dagens 

kyrka, vilket är något som varje kyrkomusiker ställs inför. För att kunna bemöta de många 

skilda musiktyperna krävs en musikalisk bredd och i tillägg en medvetenhet om det musikaliska 

sammanhang en rör sig i, det kyrkomusikaliska fältet. Att vara väl införstådd med den 

traditionella västerländska kör- och orgelrepertoaren räcker inte längre till för att möta de krav 

som kyrkomusikeryrket medför. Den musikaliska bredden är någonting som lyfts fram allt mer 

i landets olika kyrkomusikerutbildningar med undervisning för att kunna möta människor på 

alla nivåer, från riktigt små barn i babyrytmik till pensionärerna i många av kyrkans körer. Men 

trots denna medvetenhet är det helt enkelt omöjligt att få med allt i en treårig kandidatutbildning 

och vissa saker tvingas därför att hamna lite i skuggan. En av de sakerna, som jag själv anser är 

en mycket användbar färdighet, är ackordspel på orgel.  

 

I vår samtid har nästan alla mer eller mindre fri tillgång till musik från alla världens hörn. 

Genom några enkla knapptryck får vi tillgång till ett gigantiskt nätverk av olika musikstilar. 

Den musikaliska mångfalden har tillsammans med upprepade lyssningar av vår favoritmusik 

gett oss som lyssnare möjligheten att skapa djupa relationer till olika typer av musik. Vid 

särskilda tillfällen i livet kan de ovan nämnda relationerna till specifika låtar eller musikstycken 

kännas oerhört viktiga och en del av sådana tillfällen möter vi i kyrkan. Vid de kyrkliga 

handlingarna som dop, vigslar och begravningar möter en kyrkomusiker människor från olika 

sociala sammanhang och livssituationer. Vissa har vuxit upp och varit en del av den kyrkliga 

verksamheten under hela sin livstid samtidigt som andra kanske inte alls har haft någon tidigare 

relation till kyrkan. Tiden då det fanns en tydlig repertoar som ”passade sig” att spela vid 

exempelvis en begravning har börjat försvinna och musik som aldrig tidigare spelats vare sig i 

kyrkorummet eller på orgel önskas nu, just för att tillmötesgå den personliga relationen till 

musiken.  

 

Enligt Fonus, Sveriges mest anlitade begravningsbyrå,2 är de mest önskade låtarna på svenska 

begravningar ”Håll mitt hjärta” - Björn Skifs, ”En stund på jorden” - Laleh och ”What A 

Wonderful World” - Louis Armstrong.3 Att dessa tre låtar är de mest önskade vittnar om att den 

populärmusikaliska genren är relevant för dagens kyrkomusiker. Jag vill därför i denna uppsats 

undersöka gestaltningsuttryck för den kanske mest använda notbilden för ovanstående nämnd 

genre: noterad med melodistämma och ackordanalys. Många av de vanligaste låtarna som 

önskas vid begravningar kan finnas som färdiga orgelarrangemang, men det finns betydligt fler 

 
1 Henrik Tobin, Den underbara harmonin – Aspekter på musikens teologi (Stockholm: Verbum förlag, 1996), 

17. 
2 Fonus. Om oss. https://www.fonus.se/om-fonus/ (hämtad 2021-04-20). 
3 Fonus. Begravningsmusik. https://www.fonus.se/produkter-och-tjanster/begravningsmusik/ (hämtad 2020-04-

20).  

https://www.fonus.se/om-fonus/
https://www.fonus.se/produkter-och-tjanster/begravningsmusik/
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låtar nedtecknade med melodi och ackordanalys. För att kunna bemöta olika människors 

musikönskemål tror jag därför att det är viktigt att fundera kring hur en kan skapa sina egna, 

personliga orgelarrangemang i stunden med det notmaterial som finns tillgängligt. Hur kan jag 

som kyrkomusiker tänka kring gestaltningen av låtar ur den populärmusikaliska genren i 

kyrkan? Hur går det praktiskt till när låtarna ska spelas på orgel och vilka andra aspekter kan 

vara värdefulla att reflektera kring i det förberedande arbetet?      

1.1 Problemformulering 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforska och identifiera konstnärliga dilemman och möjligheter 

vid gestaltning av låtar noterade med melodi och ackordanalys på orgel i en kyrkomusikalisk 

kontext. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka musikaliska tankar och frågor väcker processen? 
2. Vilka instrumentspecifika tankar och frågor väcker processen? 

3. Hur kan det kyrkomusikaliska sammanhanget påverka gestaltningsprocessen? 

1.2 Metod 

I arbetet använde jag mig av en processorienterad metod med kontinuerlig reflektion kring de 

frågor som synliggjordes under arbetets gång. Processens utgångspunkt var det egna 

musicerandet och laborerandet vid orgeln där jag utforskade olika sätt att spela låtar noterade 

med melodi och ackordanalys. Arbetets stomme utgörs av de tankar som skapades vid mötet 

med orgeln som jag sedan utvecklade och funderade kring. Här valde jag att inkludera både 

tankar om tekniska färdigheter, musikalisk konstnärlighet och det kyrkomusikaliska 

perspektivet. Sammantaget vill jag beteckna mitt arbete som reflektionsfokuserat där jag genom 

att kartlägga processen ämnade skapa en tydlig överblick av arbetets struktur som kunde främja 

mina avslutande utvärderingar och reflektioner.  

1.3 Avgränsningar 

I den svenskkyrkliga begravningsordningen, vilket är det samfund jag har som primär 

utgångspunkt, inleds och avslutas en begravningsgudstjänst med någon form av musik. Då det 

i min erfarenhet oftast rör sig om instrumentalmusik vill jag betona att det är det solistiska 

orgelutövandet som det här arbetet har som fokus, inte hur en exempelvis ackompanjerar en 

instrumental- eller sångsolist.  

1.4 Urval av material och val av instrument 

Arbetets notmaterial utgörs av ett urval av låtar ur notboken Vispop 1–3.4 Jag valde att använda 

mig av denna notsamling därför att den tillämpar den typ av notbild som jag har valt att ägna 

mig åt, samt innehåller en fördelaktig genrebredd i spannet mellan vis- och poprepertoaren. 

 
4 Ingemar Hahne, red., Vispop 1–3 (Warner/Chappell Music Scandinavia, 1998). 
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Notbilden, noterad med melodi och ackordanalys (MOA), har varit arbetets fasta hållpunkt då 

det är en noteringsmetod som både är vanligt förekommande och som används som notation av 

musik i ett spektrum av genrer. I tillägg är det den typ av notbild som används i Den svenska 

psalmboken,5 som används i stora delar av Svenska kyrkan, och därmed en notbildstyp som 

kyrkomusiker ofta möter. I Vispop 1–3 finns låtarnas text inkluderade, en aspekt som inom 

ramen för det här arbetet kommer behandlas mycket begränsat.  

 

Den orgel som arbetet är genomfört på är en digitalorgel, Viscount Sonus 60 (för en disposition 

över orgelns stämmor se Bilaga 1). Instrumentvalet var starkt influerat av den pandemi som 

under arbetets gång (2020–2021) pågick. Jag valde därför en orgel som jag hade tillgång till i 

hemmet då arbetsprocessen på så sätt kunde hållas oberoende av resor och andra potentiella 

smittorisker. De inspelningar som jag gjorde har haft sin utgångspunkt i det specifika 

instrumentets möjligheter, men under processens gång har jag fokuserat mina reflektioner kring 

frågor som bör kunna tillämpas på fler orglar.   

1.5 Presentation av litterära källor  

Nedan följer en översikt av de litterära källor som varit särskilt viktiga i relation till arbetets 

frågeställningar och som hjälpt att kontextualisera mina egna reflektioner.    

 

Den underbara harmonin – Aspekter på musikens teologi är skriven av Henrik Tobin, 

kyrkomusiker och skribent.6 Tobin har bland annat varit prefekt för det som tidigare var 

Musikhögskolan vid Göteborgs universitet (nuvarande Högskolan för scen och musik). Boken 

berör hur kyrkomusikens väsen och funktion har uppfattats i ett kyrkohistoriskt perspektiv. 

Boken ger därmed en betydelsefull medvetenhet om några av de aspekter som gjort att dagens 

kyrkomusikaliska sammanhang ser ut som det gör. 

 

Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik ingår i serien Sensus musikböcker och 

är skriven av Hans Hellsten.7 Hellsten är professor i orgel vid musikhögskolan i Malmö och 

bedriver i tillägg en stor konsertverksamhet både i Sverige och i andra länder. Boken beskriver 

orgeln, som undertiteln vittnar om, ur både ett historiskt och ett tekniskt perspektiv och har 

därför varit en betydelsefull källa till de många instrumentspecifika frågeställningar som väckts 

under arbetets gång.    

 

Kyrkomusik – Ett tema med variationer är årsboken för Svenskt Gudstjänstliv 2012 (årgång 

87). En av skribenterna är fil. dr, och diplomorganist Johannes Landgren som bland annat 

undervisat i orgelspel vid Högskolan för scen och musik i Göteborg och Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Landgren skriver under rubriken ”Den tjänande funktionen – 

Kyrkomusikens konstnärliga gestaltning i estetik, samhällighet och teologiskt hänseende”, där 

han lyfter frågor om synen på musik och konstnärlighet i en kyrklig kontext.8 

 
5 Den Svenska Psalmboken (Verbums förlag, 2008). 
6 Tobin, Den underbara harmonin – Aspekter på musikens teologi. 
7 Hans Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik (Bokförlaget Natur och Kultur, 2002). 
8 Johannes Landgren, ”Den tjänande funktionen – Kyrkomusikens konstnärliga gestaltning i estetik, samhällighet 

och teologiskt hänseende” ur Kyrkomusik – Ett tema med variationer, red. Borgehammar, S. & Lundblad, J. 

(Artos & Norma bokförlag, 2012), 11–26. 
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1.6 Centralt begrepp och ordlista 

Vispop – I förordet till notboken Vispop 1–3 skriver Hahne: ”Vispop har tillkommit för att 

tillgodose ett växande behov att ur det enorma musikutbudet samla sånger som blivit så att säga 

”vår nya folkmusik” – sånger som sjungs och spelas i skolor, på läger, på stränder, på fester…”9 

Att den definition som sammanställaren av en notsamling med namnet vispop själv har valt att 

använda sig av är så diffus visar på de problem som finns när det kommer till att kategorisera 

olika musikstilar. Enligt Nationalencyklopedin är en visa en ”strofisk dikt med tillhörande 

melodi där i regel både text och musik har en tämligen okonstlad karaktär”.10 Om pop står det 

”främst samlingsbenämning på olika musikstilar […] Typiska kännetecken är nynnvänlig 

melodik, tydlig funktionsharmonik, enkel och överskådlig form samt ett pregnant och 

slagkraftigt sound”.11 Då visa som genre beskrivs med tydliga kriterier samtidigt som pop 

beskrivs som en samling av olika musiktyper förstår jag Hahnes diffusa definition av vispop. 

Med det i åtanke har jag därför själv valt att se begreppet som ett övergripande uttryck.  

 

Ordet vispop används i det här arbetet som ett samlingsnamn för musik i spannet mellan 

visgenren och popgenren.  

 

Ackordanalys – Notskrift där harmonierna betecknas med ackordsymboler. 

Orgel – Blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter. 

Ljudet alstras i pipor.12 

Manual – Klaviatur som spelas med händerna.  

Pedal – Klaviatur som spelas med fötterna. 

Stämma, register - Rad av orgelpipor med samma klangfärg.13  

Rörstämma, tungstämma – Stämmor där tonen alstras med en metalltunga och ett munstycke 

på samma sätt som i t.ex. en klarinett.14 

Grundstämma – Stämmor i 8’ (c1 klingar i samma oktav som på ett c1 på piano)  

Tremulant – Spelhjälpmedel som ger en vibratoliknande effekt.15  

 
9 Hahne, Vispop 1–3, 1.  
10 Nationalencyklopedin, visa. 
11 Nationalencyklopedin, pop. 
12 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 9. 
13 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 10. 
14 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 200. 
15 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 198. 
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2. Process 

Kapitlet är disponerat enligt arbetsprocessens kronologiska ordning. Detta sker för att 

tydliggöra de moment och reflektionsstadier som jag har gått igenom. Processen har haft sin 

utgångspunkt i gestaltningen av låtar ur vispopgenren på orgel utifrån notbilden (MOA) i 

notboken Vispop 1–3. Kapitlet består av fem delar. Den första ”Det spontana mötet med 

notbilden” beskriver mitt första möte med repertoaren vid orgeln och de tankarna som då 

uppstod. I den andra delen ”Reflektion” resonerar jag lite djupare kring specifika teman som 

jag efter den inledande delen fann särskilt relevanta. Därefter i den tredje delen ”Den 

kyrkomusikaliska aspekten” lyfter jag fram perspektiv specifikt kopplade till rollen som 

kyrkomusiker och de funktioner som musiken har i en kyrkomusikalisk kontext. I en fjärde del 

”Låtval och notbild” presenterar jag notbilderna till de två låtar som jag valt att spela in. Därefter 

i den femte och avslutande delen ”Gestaltning” följer en genomgång av de specifika 

gestaltningsval jag gjorde vid inspelningen av de båda låtarna. Detta i relation till två scenarier 

jag skapat för att integrera det kyrkomusikaliska sammanhanget i gestaltningsprocessen. 

2.1 Det spontana mötet med notbilden 

När det musikaliska materialet var bestämt till Vispop 1–3 valde jag att sätta mig vid orgeln för 

att göra en spontan genomspelning av utvalda delar. Inledningsvis spelade jag igenom några av 

de låtar jag kände igen sedan tidigare, dels för att det var en trygg ingång i processens tidiga 

stadium, men också för att det var ett enkelt sätt för mig att observera min utgångspunkt. Genast 

blev det tydligt att jag automatiskt försökte skapa musikaliska aspekter som inte fanns i 

notbilden baserat på mina tidigare uppfattningar av låtarna, där rytmiska motiv i 

ackompanjemanget och genomgångstoner i basen var tydliga exempel.  

 

När jag direkt efteråt spelade igenom några av de låtarna som jag aldrig tidigare hade stött på 

blev det väldigt påtagligt hur översiktlig den här typen av notbild (MOA) verkligen är. Utan en 

tidigare uppfattning, eller en inre bild, av musiken blev det uppenbart för mig att notbilden inte 

var mer än en enkel skiss att forma sitt musicerande efter. Det finns givetvis fördelar med en 

överskådlig notbild då den blir mer tillgänglig för musiker på olika färdighetsnivåer. Däremot 

kan det resultera i att de gestaltningsindikationer som kan utläsas från notbilden blir begränsade. 

Erfarenhet och genrekännedom kan givetvis föra en på god väg mot ett gott klingande resultat 

trots den enkla notbilden då en kan lära sig att se hur vissa tecken pekar på en viss typ av 

gestaltning. En specifik taktart eller ackordprogression kan exempelvis vara mycket talande för 

en utövare väl insatt i genren. En annan aspekt att vara varsam kring i mötet med låtar noterade 

med MOA är att komplicerade rytmer och synkoper stundtals saknas eller är förenklade i 

notbilden, vilket är ytterligare en faktor som har sin grund i notationens övergripande mål att 

vara tydlig och överskådlig.    

   

Som generell iakttagelse var jag mycket mer rörlig i mitt ackompanjemang, i detta fall vänster 

hand och pedal, i de låtarna jag kände till sen tidigare än i de för mig nya låtarna. Rytm och 

puls blev på så sätt viktiga aspekter som jag under arbetets gång ville hitta ett sätt att inkludera 

även i mötet med musik som jag inte hade stött på tidigare.   
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2.2 Reflektion 

Notbilden och generalbas 

Att musicera utifrån en notbild med MOA ger utrymme för och, i min mening, bygger på egen 

gestaltning. Färdigheten har sin grund i att inom en specifik stil, i stunden, skapa en mer 

fullvärdig komposition utifrån det givna materialet, en improvisation med notbilden som grund. 

I reflektion kring den typen av utövande insåg jag att det finns mycket som talar för att se MOA 

som en modern motsvarighet till generalbasnotation. I generalbastraditionen utgår den utövande 

musikern från en besiffrad basstämma där siffrorna indikerar vilken harmoni som bör tillämpas. 

”Generalbasnotation ligger i gränslandet mellan noterad och icke-noterad musik. […] 

Resultatet kan inte utläsas från notationen utan är beroende av musikerns skicklighet, smak, 

styckets stil, land och tidpunkt för kompositionen.” skriver Meling i Vestens musikkhistorie.16 

Med ”resultatet” menas här den klingade musiken och jag hävdar att de parametrar Meling 

nämner också är relevanta för gestaltning av musik noterad med MOA. Mitt belägg för 

ovanstående antagande har under arbetets gång blivit allt mer påtagligt. Jag har själv spelat 

samma låt vid upprepade tillfällen, på samma instrument och det klingande resultatet har aldrig 

varit exakt det samma, och än mer viktigt i sammanhanget, det har aldrig varit målet. 

  

En av de fördelarna jag sett med den generella notbild som MOA utgör är att varje utövare har 

stora möjligheter att forma varje enskilt framförande som denne önskar. Jag vill med detta 

påstående på intet sätt förminska den konstnärliga frihet som finns i klassiskt noterad musik, 

musik där kompositören nedtecknat de toner utövaren är tänkt att spela. Även här finns 

utrymme för tolkning och inte heller här kommer ett framträdande att vara exakt ett annat likt. 

Det är dock ett faktum att friheten är större med en mer generell notbild då, i tillägg till gestiken, 

även de toner som spelas är upp till utövaren. Notbilden (MOA) är på så sätt öppen varje gång 

utövaren står inför ett framträdande och har möjligheten att göra aktiva val kring hur musiken 

ska klinga. Givetvis kan varje enskild person sträva efter en gestaltning som känns helt rätt för 

dem, men som organist lär även den gestaltningen ta olika uttryck på grund av en aspekt som 

skapar ytterligare ett dilemma, nämligen orgeln i sig. 

 

Orgeln och rytm 

I boken Instrumentens drottning använder sig Hellsten av orden teknologi, musik och arkitektur 

som kärnuttryck när det kommer till att beskriva vad en orgel är.17 Dessa uttryck kan hjälpa oss 

att förstå kombinationen av svårigheter och möjligheter som alla orgelmusiker ställs inför: 

ingen orgel är den andra lik. Orglar finns i olika typer och storlekar. De stämmor som finns på 

ett instrument kan saknas på ett annat. Om det skulle vara så att en orgelbyggare har byggt en 

rad identiska instrument kan vi fortfarande inte känna oss säkra då rumsakustiken, rummet i sig 

och hur orgeln är placerad, har stor inverkan på hur instrumentet till slut kommer att klinga. 

Oavsett musikgenre är det därför viktigt för alla organister att lära känna det instrument som de 

kommer att ha till förfogande inför varje framförande.  

    

 
16 Lise Karin Meling, ”Instrumentalmusikken på 1600-tallet” ur Vestens musikkhistorie, red. Hovland, E. 

(Cappelen Damm AS, 2013), 86. 
17 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 9. 
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En egenskap som skiljer orgeln från de flesta andra instrument är att en ton inte slutar klinga 

om inte organisten släpper tangenten och på så vis stänger den ventil som släpper ut luften från 

orgelns bälgar, genom olika luftkanaler, in i pipan, eller att fläkten (som fyller bälgarna med 

luft) på något sätt slutar att fungera.18 En pianosträng slutar snart att klinga, och det faktum att 

en blåsmusiker kan använda sig av cirkulationsandning är irrelevant i sammanhanget. Det 

konstanta luftflödet gör det möjligt för en organist att helt enkelt hålla ett statiskt ackord fram 

tills notbilden indikerar att det är dags att byta eller att låten tar slut. De långa klingande 

ackorden kan vara en värdefull aspekt att använda sig av, det var exempelvis något som jag 

instinktivt använde mig av när jag var osäker på låtens karaktär. Dess användning bör dock vara 

medveten och inte något som tillämpas med osäkerhet som grund. För en gitarrist med en 

akustisk gitarr måste strängarna ständigt slås om för att de annars klingar för kort och den 

nödvändigheten skapar naturligt en rytmisk aspekt. Samma sak gäller även för övriga 

instrument i det så kallade ”popbandet”, piano, trummor och bas.  

 

Den rytmiska aspekten blev, från ett tekniskt perspektiv, kärnpunkten i gestaltningsprocessen 

och jag skapade ett simpelt övningssystem för mig själv vars fokus var rytmisk introduktion 

och utveckling. Övningens fundament var de långa ackord jag hade observerat mig själv 

använda då jag inte kände till musiken så väl. Därefter introducerade jag olika rytmiska 

mönster, inledningsvis bara i pedalen, men sedan också i vänster hand. Övningen ser ut som 

följer:  

 

Först väljs en låt noterad med MOA, melodin spelas genomgående med höger hand på en 

särskild manual som den är noterad. Vänsterhandens och fötternas roller utvecklas sedan enligt 

modellen nedan: 

1. Långa ackord i vänster hand (vh) med liggande baston i pedal 

2. Långa ackord i vh med rytmiserade pedaltoner 

3. Rytmiserade/altererande pedaltoner med ackord i vh t.ex: bas vh bas vh  

4. Brutna ackord i vh, ev. rytmiserad bas 

5. Långa ackord i vh med basgång/brutna ackord i pedal 

 

Som synes är det första steget ett helt stillaliggande ackompanjemang som i steg två får en 

rytmiserad bas. Den rytmiserade basen är ett huvudkoncept, men kan utvecklas ytterligare 

genom exempelvis ”kvintbas” eller genomgångstoner. De olika kombinationerna av bastonen 

och vänsterhandens ackordutformningar skapar olika musikaliska gester som kompletterar 

melodin på olika sätt. Jag valde att nedteckna modellen som en progression där den utvecklas 

från ett stillaliggande ackompanjemang till allt mer rörliga alternativ. Steg ett och två använde 

jag mig genomgående av vid mötet med alla låtar, men från alternativ tre till fem valde jag 

ibland ut någon specifik som jag fokuserade på.  

 

 
18 Hellsten, Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik, 12–13. 
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Ett exempel för hur övningen kan se ut är här nedtecknat för låten He’s got the Whole World in 

His Hand (se Notexempel 2). Då övningen har sin utgångspunkt i att musicera utifrån en enkel 

notbild (se Notexempel 1) för att sedan i stunden använda sig av olika rytmiska modeller är 

avsikten med notexemplet endast att ge en visuell överblick baserad på mitt ljudupptag av 

övningen (Audio 1). Det är varken en notbild tänkt att musiceras efter eller en exakt notation 

över vad jag gjorde i stunden.  

   

 

 

Notexempel 1. Den notbild jag utgick ifrån vid inspelningen av Audio 1. 

 

 

 

Notexempel 2a. Exempel på utförande steg 1. 

 

För att göra notbilden tydlig gjorde jag valet att inte skriva in bågar i vh och pedal men i praktiken spelar 

jag exempelvis inte om ackordet, eller bastonen, i takt 1–2 och 5–6.  
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Notexempel 2b. Exempel på utförande steg 2. 

 

 

 

Notexempel 2c. Exempel på utförande steg 3. 
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Notexempel 2d. Exempel på utförande steg 4. 

 

 

Notexempel 2e. Exempel på utförande steg 5. 

 

Här följer den orgelregistrering jag använde vid inspelningen av He’s got the Whole World in 

His Hand (Audio 1). Jag valde att använda mig av grundstämmor i registreringen för att 

fokusera uppmärksamheten på de rytmiska aspekterna och inte orgelns klangfärg.  

II: Principal 8’, Rohrflöte 8’, Flûte Harmonique 8’ 

III: Gedackt 8’, Salicional 8’ 

Ped: Subbass 16’, Gedacktbass 8’, Coupler III / P 
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Övningen i sig leder inte fram till en specifik gestaltning men jag har observerat en rad goda 

aspekter den för med sig. Från ett speltekniskt perspektiv skapas en inlärning av olika rytmiska 

mönster som utövaren sedan kan välja att använda efter eget tycke. När de steg jag har gett som 

exempel ovan är bemästrade kan de överges för att ge plats åt allt mer komplexa modeller. 

Personligen skulle jag dock rekommendera att utöka listan snarare än att byta ut vissa steg. 

Anledningen till detta bygger inte på teknisk grund, utan konstnärlig. Jag tror att en av de 

viktigaste fördelarna med att spela igenom de olika stegen är att det skapar en medvetenhet om 

att samma låt och notbild kan ta många olika gestalter. Genom att aktivt lyssna på de olika 

karaktärerna som övningen skapar kan varje utövare göra genomtänkta val kring vilka moment 

hen väljer att inkludera respektive exkludera i slutskedet av det konstnärliga gestaltningsarbetet. 

Givetvis är den här övningen inte det enda sättet för en utövare att göra medvetna val. Den 

tvingar dock på sätt och vis personen i fråga att spela varje låt på sätt de kanske inte är vana 

vid, vilket förhoppningsvis leder till reflektion och nya idéer.    

 

Melodi och klangfärg 

I vispopgenren är melodistämman nästan uteslutande det som sjungs, den musikslinga som har 

text (det finns exempel från den mer pop-dominerade delen av genren där melodin till 

instrumentala mellanspel är nerskrivna, men den typen av notbild finns inte i det materialet jag 

arbetat med). Att texten, och i praktiken dess placering, har så tydlig anknytning till melodin 

kan komma att skapa problem när avsikten är att göra en instrumentalversion av låten då både 

texten och rösten, båda väsentliga delar av helheten, exkluderas. Detta dilemma är kanske 

särskilt applicerbart på orgeln som saknar många av de flexibla nyanser som en röst, och många 

andra instrument, har. Wagner beskriver resonemanget på följande sätt:  
 

The wind and stringed instruments stood near the human voice in this degree, that they 

alike retained that individual character, whereby each of them possessed a definite, 

however richly modulable a colour, and for the production of harmonic effects they were 

likewise forced to work together. In the Christian Organ all these living individualities were 

already ranged into a register of dead pipes…19  
 

Oavsett om en håller med Wagners ordval när det gäller orgelns rader av ”döda pipor” eller inte 

kvarstår det faktum att det finns dynamiska aspekter som står utanför orgelns kapacitet. 

Utmaningen blir då hur vi på bästa sätt kan bemöta de existerande tillkortakommandena som 

instrumentet bär på i vår gestaltning.  

   

Att melodin är nära kopplad till text och sång ger den naturligt en klangfärg som står ut och 

tydliggörs. Om vi accepterar premissen att vi inte kan vara lika dynamiska som en sångröst i 

vår gestaltning från orgeln kan vi åtminstone bemöta efterfrågan av en tydlig melodi och en 

klangfärgsrikedom på andra sätt. Än en gång är det den specifika orgeln som sätter 

begränsningarna men vissa generaliseringar kan ändå göras. På de orglar som har två eller flera 

manualer är en metod att spela melodin och ackompanjemanget på skilda manualer, ett spelsätt 

vi återfinner i den solistiska orgelrepertoaren från exempelvis Orgelbüchlein av Johann 

Sebastian Bach. Att kunna använda olika orgelstämmor för de olika musikaliska funktionerna 

 
19 Richard Wagner, Opera and Drama, övers. William Ashton Ellis (Richard Wagner's Prose Works. Volume 2, 

1-376, 1893), 73. 
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(melodi, harmoni/ackompanjemang och bas) ger utövaren möjligheten att vara väldigt specifik 

i sina klangfärgsval och dessutom kan stämmor läggas till eller tas bort under framförandet för 

att skapa ännu större variation. På orglar med endast en manual begränsas av naturliga skäl de 

metoder en kan använda sig av. En simpel metod, som givetvis kan användas även på större 

instrument, är att oktavera melodistämman så att den tydligt klingar ”ovanpå” 

ackompanjemanget. En annan metod för att tydliggöra melodistämman är att vara varsam med 

rytmiken i övriga stämmor. Om melodistämman får vara den stämma som innehåller mest 

rörelse kommer den att uppfattas tydligare än övriga stämmor.  

2.3 Den kyrkomusikaliska aspekten 

Kyrkans musik har alltid, som Tobin skrev: ”varit föremål för starka ställningstaganden och 

hetsiga uppgörelser”.20 I den tidiga kyrkan förekom endast vokalmusik då de flesta av kyrkans 

ledare ansåg att instrumentalmusik inte kunde öppna sinnet för den kristna läran, vilket var 

musikens syfte.21 Idag existerar både kyrkan och kyrkomusiken i ett globalt sammanhang med 

en mångfald av uttrycksformer, både när det gäller de riter som genomförs och den musik som 

ljuder. Med det som bakgrund uppstår frågan om hur vi ska förstå begreppet kyrkomusik.       
 

I forskning konstateras att kyrkomusiken inte kan behandlas som en enskild företeelse. 

Kyrkomusiken har alltid relaterat till musik på den plats och i den tid där den utövas. Den 

överskrider tidens gränser, geografiska gränser, och ofta även gränserna mellan det som 

uppfattas sakralt eller inte sakralt. […] Kyrkans musik har många funktioner - förkunnelse, 

lovsång, klagan, bön och tjänande. 22 
 

Citatet ovan kommer från Svenska kyrkans plattform för musik som är ett projekt som ska ge 

musikalisk vägledning på nationell nivå i Svenska kyrkan.23 Det finns många aspekter som kan 

vara relevanta att reflektera kring men det jag huvudsakligen vill lyfta fram är musikens 

funktioner. Precis som i den tidiga kristna kyrkan finns det ett syfte med den musik som 

benämns kyrkomusik. Syftet kan ta olika form (se de exempel som nämns i citatet ovan) och 

likaså vägen dit, men musiken som funktion kvarstår. Som kyrkomusiker behöver en därför 

närma sig musiken från två olika perspektiv. Det första är att se musiken som ett konstverk i 

sig med sina egna innehavande uttryck och det andra att kunna bära in musiken i ett 

sammanhang där den får en tydlig roll som tjänar det kyrkliga sammanhanget.   

 

”Hur får man ihop en konstnärlig syn som rymmer både tjänande och en konstnärlig integritet?” 

skriver Landgren under rubriken ”Kyrkomusikens tjänande funktion – en bruksmässig 

kapitulering eller en banerförare för en tjänande estetik?”24 Jag tror att det är en relevant fråga 

 
20 Tobin, Den underbara harmonin – Aspekter på musikens teologi, 17. 
21 J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout & Claude V. Palisca, “Music in the Early Church” ur A History of 

Western Music, 9e uppl. (New York: W.W. Norton, 2014), 25. 
22 Svenska kyrkan, 2018. Svenska kyrkans plattform för musik.  

https://www.kmr.se/kmt/wp-content/uploads/2018/05/SvK-plattform-f%c3%b6r-musik_KS_2018-05-08-09_prot-

bil_3.pdf 
23 Svenska kyrkan. Svenska kyrkans plattform för musik.  

https://internwww.svenskakyrkan.se/Musik/svenska-kyrkans-plattform-for-musik (hämtad 2021-03-20). 
24 Johannes Landgren, ”Den tjänande funktionen” ur Kyrkomusik – Ett tema med variationer red. Borgehammar, 

S./Lundblad, J. (Artos & Norma bokförlag, 2012), 20.  

https://www.kmr.se/kmt/wp-content/uploads/2018/05/SvK-plattform-f%c3%b6r-musik_KS_2018-05-08-09_prot-bil_3.pdf
https://www.kmr.se/kmt/wp-content/uploads/2018/05/SvK-plattform-f%c3%b6r-musik_KS_2018-05-08-09_prot-bil_3.pdf
https://internwww.svenskakyrkan.se/Musik/svenska-kyrkans-plattform-for-musik
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för varje kyrkomusiker. Hur kan jag låta musiken ta gestalt på ett sätt som främjar förkunnelse, 

lovsång, klagan, bön och tjänande samtidigt som jag är sann mot min egen konstnärlighet? När 

jag sitter vid orgeln med en enkel notbild över en önskad visa under en begravning, har jag då 

den färdighet som krävs, inte att endast spela de noter som står, utan att gestalta den på ett sätt 

som främjar den situation jag befinner mig i? Kan jag få det enkla musikaliska materialet att 

klinga i kyrkorummet på ett sätt som tjänar musiken i sig och dess roll som funktionsbärande 

kyrkomusik?  

2.4 Låtval och notbild 

Mitt val av vilka låtar som representeras med notbilder och klingande exempel har varit en 

pågående process under hela arbetets gång. En av de aspekter som kom att bli mest avgörande 

var upphovsrättsfrågan. Då många av de mest populära låtönskemålen vid kyrkliga handlingar 

idag är skyddade av upphovsrätten valde jag att rikta min uppmärksamhet mot äldre låtar med 

beteckningen ”Trad.” som dessutom kunde verifieras som public domain (He’s got the Whole 

World in His Hand valdes med samma krav). Trots att de är något äldre innehåller de utvalda 

låtarna aspekter som förknippas med vispopgenren och bör därför behandlas med noggrannhet 

och respekt. De låtarna jag valde att gestalta är Kristallen den fina och Whiskey in the jar. Det 

är inte nödvändigtvis låtar som vanligen önskas vid kyrkliga handlingar, men deras varierade 

karaktär gör mig hoppfull att de lärdomar jag kan ta till mig kommer att vara applicerbara på 

låtar som är mer vanligt förekommande. Notexempel 3 och 4 visar de notbilder jag har utgått 

ifrån. 
 

Notexempel 3.  Den notbild jag utgick ifrån vid inspelningen av Audio 2 och Audio 3. 
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Notexempel 4. Den notbild jag utgick ifrån vid inspelningen av Audio 4 och Audio 5. 

 

2.5 Gestaltning 

Nedan följer en beskrivning av de gestaltningsval jag gjorde vid inspelningen av låtarna 

Kristallen den fina och Whiskey in the jar. För att på ett simpelt sätt inkludera den 

kyrkomusikaliska aspekten som en grundstomme i gestaltningsarbetet valde jag att skapa två 

scenarion i vilka jag kunde placera de två låtarna.  

 

Scenario 1 – Begravning:  

• Vid en begravning önskas N.N. som avslutande musik. 

• Låten spelas på orgel och är därmed utan text.  

• Som avslutande musik vid en begravning har låten funktionen att främja en stund av 

stillhet och eftertanke till minne av den avlidne.  

Scenario 2 – Gudstjänst: 

• Vid en gudstjänst önskas N.N. som postludium. 

• Låten spelas på orgel och är därmed utan text. 

• Som postludium vid en gudstjänst har låten funktionen att ära Gud samt att sprida glädje 

och kraft att gå ut och möta vardagen. 

 

Min intention var att de två scenarierna skulle bygga på samma fundament. I båda fallen har 

låten därför rollen som sammanhangets avslutande musik samt framförs som ett solistiskt 

orgelstycke. Det enda som skiljer sig är musikens olika funktioner i respektive kyrkliga 

sammanhang.     
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Båda låtarna är inspelade två gånger där jag har haft de två olika scenarierna i åtanke. I tillägg 

gav jag mig själv en tidsram på maximalt två minuter per inspelningen för att även i tid skapa 

likvärdiga förutsättningar. Återkommande i alla fyra gestaltningsprocesser var att jag alltid 

började med att reflektera kring vilka musikaliska aspekter eller tekniken som bäst kunde främja 

musikens funktion. Inledningsvis följer därför en kort lista med några övergripande idéer, i 

förhållande till de två scenerierna, som jag bar med mig in i detaljarbetet med varje enskild låt. 

 

Scenario 1 – Begravning:  

• Svag nyans och ett mindre rörligt spel. 

• Melodistämma med en karaktärsrik soloregistrering. 

• Något flytande tempo och melodirytm (speciellt vid tonupprepningar). 

• Legatospel. 

Scenario 2 – Gudstjänst:  

• Stark nyans med tydliga rytmiska aspekter. 

• Stora ackord med melodistämman på topp. 

• Ornament och utsmyckningar.    

 

 

Kristallen den fina – Scenario 1 (Audio 2) 

Intonationen, det lilla förspelet, spelas på manual III med svaga stämmor, samt en tydlig pedal, 

och har som mål att skapa en lugn atmosfär samt att förbereda melodistämmans inträde. 

Melodistämman presenteras först med en soloflöjt på manual II (takt 1, 0:21) i noterad oktav 

och klingar därför relativt nära de för närvarande stillaliggande ackorden på manual III. I nästa 

fras (takt 7, 0:41) spelas melodistämman på samma registrering men en oktav upp och för att 

bemöta denna stegring spelas nu brutna ackord i vänsterhanden. Därefter introduceras 

ytterligare en soloregistrering (takt 9, 1:00), denna gång på manual I, som än en gång spelas i 

noterad oktav men på grund av stämman Gedacktflöte 4’ klingar den i tillägg en oktav upp. 

Användningen av tremulanten ger samtidigt ytterligare en dimension till klangfärgen. Rytmiken 

i melodistämman skiljer sig här något från den noterade då jag ibland väljer att förlänga någon 

ton, speciellt vid tonupprepningar, eller punktera en rytm för att skapa variation. Mot slutet 

spelas melodistämman för första gången på manual III (takt 15, 1:30) och används som ett eko, 

spelat oktaven över notationen, för att inleda en dynamisk tillbakagång inför låtens slut. Sista 

frasen (takt 17, 1:40) spelas avslutningsvis på flöjtregistreringen på manual II, i noterad oktav, 

ännu en gång varpå jag valde att avsluta låten med ett sus4-ackord som löser upp sig till en 

pikardisk ters (det vill säga en durters i slutackordet av ett stycke som i övrigt går i moll).  

 

Jag använde mig av ett lugnt tempo och för det mesta ett tätt spel (legato) i melodistämman och 

skapade främst variation genom att spela melodistämman med olika registreringar i olika 

register.  
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Orgelregistrering (Audio 2): 

I: Rohrgedackt 8’, Gedacktflöte 4’, Tremulant   

II: Flûte Harmonique 8’ 

III: Gedackt 8’, Salicional 8’, Vox Celeste 8’  

Ped: Subbass 16’, Gedacktbass 8’, Coupler III / P 

 

Kristallen den fina – Scenario 2 (Audio 3) 

För att fånga något av den folkliga karaktären och rytmiken börjar låten med en öppen kvint 

samt en rytmiserad bas i någon enstaka sekund innan melodistämmans inträde. Registreringen, 

färgad med rörstämmor som Oboe 8’ och Cromorne 8’, ger mig personligen en känsla av en 

kombination av renässansdans och folkmusik som jag ansåg vara passande. Melodistämmans 

första fras spelas i noterad oktav på manual II (takt 1, 0:03), där också ackompanjemanget 

spelas, och därefter oktaveras nästa fras (takt 5, 0:15). I nästa del (takt 9, 0:27) spelas 

melodistämman i noterad oktav ännu en gång, men nu med stora ackord i ackompanjemanget 

på obetonad taktdel för att bryta upp det rytmiska mönstret. Strukturen glesas sedan ut 

ytterligare med lätta ackordbrytningar i ackompanjemanget (takt 13, 0:38) för att därefter återgå 

till den inledande strukturen (takt 17, 0:49) inför repristagningen av hela låten. Vid den andra 

genomspelningen oktaveras inledningsvis melodistämman (takt 1, 0:57) varpå andra frasen 

spelas i noterad oktav (takt 5, 1:07). Ackompanjemanget i vänsterhanden är nu betydligt mer 

rörligt vilket höjer energinivån i reprisen. Partiet med de stora ackorden på obetonad taktdel 

(takt 9, 1:19) spelas sedan på mer eller mindre samma sätt som tidigare men i motsats till första 

gången följer sedan en bredare struktur som kvarstår till låtens slut.  

 

Jag använde mig av ett relativt högt tempo med intentionen att uppnå en mer dansant karaktär. 

Allt, med undantag av pedalen, spelades på manual II så variationen skapades främst genom 

rytmiska gester, registerbyten och klangens struktur genom att låta ackompanjemanget växla 

mellan stora ackord och lätta brytningar.          

 

Orgelregistrering (Audio 3): 

I: Rohrgedackt 8’, Cromorne 8’   

II: Principal 8’, Flûte Harmonique 8’, Rohrflöte 8’, Gemshorn 8’, Octave 4’, Blockflöte 4’,   

     Superoctave 2’, Coupler I / II, Coupler III / II   

III: Principal 8’, Gedackt 8’, Salicional 8’, Octave 4’, Traversflöte 4’, Oboe 8’  

Ped: Principalbass 16’, Subbass 16’, Octavbass 8’, Gedacktbass 8’, Choralbass 4’,  

        Coupler II / P, Coupler III / P  

 

Whiskey in the jar – Scenario 1 (Audio 4) 

Inledningen spelas på manual III med svaga stämmor där melodistämman redan från första 

tonen ligger på topp. Då inledningens primära funktion är att skapa en passande atmosfär tillät 

jag mig att vara fri i formen och hoppade därför, på lämplig plats, till låtens avslutande del (takt 

19, 0:23) där jag valde att spela melodistämman på manual I för att kombinera en ny musikalisk 

linje med en ny klangfärg. Därefter spelas låten från början (takt 1, 0:35), denna gång med 

melodistämman på manual II där jag använde mig av soloregistreringen Rohrflöte 8’, Quinte 2 

2/3’ och Tremulant. På ett flertal ställen där låten har upprepade toner var jag redan från början 
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väldigt flexibel i hur jag spelade dessa. Ibland spelas exempelvis en halvnot istället för två 

fjärdedelar för att skapa ett mer stillsamt rytmiskt flöde. Ackompanjemanget, spelat på manual 

III, varierar mellan att helt ligga stilla och att spela brutna ackord samtidigt som pedalen har en 

lugn rytm som tillämpas via genomgångstoner. När den avslutande delen kommer ännu en gång 

(takt 19, 1:09) spelas den med samma registrering på manual I som under inledningen men 

avslutas med en bedräglig kadens varpå de två sista notraderna (takt 13, 1:22) repeteras med 

samma registreringar som tidigare. Anledningen till att jag här använde mig av en bedräglig 

kadens var för att utöka låtlängden något, då jag i stunden insåg att den var lite för kort som den 

var, men inte så kort att jag kunde spela hela en gång till och fortfarande hålla mig till tidsramen.   

 

Jag använde mig av ett lugnt, något flytande tempo, för att försöka få melodistämman att nästan 

sväva ovanpå ackompanjemanget. Vid gestaltningen av den sista notraden (takt 19) spelas 

melodin på manual I varje gång, vilket skapar en koppling mellan form och klangfärg som jag 

inte har använt mig av tidigare.            

 

Orgelregistrering (Audio 4): 

I: Rohrgedackt 8’, Gedacktflöte 4’, Tremulant, Coupler III / I  

II: Rohrflöte 8’, Quinte 2 2/3’, Tremulant 

III: Gedackt 8’, Salicional 8’, Vox Celeste 8’ 

Ped: Subbass 16’, Gedacktbass 8’, Coupler III / P 

 

Whiskey in the jar – Scenario 2 (Audio 5) 

Inledningen följer notbildens form, med viss rytmisk frihet, där både melodi och ackord spelas 

på manual II. Registreringen har en briljant karaktär med ett tydligt fundament och en klar 

diskant. Melodin oktaveras och ornamenteras sedan (takt 9, 0:13) för att skapa en högtidlig 

karaktär. Vid låtens avslutning (takt 19, 0:27) förändras karaktären helt och hållet då 

vänsterhanden spelar efterslag på manual III enligt mönstret demonstrerat i Notexempel 2c. 

Kontrasten kommer plötsligt och blir på så sätt något överraskande, ett verktyg en gärna kan 

använda sig av. Hela låten spelas sedan igenom i den nya karaktären (takt 1, 0:34), 

melodistämman oktaverad på manual II samtidigt som pedalen och ackompanjemanget på 

manual III följer sin rytmiska modell. I den sista genomspelningen (takt 1, 1:03) återgår låten 

till en mer högtidlig och ornamenterad karaktär ännu en gång, där båda händerna nu är tillbaka 

på manual II, samtidigt som delar av den rytmiska lekfullheten som fanns i andra reprisen finns 

kvar.  

 

Det är kontrasten mellan det breda och högtidliga och det mer rytmiska efterslagssvänget som 

utgör variationen i den här gestaltningen. Båda karaktärerna bär på sina egna associationer och 

kombinationen av de båda skapar därför en för mig intressant gestaltning.  

 

Orgelregistrering (Audio 5): 

II: Principal 8’, Rohrflöte 8’, Gemshorn 8’, Blockflöte 4’, Superoctave 2’, Coupler III / II  

III: Principal 8’, Gedackt 8’, Salicional 8’, Octave 4’, Traversflöte 4’  

Ped: Principalbass 16’, Subbass 16’, Octavbass 8’, Gedacktbass 8’, Choralbass 4’,  

        Coupler II / P, Coupler III / P  
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3. Diskussion 

Under processens gång har det blivit uppenbart för mig att det finns två övergripande perspektiv 

som det både finns värde i att studera individuellt och att se hur de samverkar. Det första 

perspektivet är det konstnärliga och hantverksmässiga, hur en praktiskt kan gå tillväga för att 

spela en låt noterad med MOA på orgel. Detta perspektiv är relevant för alla som, oavsett 

omständighet, har för avsikt att framföra en låt ur vispopgenren från orgelpallen och berör de 

två första frågeställningarna om musikaliska samt instrumentspecifika aspekter. Det andra 

perspektivet är den kyrkomusikaliska kontexten som fokuserar på den tredje frågeställningen 

och därmed begränsas till de fall där låtarna framförs från orgeln i samband med kyrkans olika 

ritualer som exempelvis gudstjänster, andakter, dop, vigslar eller begravningar. Här ingår alla 

aspekter från det första perspektivet, men som de två scenarierna visar tillkommer ytterligare 

faktorer.  

 

Det konstnärliga perspektivet 

Under arbetets gång är det olika delar som har stått ut som särskilt viktiga sett till det 

konstnärliga perspektivet. Den rytmiska aspekten, olika sätt att introducera en tydlig puls i 

musikens gestaltning, har varit en ständigt återkommande punkt som jag har behövt fundera 

kring. Orgeln som konstruktion skapar till viss del rytmproblematiken men har samtidigt sina 

egna sätt att bemöta den. Då en organist har tillgång till ett pedalbord och därför kan spela 

bastonerna med fötterna tillåts vänsterhanden, som vid många andra klaverinstrument har 

basfunktionen, att vara mer fri i sin roll. Det är därför relevant att reflektera kring vilka olika 

uttryck vänsterhanden kan använda sig av då den inte nödvändigtvis är bunden till bastonerna.  

 

Det största dilemmat jag mött i min reflektion kring gestaltningsarbetet är dock inte kopplat till 

orgeln i sig utan har sin grund i musikens natur. Låt mig ta den renodlade visgenren som 

exempel där den enkla musikaliska karaktären har sin grund i textens mycket centrala roll. Det 

är texten som är i fokus och därför passar det med en enkel melodi för att främja dess 

framställning och tydlighet. När visan istället för att sjungas spelas instrumentalt försvinner den 

del, texten, som rättfärdigar den simpla musiken och det ställer krav på utövaren att skapa något 

större utifrån det som blir kvar. Den motsättning finns inte i exempelvis ett solistiskt orgelstycke 

som är komponerat för att ensamt få klinga. Ett relaterat dilemma som kan uppstå när texten 

läggs åt sidan är behandlingen av upprepade toner. Inom genren finns exempel på partier där, 

liksom i det klassiska recitativet, melodin bara består av mer eller mindre en tonhöjd. Om låten 

sjungs skapas inget problem då texten får agera som den faktor som för framträdandet framåt, 

men vid ett instrumentalt orgelframförande kan upprepade toner uppfattas som stagnerande. 

Hela den här problematiken har sin grund i den genrekrock som jag under arbetets gång har 

reflekterat över, med fokus på hur den kan överbyggas. Jag tror att medlen finns att bemöta de 

hinder vi stöter på när vi gestaltar vispop (och även andra genrer) på orgel, men jag är övertygad 

om att ständig reflektion är ett av våra viktigaste verktyg för att hitta dem.  
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Det kyrkomusikaliska perspektivet 

Att det kyrkomusikaliska sammanhanget påverkar gestaltningen blev särskilt påtagligt för mig 

vid inspelningen av de två låtarna. Notbilden, orgeln och mina egna tekniska färdigheter som 

utövare var identiska, men i relation till de två scenarierna blev de klingade resultaten klart 

skilda. Kyrkomusikerns uppgift att framföra passande musik, med olika funktioner, till kyrkans 

olika sammanhang och ritualer kan bemötas på olika sätt. Det kan göras genom att exempelvis 

hitta orgelmusik komponerad för just den givna situationen eller att improvisera ett passande 

musikstycke. Då jag hävdar att improvisation är, eller i alla fall bör vara, en betydande del när 

en framför musik noterad med MOA uppstår ett tredje alternativ: att utifrån notbilden forma en 

gestaltning så att musiken främjar den funktion som är mest angelägen i stunden. När någon låt 

ur vispopgenren spelas på orgel är det vanligen ett resultat av ett önskemål i samband med en 

kyrklig handling. Det kan då vara viktigt att minnas att det är den specifika låten som har 

önskats och inte en modern improvisation där fragment av låtens melodistämma kan 

identifieras. Jag vill än en gång rikta tankarna till Landgrens ord om tjänande och konstnärlig 

integritet. Som kyrkomusiker söker jag sätt att sammanföra musikens konstnärliga och 

funktionsbärande aspekter, att se musiken som både ett konstverk och ett uttrycksmedel i en 

kyrklig kontext. För mig är det det som är konstnärlig integritet, att vid ett framförande se till 

både musikens egenvärde och dess roll. Musik, liksom all konst, bär på olika typer av uttryck 

och som musiker är det upp till var och en att ta ställning till vilka uttryck vi vill förmedla. 

Genom att först klargöra vilken funktion musiken har i ett kyrkligt sammanhang och därefter 

fokusera på de mer konstnärliga aspekterna kan jag skapa musikaliska ramar som jag sedan kan 

”måla” fritt inom. När musikens roll är tydlig kan jag genomgå den konstnärliga 

gestaltningsprocessen med ett öppet och kreativt sinne. Med musikens funktion som fundament 

kan den konstnärliga integriteten behållas utan kompromisser. 

 

Slutord 

En låt nedtecknad med MOA är som en skiss där varje utövare har möjligheten att skapa 

någonting unikt utefter sina egna förmågor. Utövarens tekniska färdigheter och musikaliska 

uttryck har sin del i den slutgiltiga gestaltningen men så också dennes genrekännedom samt den 

specifika orgelns möjligheter. Valen är många: Vilka rytmiska moment vill jag använda mig av 

för att forma låtens karaktär? Vilka klangfärger vill jag använda mig av i låtens olika delar och 

har den orgeln jag sitter vid de förutsättningarna jag kräver för att förverkliga min intention? 

På vilket sätt påverkar mina val den kyrkomusikaliska funktionen som låten har i det specifika 

sammanhanget och är den slutliga gestaltningen kompatibel med min egen konstnärliga vision? 

Under arbetets gång har jag kommit fram till att det är viktigare att reflektera kring dessa frågor 

än att söka bestämda svar. God eftertanke leder till informerade val som tar varje stunds rådande 

förutsättningar i beaktande. Därefter kan jag som utövare forma en gestaltning som främjar 

musikens funktion i varje given kontext samtidigt som jag är sann mot mig själv som musiker 

och människa.     
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Audio 1: He’s got the Whole World in His Hand – Övningsmodell 

Audio 2: Kristallen den fina – Scenario 1 (Begravning) 

Audio 3: Kristallen den fina – Scenario 2 (Gudstjänst) 

Audio 4: Whiskey in the jar – Scenario 1 (Begravning) 

Audio 5: Whiskey in the jar – Scenario 2 (Gudstjänst) 
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Bilaga 1: Disposition – Viscount Sonus 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

Bilaga 1: Disposition - Viscount Sonus 60 

 

PEDAL  

Untersatz 32’  

Principalbass 16’ 

Subbass 16’  

Octavbass 8’  

Gedacktbass 8’  

Choralbass 4’  

Mixtur IV  

Contra Posaune 32’  

Posaune 16’  

Trompete 8’  

Klarine 4’  

Coupler I / P  

Coupler II / P  

Coupler III / P  

 

MANUAL I  

Rohrgedackt 8’  

Quintadena 8’  

Principal 4’  

Gedacktflöte 4’  

Octave 2’  

Quinte 1 1/3’  

Sesquialtera II  

Scharff III  

Dulzian 16’  

Cromorne 8’  

Vox Humana 8’  

Tremulant  

Coupler III / I  

MANUAL II  

Principal 16’  

Principal 8’  

Flûte Harmonique 8’  

Rohrflöte 8’  

Gemshorn 8’  

Octave 4’  

Blockflöte 4’  

Quinte 2 2/3’  

Superoctave 2’  

Mixtur V  

Cornett IV  

Trompete 16’  

Trompete 8’  

Tremulant  

Coupler I / II  

Coupler III / II  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL III  

Bourdon 16’  

Principal 8’  

Gedackt 8’  

Salicional 8’  

Vox Celeste 8’  

Octave 4’  

Traversflöte 4’  

Nasard 2 2/3’  

Waldflöte 2’  

Terz 1 3/5’  

Plein Jeu IV  

Fagott 16’  

Trompette Harmonique 8’  

Oboe 8’  

Clairon 4’  

Tremulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


