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I det här självständiga arbetet har jag undersökt hur jag genom transkriberingar för orgel kan 
arbeta med symbolik som Mozart förmedlar i sångspelet Trollflöjten.  

Jag har använt mig av en processorienterad metod. Specifikt har detta skett genom att jag gjort ett 
musikaliskt urval, förkortat detta och sedan arbetat fram transkriptioner för orgel och två röster; 
en manlig och en kvinnlig. Därefter har jag gjort en analys av symbolik som jag tror mig ha funnit 
och slutligen lagt registreringar i orgelstämman efter sådan.  

Mina frågor som jag haft som utgångspunkt i arbetet är:                                                                      
Kan jag tillämpa Mozarts Trollflöjten för orgel i mindre skala och i så fall hur?                                     
Hur mycket av det symboliska innehållet i Trollflöjten kan jag kommunicera i mina transkriptioner? 

När jag i ett inledande skede av arbetsprocessen spelade igenom några av ariorna i Trollflöjten på 
orgeln, direkt utifrån klaverutdraget, lade jag märke till att musiken inte klingade väl. Detta lade 
grunden till mitt beslut att välja transkribering i mitt arbete i stället för att direkt översätta musiken 
från klaverutdrag till orgeltraktur. 

För en gedigen klangbotten i den konstnärliga processen har jag under arbetes gång upptäckt 
vikten av att förstå historiken kring Trollflöjten.  Genom större kunskap om civilisationsprocessen 
under upplysningstiden samt Mozarts förhållande till och intresse för frimureri, talmystik och 
alkemi, har jag stärkt min konstnärliga motivation. Denna bakgrundskunskap har utgjort en grund 
för arbetet med transkriptionerna och registreringarna. Utifrån dessa parametrar har jag valt att 
redogöra för historiken kring tillblivelsen av Trollflöjten i kapitlet om bakgrund. Vidare har jag av 
denna anledning skrivit ett kapitel om Mozarts eget förhållande till orgeln och hans egna 
orgelkompositioner.  

Nu när arbetet har gjorts inser jag att det gömmer sig långt fler symboler och lager i musiken och 
librettot än vad jag kan hitta och presentera här. Den konstnärliga processen har inneburit en 
första studie för mig att försöka tolka symbolik i musik som denna samt omvandla den till 
registreringar på orgel. 
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“I mina ögon och öron är orgeln instrumentens konung” 

-Wolfgang Amadeus Mozart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Bild 1: Utsnitt ur porträtt av Mozart, olja på duk, 1782–3, Joseph Lange (1751–1831),             
     https://www.classicalmusicguide.com. 
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1 Inledning 

 

I en tid då tendenser i samhället utmanar traditionellt hantverkskunnande och konstnärligt 
utövande, bland annat genom digitalisering och teknisk utveckling, har jag som musiker känt mig 
alltmer utmanad och inspirerad att leta efter nya vägar och kreativa sätt att presentera den 
konstart jag utövar. 

Kanske behövs nya koncept för orgeln och nya mötesplatser framgent? Med en gedigen 
musikalisk palett och ett sökande efter kreativa förmedlingsverktyg tror jag att spännande möten 
kan uppstå och nya generationer ta vid. I denna fundering har mitt arbete sin grund.  

Orgeln har en unik möjlighet att ändra klangfärg och karaktär beroende på vad för slags musik 
eller musikaliskt parti som framförs. Den kan också vara solist och som sådan har den oändliga 
variationsmöjligheter. En orgel har ofta mer än en manual, på så vis har organisten också 
möjlighet till snabba musikaliska karaktärsskiften genom att byta manual och skapa effektiva och 
snabba växlingar i dynamik och karaktär. 

Orgeln har under århundraden varit en bärare av sång, framför allt som ackompanjatör till 
psalmsång i den kristna kyrkan. Själv har jag en bakgrund som pianist och som sådan har jag 
arbetat en del som ackompanjatör till romanser och Lieder. Jag har också en bakgrund som 
kyrkomusiker sedan några år tillbaka. Utifrån dessa två yrkeskategorier har jag under en tid 
funderat över hur jag kan förena orgeln med rösten på ett, för mig, nytt sätt.                             
Jag har sökt efter repertoar som befinner sig utanför det traditionellt kyrkomusikaliska.  

Efter en tids tankar landade mitt beslut i att, i detta självständiga arbete, ta mig an sångspelet 
Trollflöjten av Wolfgang Amadeus Mozart (1765–1791).  
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Bakgrund 

 

1.1 Orgeln under upplysningstiden 

 

Under upplysningstiden påverkades orgelns funktion på olika sätt i olika länder. I kyrkorna 
förändrades orgelns roll och funktion under denna tid, framför allt i norra Europa i den 
Luthersk-Protestantiska kyrkan. Succesivt går orgeln från att vara ett soloinstrument i 
gudstjänsten till att bli psalmackompanjatör. Den får en alltmer integrerad och praktisk roll i 
gudstjänsten. 1 I den katolska mässans ordning förekommer orgelspel mellan de liturgiska 
momenten och är ofta av improviserad karaktär.  

I Nationalencyklopedin finns en vidare beskrivning av upplysningstiden också benämnd 
”Upplysningen” och hur den präglade Europa under 1700-talet: 

 Intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. 
 Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och 
 vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och 
 kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form […]    
 Ibland kan med ”upplysningen” också avses allmänt förnuftsinriktad 
 ”upplysningsfilosofi” i vidare mening.2  

 

1.2 Mozarts tjänstgöring som musiker i Salzburger Dom   

 

Under 1700-talet stod katolska kyrkan, med sina huvudsakliga förrättningar och gudstjänster i 
Salzburger Dom, i stark förbindelse med hovet i staden. Därigenom kom de musiker som var 
anställda vid hovet att också musicera i Domen. Både far och son Mozart var av denna anledning 
engagerade som musiker där. Wolfgang var anlitad som hovorganist under åren 1779–1781. Han 
tjänstgjorde i Domen under perioder när han inte var ute i Europa på konsertturné. 3 Mozart 
spelade oftast på den sydöstra orgeln som man idag kallar för “hovorgeln”. Han hade ofta 
musiker med sig i gudstjänsterna där han spelade generalbas i kammarmusikkompositioner.     
För ett gott sammusicerande valdes oftast denna plats i kyrkan. 

 

1.3 Orglarna i Salzburger Dom  

 

På Salzburger Doms egen hemsida finns en målande beskrivning av orglarna där, en berättelse 
om ett orgellandskap som sägs vara en ojämförlig upplevelse. Efter ett restaureringsarbete av de 
båda åt väst vända Pfeilerorglarna så förfogar Domen i Salzburg idag över sammanlagt fem 
självständiga orgelinstrument. Detta gör Salzburger Dom till en unik plats för orgelmusik, där 
möjliggörs musikaliska framföranden precis på Mozarts tid.4 

 

 

 
1 Hans Hellsten, Instrumentens drottning (Stockholm: Natur och kultur, 2002), 27. 
2 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/upplysningen, åtkomstdatum 11 februari, 2021. 
3 Lars Angerdal, Hans Hellsten och Hans Fagius, Organistpraxis: Reviderad utgåva. (Stockholm: Verbum, 2011), 154. 
4 https://www.salzburger-dom.at,  Musizieren wie zu Mozarts Zeit, åtkomstdatum 210302. 

https://www.ne.se/upplysningen
https://www.salzburger-dom.at/
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1.4 Mozarts kompositioner för orgel  

 

Under sina många turnéer till Europas kulturstäder, såsom Verona, Dresden och Paris, passade 
Mozart ofta på att spela på olika orglar. Johannes Pröger (1917–1922) som författat kompendiet 
Mozarts Verhältnis zur Orgel und zur Orgelkomposition beskriver i ett textavsnitt hur Mozart önskar 
besöka orgeln i Strahoferkyrkan i Prag:  

 Dieser Virtuos beehrte anno 1787 im Monate Juij die Stadt Prag mit einem Besuche 
 […] Er kam in einem Tage um 3 Uhr nachmittags mit der Frau von Duschneck 
 auch in der Strahofer Kirche und äusserte sein Verlangen, die Orgel zu hören.5 

Pröger återger också beskrivningar av Mozarts eget orgelspel såsom de uppfattats av både 
organister och präster. Det finns ett antal i ord färgstarka skildringar som återger ett virtuost spel 
men också som beskriver en verklig organists spel. På sin första turné till München och Wien år 
1762 framgår att den blott 7-årige Wolfgang spelade på orgeln för franciskanermunkar som 
hänfördes av hans begåvning: ”Die Franciskaner die eben […] bei der Mittagstafel sassen, samt 
ihren Gästen das Essen verliessen, dem Chor zulieffen, und sich fast zu Tod wunderten.” 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 Bild 2: Der Knabe Mozart, olja på duk 1864, Heinrich Lossow (1843-1897), https://www.kunst-fuer-alle.de. 

 Den                                                                                                                                                                                               

Pröger menar att det i olika källor samt i de brev som tillhör familjen framgår att Mozart bör 
räknas som den främsta orgelspelaren och -kännaren under 1700-talets senare hälft. 

Från ett tillfälle i Thomaskirche i Leipzig finns en annan beskrivning av ett av Mozarts 
framföranden vid orgeln:  

 Am 22 April (1789) liess er sich ohne vorausgehende Ankündigung und 
 unentgeltlich  auf der Orgel der Thomaskirche hören. Er spielte da eine Stunde 
 lang schön und kunstreich vor vielen Zuhörern […] 7 

 
5 Johannes Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel und zur Orgelkomposition (Berlin: Merseburger, 1991), 13. 
6 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 4. 
7 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 16. 
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Man kan fråga sig varför Mozart inte har skrivit musik för orgel i någon större omfattning när 
han både var verksam som organist och som sådan en verklig virtuos samt dessutom hyste stor 
vördnad för instrumentet.  

Möjligen har det att göra med den musikaliska tradition som utövades under denna tid i de 
katolska kyrkorna. De mer avancerade organisterna improviserade huvudsakligen orgelmusik 
mellan de liturgiska momenten i den katolska mässans ordning.  En mindre avancerad organist 
kunde spela tryckt musik.  Mozart var själv en fenomenal improvisatör. Detta kan vara en 
anledning till att det inte finns så mycket tryckt musik för orgel av honom.  

Pröger beskriver också att gudstjänsterna under Mozarts verksamma tid i Salzburger Dom, på 
biskopens begäran blev kraftigt förkortade. Detta medförde att Mozart fick förminskat spelrum 
för sin orgelkonst. Från hans tid i Salzburger Dom finns det 17 kyrkosonater för stråkar och 
orgel. De benämns även epistelsonater eftersom de skrevs för att framföras mellan episteltexten och 
evangelieläsningen i mässan. Mozarts komposition KV 336, som är ett virtuost exempel på en 
epistelsonat, irriterade biskopen i Domen så pass mycket att ett förbud mot epistelsonater antogs! 
Sedermera uppstod en konflikt mellan Mozart och biskopen vilket ledde till att Mozart abrupt 
sade upp sin tjänst som hovorganist i Domen år 1781.   

En ytterligare anledning till den ringa skaran orgelkompositioner av Mozart kan enligt Pröger 
bero på att olika förläggare kan ha misstolkat vissa av hans manuskript. Pröger menar att det 
finns stycken som ingår i pianistrepertoaren som ursprungligen var tänkta att framföras på orgel. 
Ha nämner framför allt stycken som fått titeln Capricci. Dessa, menar Pröger, har en särskild 
anknytning till orgelinstrumentet. Efter Mozarts död fann man hos hans syster Nannerl ett 
Capriccio (KV395=300 g.) även kallad Den lilla C-dur-Fantasin: ”Es gibt gute Gründe anzunehmen, 
dass das Capriccio in C (KV395) den Niederschlag einer Orgelimprovisation […] darstellt.” 8 

I brev kan man läsa att Mozart sänt detta stycke till sin syster från en resa i Paris. Han sände ofta 
stycken för orgel till sin syster och i ett annat brev beskrivs både faderns och systerns lycka: ”Die 
Praeludia für die Nannerl sind unvergleichlich! sie Küsset dich millionmahl dafür […].” 9 

Leopold Mozart var mycket stöttande i Wolfgangs orgelspel och såg en framtid för honom som 
organist. Han ville att även dottern skulle bli utbildad till detsamma. Framför allt ansåg han att 
det var bra för henne att behärska orgeln om hon senare i livet skulle vara i behov av att kunna 
tjäna sitt eget levebröd. Stolt beskriver Leopold Mozart dottern Nannerls framsteg vid orgeln i ett 
brev till Wolfgang år 1778: 

 Wir werden nach und nach den ganzen Domkasten ausspielen […] diese 
 fortgesetzte Übung hat sie dahin gebracht, dass sie so vollkommende Einsicht in 
 die Harmonie und Modulation bekommen, dass sie nicht nur von einem Ton sicher 
 in einen andern, wo sie immer soll, hingehen kann, sondern so praemburliert, dass 
 du es dir nicht vorstellen kannst […] 10 

Av beskrivningarna ovan framgår att båda syskonen hade ett starkt band till orgelinstrumentet.  

De stycken som blivit mest kända som orgelkompositioner för eftervärlden är tre verk som är 
skrivna för ett flöjtur (tyska: Flötenuhr):  

Fantasi i f-moll KV 594, Fantasi i f-moll KV 608 och Andante i F-dur KV 616. 

Ett “flöjtur är en slags självspelande orgel och är inspirerat av mekaniska kyrkklockor med sina 
klockspel. Styckena tillkom som beställningsverk på uppdrag av greve Joseph Deym von Stritez 
(1752–1804) till dennes uppförande av ett vaxkabinett. Musikens uppgift var att skapa stämning i 
olika scener i vaxkabinettet. Styckena är som sagt inte skrivna för orgel och har i original fyra 
system. Det finns omarbetade versioner både för två organister och för en organist.                  

 
8 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 11. 
9 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 10. 
10Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 10. 
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När det gäller omarbetning för en musiker kräver arrangemangen viss reducering eller 
omregistrering för att både musiken och musikern skall komma till sin rätt:11 

I mellandelens andante kan man tillåta sig en hel del mindre omregistreringar för att 
ge mer färg.”  […]”Ett obehagligt tekniskt problem är dubbeldrillen i höger hand 
[…]. 12 

I Prögers text Mozarts verhältnis zur Orgel und zur Orgelkomposition framgår dock att Mozart själv inte 
var särskilt glad över uppgiften, framför allt var han kritisk mot klangbilden vilket framgår i ett 
brev från år 1790: 

 Ich habe mir so vorgenommen, gleich das Adagio für den Uhrmacher zu schreiben 
 […] ja, wenn  es eine grosse Uhr wäre und das Ding wie eine Orgel lautete, da 
 würde es mich freuen, so aber besteht das Werk aus lauter kleine Pfeifchen, welche 
 mir zu kindisch lauten […].13 

Enligt många utsagor improviserade Mozart fugor i likhet med Bach samtidigt som han 
komponerade operamusik och sångspel. Han tycktes uppskatta och behärska olika musikaliska 
genrer inom den klassiska musiken menar Pröger: ”Wir stehen vor der Tatsache, dass auch 
Mozart dem Vermischten Geschmack seiner Zeit huldigte.” 14 

Jag finner det spännande att reflektera över om den ena genren på något vis påverkade den andra. 
Än mer spännande är att fundera över om orgeln kunde haft någon inverkan på Mozarts övriga 
komponerande. Jag kommer inte gå in på detta närmare i det här arbetet men vill redogöra för ett 
exempel: Trollflöjten har köchelnummer 620. Mozart komponerade även ett stycke som fick 
köchelnummer 620 b som är en koral med cantus firmus i tenoren där Pröger menar att Johann 
Sebastian Bachs Schüblerschen Chorälen verkar som förebild. Själva melodin som förekommer som 
sång i Trollflöjten i Gesang der Geharnischten är en koralmelodi av Martin Luther med titeln Ach Gott 
vom Himmel, sieh darein.   

Den nya Köchelutgåvan betecknar 620b som kanonisk studie för stråkkvartett. Detta rör sig 
enligt Pröger om ett totalt missförstånd: ”Auf einer Orgel kann das Werk, ohne Veränderung 
gespielt werden, wenn das Pedal mit 4´-Registrierung den cantus firmus übernimmt.” 15 

Orgeln tycks ha varit en trogen ledsagare under Mozarts hela liv. Här gömmer sig möjligen en 
gömd skatt för vår tid. En fråga jag ställer mig efter att ha tagit del av Johannes Prögers text i är: 
Finns det fortfarande anledning att forska kring vissa av hans verk och deras egentliga syfte? 

Just vid tillblivelsen av Trollflöjten verkar det som att Mozarts band till orgeln återigen blev starkare 
efter att han arbetat 9 år som frilansande musiker och komponist. Samma år som Trollflöjten hade 
urpremiär tog Mozart kontakt med magistratet i Wien med förfrågan att arbeta som andre 
kapellmästare i Stephansdomen. Trots tidigare inte så positiva erfarenheter från tiden i Salzburger 
Dom, verkar det som att Mozart åter strävade mot en kyrklig anställning. Hans allt för tidiga död 
förintade dessa planer. 

  

 

 

 

 
11 Angerdal, Hellsten och Fagius, Organistpraxis, 154–156. 
12 Angerdal, Hellsten och Fagius, Organistpraxis, 157. 
13 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 26. 
14 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 19. 
15 Pröger, Mozarts Verhältnis zur Orgel, 17. 
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1.5 Sångspel, Zauberstücktraditionen och Freihaustheater  

 

Trollflöjten är egentligen inte en opera med ett sjunget libretto mellan ariorna utan ett Sångspel. 
Sångspelet blev en mycket populär musikdramatisk form under 1700-talet. Ett sångspel består av 
musikaliska avsnitt och talad dialog. Det är på så vis något lättsammare än opera och oftast är det 
mindre i formatet. Sångspel har fått flera olika varianter i olika länder varav man kan urskilja tre 
huvudgrenar: den franska opéra comique, den tyska Singspiel och den spanska zarzuela grande. 
Sångspelet hade en koppling till en teatergenre som kallades för ”Zauberstück-traditionen” och 
som var mycket populär i Wien under 1700-talets slut. Stefan Polke som skrivit 
Doktorsavhandlingen Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte beskriver genren: 

 “Das Wiener Zauberstück,” också kallat “Alt Wiener Volkskomödie” är 
 beteckningen  på en ca 150-årig sångspeltradition, som är nära knuten till 
 Donaumetropolen. Genrens uppblomstring i Wiens förorter hänger nära samman 
 med de nya befolkningsgrupper som uppstår i kölvattnet av Wiens urbanisering 
 och utveckling på 1700-talet. 16 

 

1.6 Freihausteater – en av förutsättningarna för Trollflöjtens konstruktion 

 

Trollflöjten uruppfördes på Freihaustheater: en folkteater i Weiden som var en av Wiens förorter. 
Freihausteater byggdes 1786 och var en del av ett stort, fattigt boendekomplex. Det kallades 
Freihaus pga. att dess ägare stod i god förbindelse med kejsardömet och därför inte behövde 
betala skatt. Freihaus hade bland annat en egen kyrka, verkstäder för olika hantverksyrken och 
över 200 lägenheter. Schikaneder bodde själv i en av lägenheterna och Mozarts svägerska Josepha 
Hofer, som sjöng Nattens Drottning i urpremiären, bodde där också precis som många andra 
konstnärer och människor i de lägsta samhällsklasserna.  

Själva teatern i Freihaus var mycket stor. 30 meter lång och 12 meter djup. Den bestod till största 
del av billigt byggnadsmaterial. Dess orkester som bestod a 35 musiker och var större än dåtidens 
hovorkestrar möjliggjorde storslagna produktioner. Teatern innehöll ett stort antal loger och 
skådespelarna var ibland flera hundra med statister inräknat. Teaterns dimensioner möjliggjorde 
också sceniskt storslagna och bombastiska dramer. Kulturarbetarnas löner var desto mindre. 
Mozart var en flitig besökare av teatern, ofta tillsammans med sin närmaste familj.  

 

 År 1789 blev Emanuel Schickaneder teaterchef för Freihaustheater 
och inledde med det lågkomiska dramat Der dumme Gärtner aus dem 
Gebirge. Han spelade själv clownrollen i pjäsen och gjorde som sådan 
succé. Samma år satte han upp trolloperan Oberon. Även den blev 
mycket väl mottagen och spelade för fulla hus. Därefter ville han 
uppföra ännu ett sångspel i  Zauberstück-genren och vände sig därför 
till Mozart våren 1790. 17 

                                                                                                                                                                                                      

 

Bild 3: Emanuel Schikaneder, Kopparstick 1810, Philipp Richter, https://www.portraitindex.de. 

 
16 Stefan Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, En kritisk analyse af Mozarts och Schikaneders Tryllefloejten og dens placering i   
civilisationsprocessen omkring W.A. Mozarts og Johann Emanuel Schikaneders levetid (PhD avhandling, Roskilde Universitet 1998), 29. 
17 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 24. 
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De båda var bekanta med varandra sedan tidigare och Mozart som var i penganöd, bland annat 
på grund av att hans fru tillbringade en dyr kurortsvistelse i Baden, antog uppdraget. Mozart fick 
en egen skrivarstuga under arbetsperioden och tillsammans med Schikaneder arbetade han fram 
librettot som bland annat hämtade inspiration från gamla egyptiska folksagor.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
          Bild 4: Zauberflötenhäuschen.,1925, F. Morawetz Verlag, https://kunstreise-ideen.de. 

Föreställningen var en publik succé. Intressant är att fundera över orsakerna.                                   
Polke beskriver att folkteatern under denna tid hade en slags ventilfunktion för en framväxande 
arbetarklass som skulle vara civiliserade på sina arbetsplatser och roa sig på fritiden. På så vis 
bidrog folkteatern till att kompensera för civilisationsprocessens påtryckningar.18

 

Mozart och Schikaneder tydliggör drag från den civilisationsprocess som omger dem när själva 
verket skapas. Upplysningstidens ideal handlar bland annat om affektkontroll och tillbakabildning 
(regression) Denna dualism syns med tydlig transparens i Trollflöjten menar Polke: ”Den mytiska 
regressionens avhängighetsförhållande till det progressivt-rationella i upplysningstidens 
civilisationsprojekt i västvärlden framgår med klarhet i Trollflöjten. […]” 19              

Polke tydliggör att Trollflöjten också visar på ett annat sätt att förhålla sig till dess strömmingar: ”I 
Trollflöjten visar konstnärerna upp en utopi om att den mänskliga naturen med alla sina positiva 
och negativa sidor kan ingå i en harmonisk förbindelse med den mänskliga kulturen.” 20 

På Freihausteater fick Mozart och Schikaneder möjlighet att i närkontakt med den folkliga 
publiken utveckla sig som människor och konstnärer på ett annat sätt än vad som varit tillåtet på 
Wiens finare teatrar. Här var man långt bort ifrån den stela feodalkultur som rådde på den nobla 
Burgtheatern inne i centrum där man eftersträvade ”att ta sig samman och hålla affekterna i 
skack.” 21  

På Freihaustheater var det tillåtet att vara barnslig och grovkornig och få utlopp för de drifter 
som den stigande civiliseringen av samhället undertryckte. Här kunde man framföra grova skämt 
utan att det blev pinsamt. Åskådarna kommenterade ofta handlingen högljutt mitt under en 
föreställning och fick också ofta svar direkt av skådespelarna. Om publiken tyckte att man fått för 
lite för pengarna kunde slagsmål uppstå! Skillnad märktes också i språkdräkt och dialekt. I 
innerstaden talade man ”fin österrikiska” och inte dialekt i teateruppsättningarna vilket i kontrast 
var mycket vanligt på en folkteater i förorten. 

Konstnärerna och folket var ofta bekanta med varandra och tillhörde samma samhällsklass. På så 
vis skapades en organisk växelverkan dem emellan. Freihausteater var en teater där huvudparten 
av åskådarna bestod av fattiga förortswienare, som skulle och ville underhållas med sångspel i 

 
18 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 26–27. 
19 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 26–27. 
20 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 24–28. 
21 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 24–28. 
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Zauberstück-klassen. Dock skulle uppsättningarna på kungens begäran innehålla ett visst mått av 
bildning. Det fanns samtidigt ett mindre antal av frimurare och representanter från elitkulturen 
som skulle tillfredsställas och som Mozart och Schikaneder (som båda var frimurare) hade i 
åtanke när de skrev Trollflöjten. Därför var det naturligt att de bakade in ett symbolspråk som 
endast kunde tolkas av en lärd krets: 

 För den utomstående kan det vara svårt att få ögonen på det frimureriska i ”Die 
 Zauberflöte”  De frimureriska symbolerna och referenserna är nämligen mycket väl 
 gömda under  en tysk lågteater där äventyr och lågkomik står i fokus.22 

En förortsteater som Freihaustheater var inte samhällskritisk eller revolutionär pga. en mycket 
starkt rådande teatercensur som gällde mellan åren 1780 och fram till ca 1840.23                       
Om en föreställning visade sig ha starka politiska budskap kunde den från ena dagen till den 
andra bli inställd eller så kunde hela teatern läggas ner:  

 Läsaren måste fråga sig själv varför dessa element (frimurarelement) ligger dolda 
 och begravda  under en folkteaterlag. Svaret på denna fråga finns i dåtidens 
 teatercensur som förhindrade att det frimureriska kunde visas öppet. 24 

Det finns även tolkningar av Trollflöjten som påstår att karaktärerna har politiska och eller verkliga 
förebilder. Detta är också mycket intressanta att ha lärdom om. Dock framgår det i Polkes text att 
man bör känna till att dessa förebilder vid tiden för Trollflöjtens första spelperiod skulle förbli väl 
dolda bakom det yttre dramat då censuren annars hade kunnat slå till.  

 

1.7 Symbolik som musikdramatisk förutsättning 

 

Ju mer jag bekantat mig med Mozarts Trollflöjten, desto tydligare framstår dramaturgiska lager som 
gömmer sig i musiken och i dramat. När man lyfter på locket till denna djupa värld av symbolik 
blir sångspelet Trollflöjten någonting helt annat än vad det verkar vara vid en ytlig betraktelse. Mer 
ingående beskriver Eddie Persson (1949-) Trollflöjtens rika symboliska värld i boken Trollflöjtens 
mystik. - En opera för alkemister, frimurare och kabbalister.  

Enligt Persson vilar operan på uråldrig mysticism som rör sig på tre olika nivåer: en exoterisk, en 
mesoterisk och en esoterisk nivå. Vidare skriver Persson att man kan beskriva detta på ett alkemiskt 
sätt och då beskriver Trollflöjten den mörka, djupa världen, den mittersta paradisiska världen och den övre, 
himmelska världen.25 Rollkaraktärerna i Trollflöjten kan verka omänskliga och ytliga. Detta beror på 
att de enligt Eddie Persson är symboler för något annat. På en tolkningsnivå kan de även 
representera alkemiska processer.  

Något som jag själv lagt märke till är den gudomliga närvaron som finns med igenom hela verket 
och det är spännande att följa hur Mozart väljer att presentera denna på olika sätt. 

I sångspelet påstås det även finnas verkliga förebilder för karaktärerna. När man bekantar sig 
närmare med dessa får Trollflöjten även en samhällskritisk laddning.  

Stefan Polke menar att berättelsen vilar på motsatser av olika slag som vävs in både i själva 
rollkaraktärerna och i handlingen. Det är i mitten av motsatserna som betraktaren kommer in, det 
är betraktarens som själv får avgöra vad som är gott och ont och att detta är en nyckel till själva 
succén. Polke menar vidare att om man skall få en djupare förståelse för verket är det viktigt att ta 
hänsyn till att de båda pelare som utgör dess bärande konstruktion. Man måste således både ta 

 
22 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 26.  
23 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte. 26. 
24 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte. 6. 
25 Eddie Persson, Trollflöjtens mystik. En opera för alkemister, frimurare och kabbalister, (Stockholm: Santérus, 2018), 53. 
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hänsyn till tidens Zauberstücktratition och den folkliga aspekten som tillsammans utgör den ena 
pelaren och samtidigt se frimurarsymbolerna och den humana utvecklingsprocessen som 
Trollflöjten berättar om och som utgör den andra pelaren. Polke beskriver vidare att Trollflöjten 
handlar om den flerdimensionella människan med både barnsliga sidor och förfinade, progressiva 
sidor och att operan mellan lågkomik och frimurarsymoblik också berättar om 1700-
talsmänniskan som står mitt i en borgerlig civilisationsprocess.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 29. 
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2 Syfte, frågor och tillvägagångssätt 

 

I framtiden planerar jag att göra en version av Mozarts Trollflöjten för barn i mellanstadiet.          
Jag har valt att använda mitt självständiga arbete till att undersöka om det är möjligt att reducera 
verket och transkribera det för orgel och två röster. I de musikaliska avsnitt som jag har valt ut 
för den kommande produktionen har jag analyserat det symboliska innehållet i Trollflöjten.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur jag kan skapa en version sångspelet Trollflöjten i mindre 
skala samt hur jag med musikaliska medel och med olika registreringar på orgeln kan understryka 
och ge plats åt symboler som döljer sig i Mozarts musik i Trollflöjten.  

 

2.2 Frågor 

1: Kan jag tillämpa orkesterstämman/klaverutdraget i Mozarts Trollflöjten för orgel? I så fall hur? 

2: Hur mycket av det symboliska innehållet i Trollflöjten kan jag i så fall kommunicera i mina 
transkriptioner? 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Jag har använt mig av en processorienterad metod. Specifikt har detta skett genom att jag arbetat 
fram transkriptioner för orgel och två röster: dels genom att studera orkesterpartituret, dels 
genom att studera och spela klaverutdraget. För att hitta fram till välklingande transkriptioner för 
orgeln har jag landat i att använda följande metod i mitt arbete:  

• Jag lyssnar på stycket i orginalsättning för orkester samtidigt som jag läser partituret. 

• Jag studerar orkesterpartituret och klaverutdraget samtidigt. 

Den senare innebär att jag placerar de båda bredvid varandra och studerar dess likheter och 
olikheter. På så vis får jag möjlighet att rent visuellt få syn på saker att beakta när det gäller 
transkriberingen till orgel.  

• Jag studerar och spelar igenom arian/stycket utifrån klaverutdraget på orgeln, dvs skissar 

mig igenom musiken så att jag får en känsla för vad som fungerar bra i händer och fötter 

och vad som låter bra på orgeln. 

• Därefter gör jag en transkribering, framför allt utifrån klaverutdraget, men med de 

olikheter och facetter som jag kan lyssna och läsa mig till från orkesterstämmorna och tar 

med dessa där det fungerar väl för orgeln.  

• Slutligen analyserar jag den transkriberade satsen och ser var Mozarts symbolspråk 

framträder i notbilden. För att ta fram olika symboler och skeenden använder jag olika 

registreringar på orgeln. Dessa skriver jag sedan in i notbilden. 
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3 Transkribering, historiska perspektiv och egna transkriptioner 

 

3.1 Transkribering eller klaverutdrag - ett ställningstagande  

 

I Nationalencyklopedin står följande beskrivning av transkription: ”Anpassning av ett stycke 
musik till en annan besättning än den ursprungliga.” 27                                       

När jag i ett inledande skede av arbetsprocessen spelade igenom några av ariorna i Trollflöjten på 
orgeln, direkt utifrån klaverutdraget, lade jag märke till att skillnaderna mellan orgel och piano var 
större än förväntat. Vid flera tillfällen noterade jag att musiken inte klingade väl. 

Detta lade grunden till mitt beslut att välja transkribering i mitt arbete i stället för att direkt översätta 
musiken från klaverutdrag till orgeltraktur. När arbetet nu har gjorts kommer det innebära att det 
blir lättare att ta vid i nästa steg i processen då arbetet med själva produktionen tar vid. Jag har då 
jag redan valt ut de musikaliska delar som skall vara med och bestämt vilken registrering som 
skall användas. Jag har även skrivit in Ivar Bergkwists svenska texter i det nya partituret. Det 
fortsatta arbetet får härigenom en tydligare ram. 

 

3.2 Transkription – en historisk tillbakablick  

 

Transkriberad musik och dess praktik var under flera århundraden en okontroversiell sak.             
I ett borgerligt hem fanns under 1800-talet och början av 1900-talet ofta ett piano på vilket det 
möjligen framfördes arior ur kända operor och operetter eller smäktande wienervalser!              
Det finns ett par framstående namn som ägnat transkription extra stor uppmärksamhet som jag 
kommer nämna nedan.  

En av historiens mest hängivna entusiaster inom transkriptionskonsten var Edwin Lemare    
(1865 – 1934). Lemare var under sin levnads tid en mycket berömd konserterande organist, 
orgelbyggare och förmedlare av transkriberad musik för orgel. Sverker Jullander (1951-) som 
skrivit artikeln Transcription as the Performer´s Strategic Tool: The case of Edwin Lemare and the Organ 
beskriver att Lemare hade som mål att ge orgeln en anständig position som soloinstrument.                    
Hans konsertaktivitet innehöll delvis utbildande element som syftade till att nå ut till människor 
som inte hade bildning om klassisk musik. Samtidigt ville han skapa respekt för instrumentet hos 
den musikkunniga kategorin lyssnare. För att fånga båda målgrupperna valde han att blanda 
samtida orkestertranskriptioner med verk skrivna för orgel av till exempel Johann Sebastian Bach.  

Jullander menar vidare att Lemare var en drivande kraft i utvecklingen av den moderna 
orkesterorgeln. Lemare var också kompositör med så många som 180 egna verk för orgel. Dock 
var hans produktion av transkriberingar långt mycket större. Hans strategi för att nå ut med sin 
konst handlade mer om att anta tidens musiksmak än att ta fram orgeln som unikt instrument. 
Jullander beskriver Lemare´s sätt att använd orgelns dynamik i både orkestertranskriptioner och 
kammarmusikaliska verk på följande sätt: ”For piano pieces (and to some extent, chamber 
music), Lemare´s transcriptions are similar to orchestrations: He used changes of tone colour to 
highlight important motives.” 28 

 
27 Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transkription-(musikalisk), åtkomstdatum 210304. 
28 Sverker Jullander, ”Transcription as the Performer´s Strategic Tool: The case of Edwin Lemare and the Organ”, 

www.performanceonline.org, 8, åtkomstdatum 210505, https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:981075/FULLTEXT01.pdf. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/transkription-(musikalisk)
http://www.performanceonline.org/
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:981075/FULLTEXT01.pdf
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En annan en pionjär inom transkriptionskonsten för orgel var Herbert F. Ellingford (1876–1966).  
Till skillnad från Lemare ville han förmedla transkriberingskonsten vidare på ett handgripligt sätt. 
År 1922 publicerade han The Art of Transcribing for the Organ: en sammanställning med notexempel 
som visar hur man kan transkribera för orgel utifrån olika orginalsättningar såsom kör, 
kammarmusik och orkesterkompositioner. Boken har ett mycket pedagogiskt upplägg där 
orginalpartitur och transkription visas vid sidan om varandra så att man kan se likheter och 
skillnader mellan de båda. Ellingford förmedlar med denna bok en tydlig vilja att ge förståelse   
för och verktyg till den som vill ta sig an transkriptionskonsten. Vidare poängterar Ellingford 
likheterna mellan orgelns och pianots möjligheter att genom transkribering eller arrangering 
bringa den stora musiken till människorna. Pianot i det egna hemmet och orgeln i kyrkorna. Han 
tillägger att orgeln har möjlighet att nå ut med orkestermusik till långt fler åhörare än de som 
besöker konserthusen.  

När man läser texten som summerar boken förstår man att han var tämligen ensam om att utöva 
transkriptionskonsten under sin levnadstid. Han var också kritisk till universitetens 
förhållningssätt till transkription och menade att den inte hade samma status som 
orkestreringskonsten: 

 The art of transcription, so far as the author is aware, is one which has not been 
 taught systematically; nor has it been included in the curriculum of the great 
 academies of music. The art of orchestration is taught in the majority of music 
 schools, yet the almost greater art – the condensing from a larger to a smaller 
 musical medium […] has been overlooked and practically ignored.29 

Förutsättningarna för transkriptionskonsten förändrades radikalt under början av 1900-talet.   
Den främsta orsaken var grammofonskivans uppkomst och bruk. I hemmen strömmade nu ur 
stora trattar grandiosa symfonier med de mest framstående orkestrarna! Med denna nya teknik 
utvecklades av naturliga skäl en efterfrågan på autencitet menar Jullander:” The importance of 
authecity in performance made it difficult to maintain the status of transcription as a serious 
artistic activity.” 30 I och med denna stora förändring blev transkription snabbt en omodern 
kunskap. Länge betraktade man den som en dammig syssla. Jullander menar dock att man idag 
har en annan syn på transkription än den som rådde under tidigt 1900-tal. Det ges åter ut nytt 
material både i form av noter och inspelningar:” Not only are historical transcriptions re-entering 
the organ concert repertoire, but transcriptions of orchestral works for organ is today again a 
living practice.” 31 

 

3.3 Mitt arbete med transkriptionerna för orgel  

 

Det finns flera konstnärliga aspekter att ta hänsyn till i arbetet med mitt transkriptionsarbete och 
som utgör utmaningar i den konstnärliga processen. Några mål som jag inledningsvis satte upp 
för mig själv i arbetet var följande: 

• Skriva transkriptioner som låter sig spelas organiskt och väl anpassat för instrumentet 

som samtidigt klingar väl.  

• Arbeta fram klangkaraktärer som bär rösterna men inte överröstar dem och samtidigt 

visar orgelns facettrikedom. 

• Hitta ett spelsätt som håller stilistiskt för orgeln och för den wienklassiska stilen. 

 
29 Herbert F. Ellingford, The Art of Transcribing For The Organ, (New York: H.W. Gray, 1922), 157. 
30Jullander,” Transcription as Strategic Tool”, 1. 

31Jullander,” Transcription as Strategic Tool”, 15. 
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4 Musikaliskt urval och val av instrument 

4.1 Musikaliskt urval 

Jag har valt ut 18 musikaliska avsnitt som jag anser är viktiga för handlingen i det att de utgör en 
bärande funktion för musikens sammanhang men också för att de ger varandra dynamik. Talet 18 
har en särskild symbolisk betydelse i Trollflöjten (se avsnittet om talmystik) och därför kändes 
detta antal musikaliska partier extra passande i sammanhanget. Alla musikaliska avsnitt är mycket 
förkortade versioner av Mozarts orginaltonsättningar. Viktiga temata i varje musikaliskt avsnitt 
finns dock fortfarande med. I genomsnitt framförs varje moment mellan 1 och 2 minuter. Jag har 
också gjort ett dramatiskt urval utifrån karaktärerna och deras funktion i dramat. Med urvalet av 
musikaliska partier har jag haft jag som mål att alla karaktärer i dramat skall få tillräckligt med 
utrymme. 

  

4.2 Val av instrument 

Under arbetsprocessen har jag använt orgeln i Lundby Nya kyrka som tillhör Älvstrandens 
distrikt i Lundby församling. Efter tillåtelse av organist Daniel Björkdal har jag även gjort 
inspelningarna som förekommer i musikexemplen vid denna orgel. Jag har valt detta instrument i 
arbetsprocessen på grund av att jag bor i dess närhet. Instrumentet håller dessutom mycket hög 
kvalité och ger goda förutsättningar för att hitta rätt registreringar i de musikaliska momenten i 
transkriptionerna. När det gäller själva produktionen är det ett annat instrument som kommer 
användas. Det blir då den symfoniska orgeln som är placerad i orgelsalen på Högskolan för scen 
och musik. Även om de två instrumenten skiljer sig åt finns det så pass många likvärdiga klanger 
som förenar de båda instrumentet. Detta innebär att de registreringar som jag skriver in utifrån 
orgeln i Lundby Nya kyrka låter sig översättas till den symfoniska orgeln i orgelsalen på 
Högskolan för Scen och Musik.  

 

Orgeln i Lundby Nya kyrka är byggd av Magnussons orgelbyggeri år 1998 av Ernst Burgman 

Disposition: 

Huvudverk/manual 1 Svällverk/manual 2 Pedalverk Koppel 

Principal 8’ Gedakt 16’ Subbas 16’ II/I 

Gedakt 8’ Rörflöjt 8’ Principal 8’ I/P 

Oktava 4’ Gamba 8’ Borduna 8’ II/P 

Spetsflöjt 4’ Voix céleste 8’ Täckflöjt 4’ II 4’/P 

Kvinta 2 2/3’ Principal 4’ Fagott 16’  

Oktava 2’ Traversflöjt 4’   

Mixtur IV Waldflöjt 2’   

Trumpet 8’ Cornet IV   

Tremulant Oboe 8’   

 Tremulant   

 

Väderlåda: Slejflåda     Bälgar: Flottörbälg                                                                                           

Traktur: mekanisk traktur och registratur. Koppel: mekaniska koppel                                                          

Antal manualer och pedal: 2 manualer samt självständig pedal                                      

Kombinationssystem: Fria kombinationer, setzerkombination32 

 
32 Hellsten, Instrumentens drottning, 198. 
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5 Talmystik och presentation av tonarter 

 

5.1 Talmystik i Trollflöjten 

 

Både Mozart och Schikaneder var frimurare och under en kort period ingick de i samma loge   
Zur Wohltätigkeit i Wien.  

Nedan följer några av alla de frimureriska tal som förekommer i Trollflöjten enligt Eddie Persson 
figurerar de på ett medvetet sätt. Jag har valt att presentera dem eftersom de uppträder 
återkommande i sångspelet och således är viktiga för den musikdramatiska undertexten. På det 
viset är de också viktiga för arbetet med transkriptionerna och registreringarna.  

Talet tre står för den Gudomliga uppenbarelsen och det är också talet för manlighet. Talet 
förekommer musikaliskt och dramatiskt på otaliga ställen i verket. Här följer några exempel:  

Själva ouvertyren börjar med tre grandiosa ackord. Tre magiska instrument förekommer i operan; 
Flöjt, panflöjt och klockspel. Klockspelet används tre gånger och har förtrollande kraft. Tre 
damer räddar Tamino i nöden och tre gossar visar vägen för Pamina. Sarastros rike har tre tempel 
och Tamino går igenom tre prövningar. I verket gömmer sig också tre frimurarslagord:        
Dygd, tystlåtenhet och välgörenhet. 

Eftersom talet tre är så viktigt i Trollflöjten väljer jag att i min version lyfta orgeln vid tre tillfällen i 
föreställningen där den får ljuda utan röster. Jag låter den vid dessa tre tillfällen få tre skilda 
karaktärer som visar på tre olika klanger hos orgeln. 

Talet fem är kvinnligt, planeten Venus tal. I Trollflöjten hänger talet fem framför allt samman med 
Pamina och Nattens drottning. Talet fem kan också förknippas med ett pentagram och står som 
sådant för den harmoniska människan. Eddie Persson beskriver också talet fem ur ett alkemiskt 
perspektiv då det kan representera det femte elementet bortom de fyra jordiska, det eteriska 
elementet. 

Talet sju representerar universum: Summan av gudomens tal tre och världens tal fyra.                                              
De viktigaste processerna i den alkemiska transformationen är sju till antalet. Taminos flöjt har 
sju toner. 7 x 7 = 49. Operan har sammanlagt 49 entréer. Die Zauberflöte = 147 (49 x 3).          
Ignaz von Born, frimurare = 147 (49 x 3) 

Talet åtta är oändlighetstalet och representerar balans och kosmisk ordning, ett gudalikt tal.  
Sarastros namn har åtta bokstäver och Sarastro själv bär en åttauddig stjärna på sitt bröst. Talet 
åtta är ett kubiskt tal: en symbol för den frimuriska stenen. Persson beskriver talets koppling till 
frimuraren i följande ord: ”Frimuraren är en bildhuggare: När stenen är perfekt kan                                                 
den inmuras i det stora byggnadsverket. ” 33                                                                                

Talet åtta står för rättvisa då det kan delas i två lika stora delar. Talet åtta är också summan av 3 
och 5 vilket innebär summan av kvinnligt  och manligt.  

Talet 18 är enligt kabbalistisk tradition uttryck för solen. I Trollflöjten representeras solen av 
Sarastro. Talet förekommer kamouflerat i operan här följer några exempel: Första gången 
Sarastro uppträder i operan är i scen nr 18. Sarastros sångliga insatser i operan är 18 och hans 
arior består av sammanlagt 180 takter. Sarastro omges av 18 präster och Taminos första aria 
startar i 18:e takten.  

 

 
33 Persson, Trollflöjtens mystik, 90. 
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Eddie Persson beskriver ett ytterligare perspektiv:                                                   

 De 18 prästerna skall enligt regianvisningarna bilda en ring runt Sarastro. 
 Uppifrån sett kommer då scenbilden att likna det alkemiska tecknet för guld 
 som samtidigt är det antika egyptiska tecknet för sol eller guden Ra. 34 

 

5.2 Talmystik i ord  

 

Själva namnet Die Zauberflöte är magiskt i sig menar Persson: Talvärdet blir 129 vilket är samma 
som Königsohn. (Sarastro presenterar Tamino som Königsohn i andra akten). Kaiser Joseph har 
samma talvärde.35 Persson menar att det i orden här möjligtvis finns en dold hyllning till kejsare 
Joseph.36 

 

5.3 Presentation av tonarter 

 

Innan jag går in på de musikaliska exempel som jag valt ut för min studie vill jag förmedla hur jag 
tolkar tonarterna. Tonarterna har som sagt både en betydelse för rollerna och händelseförloppet i 
Trollflöjten. Nedan följer beskrivning av de tonarter som är mest karaktäristiska och som 
förekommer i störst utsträckning i de 18 musikaliska momenten som jag valt ut. 

Ess-dur kan utgöra kärlekens och gudomlighetens tonart. Tre b-förtecken är möjligen symbolen 
för treenigheten.   

De arior och musikaliska avsnitt som är skrivna i tonarten Ess-dur är och som jag valt ut för min 
produktion är: Ouvertyren, Taminos andra aria (den första arian som kallas Introduktionen är 
skriven i parallelltonarten till Ess-dur: c-moll), Pamina och Papagenos duett om den universella 
kärleken, Intrånget i templet samt Finalsatsen som handlar om människans strävan mot godhet 
och att bli mer kärleksfull.  

G-dur är den naturliga, lekfulla, muntra och livsbejakande tonarten. De arior som figurerar i      
G-dur är Papagenos aria och Papagenos och Papagenas duett. 

C-dur är både den enkla, banala tonarten och den förtrollande tonarten. Monostatos aria är 
skriven i denna tonart samt partiet med klockspelet där djuren börjar dansa och det tredje 
mellanspelet för flöjt. Tonarten används alltså både i partier som har magisk kraft och i ett 
motsatt sammanhang när Mozart vill förlöjliga en karaktär såsom i Monostatos aria. 

G-moll och D-moll är Nattens drottnings tonarter i hennes arior. Här kan man fråga sig om 
tonarterna har någon koppling till varandra genom deras kvintavstånd. Talet fem är ju det 
kvinnliga talet.  

E-dur är Sarastros tonart. Denna står för sig själv. Vidare analys av detta ger jag under rubriken 
Sarastro. 

 

 
34 Persson, Trollflöjtens mystik, 92. 
35 Persson, Trollflöjtens mystik, 90. 
36Persson, Trollflöjtens mystik, 90. 
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6 Den konstnärliga processen  

 

Den konstnärliga processen har genomgått flera olika steg.                                                         
Jag har först gjort ett urval av musikaliska partier ur Trollflöjten. Jag har därefter förkortat dessa 
musikaliska partier så att de skall höras i ca 1–2 minuter. Därefter har jag transkriberat de 
musikaliska partierna för två röster och orgel. Sedan har jag lagt till en svensk text i 
nyöversättning av Ivar Bergqwist.  

Nästa steg har inneburit att jag utifrån det symbolspråk som jag hittat i Mozarts musik i Trollflöjten 
har lagt registreringar i orgelstämman. Jag fann det intressant att se på hur jag med ett visst 
spelsätt och registreringar kunde framhäva symbolspråket i Trollflöjten.  Detta är det steg i 
processen som jag funnit mest intressant. Jag har också valt att lägga fokus på detta med tanke på 
att jag i framtiden vill genomföra en produktion. Jag anser att det är viktigt att ha med sig detta 
förhållningssätt in i arbetet med själva produktionen. 

 

6.1 Registrering på orgeln utifrån symbolik 

 

Nedan kommer jag ge exempel på Mozarts symbolspråk såsom jag anser att det träder fram i 
notbilden. Jag kommer förklara på vilket sätt jag kan arbeta med registrering utifrån detta samt 
hur jag till och med kan förstärka symboliken med orgelns möjligheter.  

 

6.2  Musikaliska delar som valts ut för studien 

 

Jag har valt ut musikaliska avsnitt som jag anser tydligt förmedlar symbolik på olika sätt.         
Mina transkriptioner består av utvalda arior, ett par mellanspel där orgeln agerar solist samt de 
satser som ramar in verket. 
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6.2.1 Ouvertyren 
 

Ouvertyren inleds med ett stort Ess-durackord påföljt av ytterligare två ackord, dvs tre ackord 
sammanlagt: symbolen för den gudomliga närvaron (enligt Eddie Persson) presenteras alltså först 
av allt. Tonarten är Ess-dur och har tre b-förtecken. Man kan tolka denna start som en gudomlig 
entré om de tre b-förtecknen är en symbol för treenigheten. Ess-dur kallas också för Mozarts 
frimureriska tonart.37 Två av de tre stora ackorden har två förslag framför sig och på så vis bildar 
dessa tre ackord även fem ackord. På detta sätt har Mozart vävt in manligheten i talet tre och 
kvinnligheten i talet 5 samt summan av dem båda som blir åtta. 

Att ta fram detta viktiga moment som också är början på hela verket, låter sig verkligen göras på 
orgeln. Att gestalta ackorden på rätt sätt innebär att jag måste ge tydliga anvisningar i 
orgelstämman, det räcker inte med att skriva in ackorden. Mitt förslag utifrån orkesterversionen 
och med de dramaturgiska lager som jag nu har vetskap om, är att välja en grandios klang med 
många 8 fotstämmor samt mixtur och trumpet. En bred, gyllene klangfärg måste skapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 1                                                                                                                
Notbild/musikexempel: Ur Ouvertyren. Orkesterpartitur: s. 1, takt 1–3.  

 

Efter dessa tre(fem) magnifika ackord följer ett parti av grandios karaktär men klaverutdraget 
anger p vilket gör att jag väljer att registrera om orgeln och använda en betydligt svagare och 
mjukare ljudbild som jag skapar bäst med 8-fotsstämmor. En melodi som förekommer hos basar 
och celli i orkesterpartituret överlåter jag nu till fötterna hos organisten. I takt 9 uppträder ett 
crescendo varför jag lägger till några 4-fotsstämmor. Under kommande parti växlar karaktären 
mellan starkt och svagt och här är det på orgeln optimalt att använda olika manualer: Jag 
registrerar nu huvudverket starkt och bröstverket svagare, på så vis kan jag följa det musikaliska 
förloppet och skapa en dynamik. 

 

 

 

 

 
37 Persson, Trollflöjtens mystik, 83. 
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MUSIKEXEMPEL 2                                                                                                    
Notbild/musikexempel: Ur Ouvertyren. Orkesterpartitur: s. 1. 

 

Under några takter i inledningen är tonen ess ständigt närvarande: som att den vägrar ge vika. Är 
det Gud själv som gör entré här? Denna ton är viktig att inte förbise i interpretationen, den 
pockar på uppmärksamhet. Jag spelar tonen ess och de andra vänsterhandstonerna på 
huvudverket och höger hands toner på svällverket för att få en dynamisk skillnad. Jag försöker 
också framhäva och ge mer plats tonen ess i den musikaliska tolkningen. Detta är ett exempel på 
en symbolik som är viktig för interpreten. Den förmedlas även till åhöraren men denna kanske 
inte uppfattar den. Dock kan åhöraren påverkas på ett intuitivt sätt. Som man ser nedan är detta 
parti inte försett med någon baslinje vilket kan vara ett sätt för Mozart att berätta om den 
gudomliga närvaron då den utan bas blir mer sfärisk och tonen ess än mer framträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 3                                                                                                
Notbild/musikexempel: Ur Ouvertyren. Orkesterpartitur: s. 1–2. 

 

När vi är framme i takt 15 skiftar stycket helt karaktär och ett allegrotema tar vid. Musiken 
indikerar att dramat börjar nu! Även här uppträder det gudomliga tretalet men denna gång dolt 
genom dubblering. Sex åttondelspar figurerar påföljda av fyra 16-delar. Åttondelsparen bildar tre 
par i varje melodisk figur. Här väljer jag en registrering som fungerar för snabba rörelser på 
orgeln. Jag kan inte använda en alltför suddig eller stor klangfärg, rytmiken och energin måste 
komma fram: 
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MUSIKEXEMPEL 4                                                                                                
Notbild/musikexempel: Ur Ouvertyren. Orkesterpartitur: s. 2-3. 

 

De tre åttondelsparen bildar talet tre och den påföljande sextondelsrörelsen är talet fyra. Detta 
skulle kunna stå för en förening av gudomligheten och världen som sammantaget blir talet sju: 
symbolen för universum. 

 

6.2.2 Tamino 
 

Vem är Tamino? Hans verkliga förebild tolkas av flera som Prins Josef den II, son till Maria 
Theresia av Österrike. Eddie Persson menar att Tamino går från mörker till ljus i dramat (såsom 
frimurarorden föreskriver). Möjligtvis betyder detta att han blir mer och mer övertygad av 
upplysningstidens och frimurarnas ideal. Eddie Persson menar att det även finns paralleller 
mellan Tamino och den egyptiska guden Horus.38 Andra källor menar att Tamino har likheter med 
Orfeus. Möjligen är hans karaktär inspirerade av båda. 

I den följande introduktionen, som också är Taminos första aria, jagas han av en orm som 
försöker döda honom.  

Vi rör oss denna gång i tonarten Ess-durs parallelltonart c-moll vilket antyder att Tamino har en 
särskild länk till tonarten Ess men att han är i en nödsituation. Därför träder nu molltonarten 
fram i stället. Precis som i ouvertyren gör sig talet tre till känna redan i de första takterna. Denna 
gång är det dock i helt andra rytmiska figurer än i de grandiosa ackord som figurerade i 
ouvertyrens första takter. Här antyder musiken genast att ett drama skall utspela sig. De snabba 
sextondelarna i vänsterhanden uttrycker en farlig situation. Figuren i höger hand visar talet tre i 
tre följda av varandra uppåtgående rörelser som sedan mynnar ut i en lång sextondelsrörelse 
nedåt. Jag tolkar denna notbild som att Tamino försöker försvara sig med sitt svärd (symbol för 
manligheten), mot ormen som musikaliskt lurar i djupa toner i pedalen, men misslyckas och 
störtar mot marken. Han gör ett nytt försök men misslyckas igen:  

 

 

 

 

 
34 Persson, Trollflöjtens mystik, 210. 
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MUSIKEXEMPEL 5                                                                                             
Notbild/musikexempel: Ur Introduktionen: Zu Hülfe! (Tamino, tre damer). Orkesterpartitur: s.27. 

 

När Tamino sedan sjunger Nu närmar den sig följer en annan uppåtgående rörelse i musiken, denna 
gång i vänster hand. Denna tolkar jag som att själva ormen nu närmar sig Tamino för att bita 
honom till döds. Dramat tilltar då partiet i sektioner rör sig halvtonsvis uppåt, ormen närmar sig 
Tamino! Hur kan jag här gestalta ormens rörelse på ett bra sätt med orgeln? Jag vill gärna 
framhäva detta parti musikaliskt. Jag letar efter en klangfärg som sticker ut. Den som jag anser bäst 
gestaltar ormen i det här fallet är kornetten tillsammans med oboen. 
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MUSIKEXEMPEL 6                                                                                                 
Notbild/musikexempel: Ur Introduktionen Zu Hülfe! (Tamino, tre damer). Orkesterpartitur: s. 28. 

 

Efter denna dramatik tar både musiken och texten en helt annan riktning och talet tre uppenbarar 
sig en tredje gång: Tamino blir nu räddad då tre damer kommer honom till undsättning.           
De räddar honom genom att de tillsammans dödar ormen och enligt anvisningarna i 
ursprungslibrettot delar de sedan upp ormen i tre lika stora delar. Tilläggas bör att i denna 
produktion kommer tre damer utgöras av två då solisten och organisten sjunger tvåstämmigt, 
Mozart får ursäkta! Eftersom dramat nu tar en helt annan vändning genom de tre damernas entré 
bör jag göra någon klanglig förändring i orgelns registrering som indikerar att Tamino blivit 
räddad. Jag registrerar således med en ståtlig klangfärg av principal och trumpet när de utropar 
Hurra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSKEXEMPEL 7                                                                                              
Notbild/musikexempel: Ur Introduktionen: Zu Hülfe! (Tamino, tre damer). Orkesterpartitur s. 29. 
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6.2.3 Papageno 
 

Vem är Papageno? Min egen tolkning är att Papageno är Mozart själv! Bruno Walter (1876–1962) 
som skrivit ett avsnitt om Trollflöjten i Von der Musik und vom Musizieren har liknande funderingar: 

Och den glade Papageno, naturbarnet […] vem är han? Vad betyder hans ständiga 
medvandrande i en handling som så uttrycksfullt talar om Mozarts eget väsen? 39 

Eddie Persson beskriver Papageno som den mest komplicerade karaktären i Trollflöjten. 
Musikaliskt sett har han den största rollen. Är han den verklige hjälten frågar sig Persson vidare.40  

Papageno är ett med naturen, en figur som fångar fåglar och halvt är en fågel själv. Skulle man 
kunna tolka fåglarna som symboler för musik? Om Papageno är Mozart själv skulle det kunna 
vara hans egen bild av att vara hovmusiker eller för den delen anställd som organist: Någon som 
levererar vackra toner till någon med högre status.  

Stefan Polke menar att Papagenofiguren har mycket gemensamt med den i 
Zauberstücktratitionen så viktiga clownfiguren: de lägre samhällsklassernas identifikationsfigur. 
Schikaneder spelade ofta clownen i sina zauberstückuppsättningar och således är Papageno inget 
undantag. Polke menar vidare att Mozart och Schikaneder gav clownfiguren mycket stort spelrum 
i Trollflöjten och ställer sig liknande frågor som Persson: ”Vem är den egentliga hjälten i 
Trollflöjten?” 41 

Det finns en annan spännande koppling till Papageno när det gäller hans dräkt. Den påminner 
om gamla testamentets beskrivning av en kerub som ofta omges av ögon och ikläds en dräkt av 
påfågelsfjädrar. Kanske detta kan vara ytterligare en aspekt på Papagenokaraktären? Är han rent 
av en förklädd kerub som döljer sig bakom en clownfigur? Kan det också finnas en länk till 
Cherubino som längtar efter kärlek i Mozarts opera Figaros Bröllop? Båda associationerna blir 
intressanta att ta med sig in i arbetet med karaktären Papageno i själva produktionen. 

    

 Papagenos karaktär (såsom både kerubens                    
 och clownens) är lättsam och spontan.                   
 Detta är viktigt att ha i åtanke när jag                  
 transkriberar musiken till orgel.                      
 Hans munterhet och koppling till naturen               
 syns i valet av tonart som är G-dur samt                       
 både i återkommande glada staccato-betonade                  
 jämna åttondelspar och punkterade åttondelar.              
 Detta måste orgeln återge både i registrering                   
 och spelsätt.   

 

 

 

   

 

Bild 5: Titelbladet till Trollflöjten, Kopparstick 1791, Ignaz Alberti (1760–1794), http://www.austria-forum.org. 

 
39 Bruno Walter, Von der Musik und vom Musizieren, (Ulm: S. Fischer, 1957), 235. 
40 Eddie Persson, Trollflöjtens mystik, 201. 
41 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 49. 
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Jag har här valt att betona de staccaterade åttondelarna genom att använda dem även i pedalen. 
Pedalstämman stöttar på detta sätt Papagenos karaktär:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 8                                                                                                
Notbild/musikexempel: Ur arian: Ein Vogelfänger bin ich ja. (Papageno) Orkesterpartitur: s. 42. 

 

I Papagenos aria finns ett speciellt musikaliskt parti där jag kan variera mellan olika manualer.   
Det kan näst intill karaktäriseras som Papagenos ledmotiv där hans flöjt har ett litet soloparti. 
Detta låter sig väl göras på orgeln där det framträder tydligt. Flöjten har en viktig funktion i 
Trollflöjten och är också av denna anledning viktig att framhäva i orgelregistreringen.                 
Instrumentet i Lundby Nya kyrka har en flöjtstämma som passar väl för detta. 

  

 

                                 HV                 SV                          HV                     SV                                                                        
 - Okt 4             Travfl 4 

                                                                                                                                                                                             
  

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 9                                                                                                   
Notbild/musikexempel: Ur arian: Ein Vogelfänger bin ich ja (Papageno). Orkesterpartitur: s. 43. 
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Precis som i Papagenos aria är duetten mellan Papageno och Papagena skriven i G-dur vilket 
återigen talar om deras bådas förhållande till enkelhet och natur. Den är alltigenom av 
livsbejakande och lekfull karaktär.  

Detta är Stefan Polke också inne på: ”Duetten i den ljusa tonarten G-dur (allegro) accentuerar det 
positivt-folkliga omkring Papageno och Papagena med ett staccaterat violinackompanjemang.” 42 

Jag låter även i denna duett pedalstämman, när den kommer in efter fyra takter, att bli staccaterad 
då jag eftersträvar en koppling till Papagenos första aria. Här är återigen flöjten tydlig och viktig 
att ta fram musikaliskt. Jag väljer att registrera med Traversflöjt 4 i svällverket och spelar hela 
första delen på detta verk: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                              

 

MUSIKEXEMPEL 10                                                                                             
Notbild/musikexempel: Ur duett (Papageno och Papagena). Orkesterpartitur: s. 201. 

 

6.2.4 Sarastro 
 

Enligt vissa källor finns en verklig förebild bakom karaktären Sarastro som sägs vara Ignaz von 
Born: en känd vetenskapsman och frimurare som ingick i samma frimurarloge som Mozart själv. 
Persson beskriver honom med orden ”Ljusets, mänsklighetens och broderskapets seger”. 

Sarastro får en egen tonart: E-dur, vad står detta för? E-dur är tonarten ovanför Ess-dur, detta 
måste ha en viktig symboliks betydelse. Står Sarastro ovanför självaste gudomligheten? E-dur 
bildar med sina fyra korsförtecken en kvadrat om man tittar rent bildligt på den. Detta skulle 
kunna betyda att Sarastro är en förebild för frimuraren då kvadraten är en viktig symbol för en 
frimurare.  

Arian som ha sjunger börjar med orden I detta tempels salar. Tonarten påminner, förutom 
kvadraten, bildligt även om ett tempel till sin form som också det är rektangulärt eller fyrkantigt. 
Ett tempel har också en viktig symbolisk betydelse för en frimurare. Kanske kan man se likheter 
mellan tonarten och med formen av ett tempel här?  

Sarastros karaktär har hög status i dramat, detta måste märkas när jag registrerar arian i 
orgelstämman. Den bör vara mjuk men samtidigt upplevas ståtlig. Orgeln skall bära fram 

 
42 Polke, Frimureri og folkteaterelementer i Die Zauberflöte, 50. 
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Sarastros storhet men inte kväva hans röst. Jag väljer att registrera med bärande åttafotsflöjter 
och någon åttafotsprincipal och förgyller sedan denna klangfärg med en 4-fotsflöjt.  

I arian förekommer partier som påminner om tempelformen. De framträder som bågformade 
notstrukturer, bland annat precis när Sarastro sjunger ordet tempel. Tempelformen eller 
pelarstrukturen syns också i själva taktarten: 2/4-takt. Det finns ytterligare ett parti som jag tolkar 
som pelare där notbilden förekommer två gånger med två takters mellanrum. Således framträder 
två pelare som jag markerat med pilarna nedan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 11                                                                                                
Notbild/musikexempel: Ur arian: In diesen heil´gen Hallen (Sarastro). Orkesterpartitur: s. 140. 

 

När vi rör oss lite längre fram i stycket uppstår korta toner i ackompanjemanget som bär fram 
sången på ett annat sätt. Jag tolkar detta staccaterade avsnitt som att ackompanjemanget är en 
bild av Sarastros hjärtslag: hans hjärta som här tar musikalisk gestalt utgör ett tecken på hans 
godhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 12                                                                                                                                 
Notbild/musikexempel: Ur arian: In diesen heil´gen Hallen (Sarastro). Orkesterpartitur s. 140. 
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Med tanke på taktarten, tempelstrukturen som träder fram på ett par ställen samt partiet med 
hjärtslagen är det viktigt att arian håller ett relativt lågt, hövligt tempo. Här blir alltså pulsen även 
en viktig komponent för att symboliken skall skina igenom i kompositionen. 

6.2.5 Nattens Drottning 
 

Mörkrets härskarinna? Om den verkliga förebilden till Nattens Drottning var Maria Theresia av 
Böhmen/Ungern som vissa källor vill hävda, så finns det många intressanta saker kring denna 
karaktär i dramat. Stefan Polke lyfter perspektivet underjord och himmel gällande hennes karaktär 
i sin avhandling. Han påpekar att Nattens drottning inte kommer svävande uppifrån himlavalven 
utan stiger upp underifrån (bergen delar sig) och upp på sin tron inför sina arior till skillnad från 
de tre gossarna som i sina scener kommer svävande från ovan. Maria Theresia av Österrike var 
död redan 1780. Kan detta ha med saken att göra? Stiger hon upp ur sin grav? 

Maria Theresia var en väldigt kraftfull regent. Hon var starkt för religiös enhet i sitt land samt 
tydligt emot liberala rörelser såsom frimurarorden. Hon ville också kontrollera människors 
sexualitet. När man läser lite om henne i historiska böcker framstår en både kritiserad och 
förlöjligad regent. Kanske detta kan vara en nyckel till att förstå det perspektiv som Jane K. 
Brown tar upp i artikeln The Queen of the night and the crisis of allegory in The Magic Flute? Brown 
menar att själva namnet Nattens drottning var ett skämt som alla förstod i 1700-talets Österrike.  
Ett slanguttryck för en person som gjorde rent kloakerna nattetid: 

 Queen of the night was a euphemism in the late seventeenth and eighteenth 
 centuries for a person who emptied latrines at night. With such a name, the status 
 of this figure would have been undermined from the very beginning for all who got 
 the joke. 43 

Den humor som finns inbakad här passar väl in i sångspelsgenren på den aktuella spelplatsen och 
med det som följer i detta spår som jag presenterat tidigare. Kan själva namnet Nattens Drottning 
alltså utgöra ett grov skämt om den avlidna Maria Theresia av Böhmen/Ungern, mor till Kejsar 
Josef II?  Brown menar vidare att namnet både står för kosmiska principer och för någon som 
gör rent toaletterna: “I would like to understand the naming of the Queen of the Night as a 
pointed clue to the modal counterpoint of heteroglossia of the libretto”.44 

I Trollflöjten har Nattens Drottning två arior och de är av mycket skilda karaktärer. De visar två 
helt olika sidor av hennes personlighet, kanske lika olika som de sidor som döljer sig i hennes 
namn. Den första visar en varm moder med vemod och saknad medan den andra speglar en mor 
som är rasande, ursinnig. Jag tolkar denna dualism som att Mozart vill göra henne mänsklig. Som 
jag tidigare nämnt menar Stefan Polke att Trollflöjten som helhet problematiserar och vill visa på 
den komplexa människan med progressiva och regressiva sidor. På samma sätt får Nattens 
Drottning detta utrymme i hennes båda arior menar Polke: ”Nattens drottning är både exponent 
för den klassiska, arketypiska modersfiguren som är klart iklädd regressionens universum, men 
samtidigt representerar hon i hög grad de psykosociala konsekvenserna omkring 
upplysningstidens projekt”.45  

I första arian där hennes varma sida träder fram behöver jag hitta en orgelklang som understryker 
detta. Jag registrerar med 8-fotsprincipal och 8-fotsflöjter. Jag väljer jag en ganska mättad 
klangfärg utan flöjt 4 och 2 då jag eftersträvar att ackompanjemanget hålls dovt och understryker 
hennes vemod.  

 

 
43 Jane K. Brown. “The Queen of the night and the Crisis of Allegory in The Magic Flute”, Project MUSE - Goethe Yearbook-Volume 
8, (1996), 1, https://doi.org/10.1353/gyr.2011.0318, åtkomstdatum 210319.  
44 Brown, “The Queen of the night in The Magic Flute”, 1. 
45 Polke, Frimureri og folketeaterelementer i Die Zauberflöte, 149. 

Project%20MUSE%20-%20Goethe%20Yearbook-Volume%208,%20(1996)
Project%20MUSE%20-%20Goethe%20Yearbook-Volume%208,%20(1996)
https://doi.org/10.1353/gyr.2011.0318
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MUSIKEXEMPEL 13                                                                                                   
Notbild/musikexempel: Ur arian: O zittre nicht, mein lieber Sohn! (Nattens Drottning). 
Orkesterparitur s. 50. 

Dock kan jag med hjälp av omregistrering ta fram de ställen där hon ger uttryck för stor smärta 
och där orden lyder Åh, hjälp! Jag lägger således till lite fler stämmor i just detta parti så att orgeln 
integreras i och blir en del av hennes smärttillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 14                                                                                                 
Notbild/musikexempel: O zittre nicht, mein lieber Sohn! (Nattens Drottning). Orkesterpartitur s. 51. 
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I den andra arian där Nattens Drottning är rasande, näst intill galen, måste orgeln understryka 
detta känslotillstånd. De snabba notvärdena bör registreras med tydlig klang så att intensiv ilska 
framträder. Inledningsvis sker en mycket bestämd, nedåtgående rörelse i vänster hand. För att 
denna skall komma fram väljer jag att registrera den på enskild manual. På orgeln i Lundby Nya 
kyrka tycker jag att oboen tillsammans med kornetten bäst lämpar sig för denna gestaltning. Den 
ger en spetsig, arg klangfärg varpå jag väljer denna för att spegla hennes ursinne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 15                                                                                             
Notbild/musikexempel: Ur arian: Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen (Nattens Drottning). 
Orkesterpartitur s. 135. 

 

För att dramat skall understrykas ytterligare låter jag bastonerna få den rytmiska figuren av en 
punkterad halvnot med påföljande fjärdedel. Denna notbild skiljer sig från klaverutdraget och 
orkesterpartituret. Jag väljer att göra detta då jag tycker att pedalstämman på så vis för handlingen 
framåt och det passar att ackompanjera dramat på det sättet på orgel. 

 

6.2.6 Pamina 
 

Pamina kan tolkas som symbolen för det österrikiska folket. Detta folk får utstå ett maktspel/en 
dragkamp mellan kejsardömet som allierat sig med kyrkan på ena sidan och upplysningstidens 
nya sätt att se på människan med borgerlighetens framväxt och rörelser såsom frimurarna på 
andra sidan. I min korta version av Trollflöjten har jag inte med någon egen aria för Pamina. 
Däremot finns duetten som hon sjunger med Papageno kvar. Denna duett är i likhet med 
ouvertyren, Taminos första aria och finalen skriven i tonarten Ess-dur. Det blir tydligt att 
tonarten i denna aria symboliserar kärlek, mer specifikt universell kärlek. 

I partiet där de sjunger hon och han dras magnetiskt till varann kan möjligen ett alkemiskt perspektiv 
komma in i bilden. Eddie Persson menar ju att hela Trollflöjten kan betraktas utifrån detta 
perspektiv och att karaktärerna är symboler för kemiska föreningar. Här blir hon och han möjligen 
en kemisk förening. Orgeln i denna aria skall ackompanjera duetten på ett kärleksfullt, ömsint 
sätt. Jag väljer således en mjuk klangfärg som bär rösterna varsamt och registrerar med mjuka 8-
fotsflöjter. 
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Duetten mellan Pamina och Papageno bär likheter med Sarastros aria trots att de är skrivna i 
olika taktart. Det mjuka staccaterade ackompanjemanget kan i duetten, precis som i Sarastros aria, 
vara bilden för hjärtslag. Återigen blir tempot en viktig ingrediens i att skapa rätt karaktär och 
stämning. Den får inte bli snabbt överspelad, den skall vila i ett kärleksfullt tillstånd där 
hjärtslagen verkligen kan uppfattas som hjärtslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 16                                                                                               
Notbild/musikexempel: Ur duetten: Bei Männern welche Liebe fühlen (Pamina och Papageno). 
Orkesterpartitur s. 73. 

 

6.2.7 Monostatos 
 

Denna figur kan tolkas vara kyrkan i allmänhet och jesuiterna i synnerhet.  

Mozart hade ju själv inte ett helt okomplicerat förhållande till katolska kyrkan, bland annat i form 
av den kort anställningen som organist i Salzburger Dom som jag nämnt tidigare. Döljer det sig 
ett förakt för kyrkan som maktinstitution som Mozart vill demonstrera här eller rör det sig om 
kritik emot just jesuiterna kan man fråga sig. 

I originalmanuskriptet kallar Mozart Monostatos vid flera tillfällen honom för Manostatos vilket står 
för manos=slapp och statos=stående. Här menar Eddie Persson att Mozart möjligen vill visa på 
Monostatos sexuella oförmåga. Flöjtinstrumentet har historiskt sett varit en fallossymbol, både till 
form och tonkaraktär. Monostatos aria är det enda stället i operan där Mozart använder en 
piccoloflöjt i orkesterbesättningen.46 Persson: ”Manostatos skulle således med denna stavning 
kunna uppfattas som impotent, en naturlig förklaring till hans misslyckande våldtäktsförsök mot 
Pamina”. 47 

På samma sätt som Mozart använder en grov humor gällande förebilden till Nattens Drottning 
gör han här narr av ytterligare en maktinstitution och låter kritiken synas på ett musikaliskt plan. 
Här har orgeln stora möjligheter att understryka Mozarts intentioner. Jag väljer att spela allt i ett 
högt register och registrerar så ljust och barnsligt som möjligt. Jag har utelämnat pedalstämman 
helt här då det inte heller förekommer någon stämma i lägre register i orkesterpartituret. 

 

 

 
46 Persson, Trollflöjtens mystik, 80. 
47 Persson, Trollflöjtens mystik, 80. 
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MUSIKEXEMPEL 17                                                                                               
Notbild/musikexempel: Ur arian: Alles fühlt der liebe Freuden (Monostatos). Orkesterpartitur s. 132. 

 

6.2.8 Orgelns övriga två solopartier  
 

Som jag nämnt tidigare låter jag orgeln klinga ensam utan röster vid tre tillfällen i de sammanlagt 
18 musikaliska partierna som jag valt ut. När orgeln skall presenteras som solist så blir det viktigt 
för mig att ta fram olika sidor av den.  

Det första tillfället är själva ouvertyren. Där har jag ovan beskrivit hur jag vill använda olika 
register. Nästa parti ger orgeln möjlighet att visa sin symfoniska sida. En ståtlig men mjuk varmt 
framskridande klang tycker jag passar till detta parti. Stycket hade mycket väl kunnat vara skrivet 
för orgel ursprungligen, det känns väldigt orgelmässigt när jag spelar det. Jag kan inte låta bli att 
undra vad Mozart själv hade tyckt! 
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MUSIKEXEMPEL 18                                                                                             
Notbild/musikexempel: Marsch der Priester (Instrumentalt parti) Orkesterpartitur s. 115. 

 

Det tredje partiet där orgeln får agera ensam är i orginalpartituret skrivet som ett flöjtsolo. 
Lundby Nya kyrkas orgel har en flöjtstämma som passar väldigt väl för detta. Här låter jag orgeln 
helt enkelt bli en flöjtist! Eftersom flöjten har en viktig symbolisk betydelse och funktion i 
dramat, känns det extra betydelsefullt för mig att ge utrymme för att visa hur väl den fungerar att 
framföras på orgel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 19                                                                                               
Notbild/musikexempel: Marsch (Instrumentalt parti) Orkesterpartitur s.183. 
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6.2.9 Finalen 
 

Finalen är en uppvisning av att ljuset vinner över mörkret. Godheten har besegrat ondskan.     
Som jag tidigare nämnt är satsen likt ouvertyren skriven i Ess-dur. Cirkeln är därmed sluten och 
den gudomliga närvaron blir åter synlig. Här vill jag att orgeln skall ha en festlig och livfull 
karaktär. Då alla röster samverkar kan orgeln också vara relativt kraftfull i sin klangfärg. Jag 
eftersträvar också att finalsatsen klangligt hör ihop med ouvertyren och därför bör de båda ha 
liknande registrering. Satsen har dessutom vissa fanfarliknande melodielement, framför allt mot 
slutet. Således väljer jag att registrera med principaler och trumpeter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIKEXEMPEL 20                                                                                            
Notbild/musikexempel: Finalen. Orkesterpartitur s. 217. 
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7 Diskussion om resultatet av den konstnärliga processen 

 

7.1. Urvalsprocessen 

 

Den ena frågan som var utgångspunkt för det här arbetet handlade om huruvida jag skulle kunna 
tillämpa Mozarts Trollflöjten i mindre skala och i så fall hur. Svaret på denna fråga är att jag gjorde 
ett musikaliskt urval som jag sedan förkortade och därefter transkriberade för en kvinnlig röst, en 
manlig röst och orgel. 

Hur jag gick till väga beskrev jag sedan i kapitlet som handlade om urval. Jag gjorde ett 
musikaliskt urval som jag ansåg hade en bärande funktion för musikens och dramats 
sammanhang. Urvalet avsåg även att ta hänsyn till andra dramatiska aspekter såsom karaktärerna 
och deras funktion. I urvalet hade jag som mål att alla roller och musikaliska partier skulle få 
tillräckligt mycket utrymme både musikaliskt och dramatiskt.  

När jag tog fram urvalet ville jag passa på att utmana mig själv i att använda symbolspråk likt 

Mozart. Ett exempel på detta är val av antal musikaliska partier. Då siffran 18 har en symbolisk 

betydelse för verket valde jag att ha med 18 musikaliska partier. Ett annat exempel på hur jag själv 

arbetade med symbolik i urvalsprocessen gällde symboliken kring siffran 3. Jag valde att lyfta 

fram orgeln som solist vid tre tillfällen och visa tre olika sidor av den. Detta resulterade i den 

stolta, triumferande orgel med stor registrering i ouvertyren, den orkestrala stråklika orgel i första 

mellanspelet samt orgeln som flöjtsolist i andra mellanspelet. 

 

7.2 Transkriptionsprocessen 

 

I den del av processen som utgjorde själva transkriptionsarbetet, fann jag att olikheterna mellan 

pianot och orgeln var större än jag förväntat mig innan jag påbörjade arbetet.  

Vid flera tillfällen var långa toner i pedalen ur ett musikaliskt perspektiv att föredra när 

klaverutdraget ibland visade motsatsen med snabba rörelser i baslinjen och repetitivt mönster.  

Detta gjorde att jag vid flera tillfällen delade upp vänsterhandens rörelse mellan vänster hand på 

orgeln och fötternas pedalspel.  

Dessutom ansåg jag att musiken ibland klingade bättre när jag halverade de notvärden som var 

noterade i klaverutdragets vänsterhand för att sedan dela upp stämman mellan vänster hand och 

pedal. 

Jag kom också fram till att jag i största möjliga mån borde undvika dubblering av vänsterhandens 

lägsta ton med pedalen, ofta på grund av att den inte alltid utgjorde grundtonen i ackordet. 

Däremot såg jag att det var det var effektivt att vid vissa tillfällen lägga till en baston för att 

förstärka något på ett symboliskt plan eller för att föra musiken framåt på ett välfungerande sätt.  

I sådana partier vill jag också mena att pedalspelet kunde bidra till att återge Mozarts musik i 

Trollflöjten mer likt orkesterversionen än det som klaverutdraget kunde prestera. 
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7.3 Registreringsprocessen - registreringar för orgeln utifrån symbolik 

 

Frågan som gällande det symboliska innehållet i Trollflöjten och hur detta kunde kommuniceras 
med registreringar och spelsätt på orgeln, beskrev jag mer utförligt under kapitlet om den 
konstnärliga processen.  

Genom de analyser jag gjort av musiken i partituret och klaverutdraget till Trollflöjten så upplever 
jag att Mozart kommunicerar symbolik på olika sätt och nivåer, ibland samtidigt. Detta sker inte 
bara i notbilden utan är något som finns med ständigt igenom hela verket: i karaktärerna, i 
handlingen, i librettot och i musiken. Här finns alkemisk symbolik, frimurarsymbolik, kabbalistisk 
symbolik, politisk & samhällskritisk symbolik och symbolik med rötter i både egyptiska folksagor 
och kristendomens gamla testamente. Listan på symbolspråk som används i sångspelet kan säkert 
göras ännu längre. 

Här nedan redogör jag för tre olika slags symbolik som jag har funnit och försökt omvandla till 
registreringar och spelsätt på orgeln i de utvalda musikaliska partierna som arbetet omfattar.  

 

7.4 Symbolik i tonart 

 

Det finns symbolik som kommuniceras i val av tonart och karaktärernas koppling till dessa.            
Skeenden och personer kopplas i dramat till varandra genom tonarterna och Mozart väljer tonart 
utefter hur han vill framhäva en person eller musikaliskt parti.  

Vetskapen om att vissa karaktärer i dramat har särskilda kopplingar till varandra genom 
tonarterna gör att jag kan anpassa mitt spelsätt i ett visst musikaliskt parti eller dramatiskt 
sammanhang och detta kan i sin tur påverka min timing och mitt musikaliska uttryck. Den 
symbolik som gömmer sig i Mozarts lek med tonarter framstår för mig innefatta många olika 
typer samtidigt: kabbalistisk, frimurerisk, alkemisk och religiös. 

Exempel på ett sådant parti och hur jag kommunicerar symboliken på orgeln:    

Ess-dur i ouvertyren låter jag registrera med en gyllene klangfärg då talet tre är Mozarts 
frimureriska tonart och samtidigt kan man betrakta den som den gudomliga tonarten med sina tre 
b-förtecken. Jag vill att orgeln skall spegla den gudomliga närvaron och ge en bild av himmelriket. 
Jag väljer således att registrera med mixturer och trumpeter. Samma registrering på orgeln 
använder jag sedan i finalsatsen för att understryka att cirkeln är sluten och visar åter på den 
gudomliga närvaron. Vetskapen om vad som döljer sig bakom notbilden påverkar också mitt 
spelsätt avsevärt. Ord som jag arbetar med aktivt i detta parti är tex: majestätisk, kraftfull och 
ståtlig. Sådana ord eftersträvar jag att ge uttryck för i min musikaliska tolkning.                                                        
(Se notbild till MUSIKEXEMPEL 1) 

 

7.5 Bildlig symbolik i notbilden 

 

Mozart använder också ofta bildlig symbolik i notbilden. Denna förstärker handlingen genom att 
musikaliska partier utgör symboler för händelseförlopp. Ett liknande sätt att arbeta med notbild 
finner man i Orgelbüchlein av J.S. Bach (1685–1750). Mozart var på många sätt påverkad av 
Bachs kompositionsteknik och möjligen skulle detta kunna vara ett exempel på hans 
inspirationskälla. 
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Exempel på ett sådant parti och hur jag kommunicerar symboliken på orgeln:                                
I introduktionspartiet när Tamino jagas av ormen kan orgeln understryka och förtydliga 
händelseförloppet genom valet av registrering. Ormen blir förkroppsligad genom den farliga, 
stickiga klangfärgen som orgeln ger ifrån sig när jag registrerar med kornett och oboe i svällverket 
för vänsterhandens rörelse. Jakten blir härigenom än mer påtaglig.                                                                 
(Se notbild till MUSIKEXEMPEL 6) 

    

7.6 Musik med understrykande funktion för karaktärer och stämningar 

 

Det finns många partier i Trollflöjten där Mozart arbetar med musikaliska medel som understryker 
karaktärerna eller förstärker handlingen med musikaliska medel. 

Exempel på ett parti där musiken understryker en karaktär är Papagenos första aria: 
Ackompanjemanget understryker Papagenos karaktär i staccatorörelser i basen och lekfulla 
melodier i övre register. I det stora hela ger musiken en mycket god bild av hur Papageno är som 
person. Även själva tonarten G-dur har här en understrykande roll för Papageno. I denna aria har 
orgeln framför allt stora möjligheter att variera klangbilden och förstärka musikdramatiska 
händelser genom att använda olika register. Utifrån notbilden kan orgeln ytterligare förstärka 
Papagenos karaktär likt orkestern genom staccatospel i pedalen och ibland även staccatospel i 
höger hand. Jag lade lite tid på att välja en registrering i huvudverket som jag tyckte passade 
Papagenos personlighet. (Se notbild till MUSIKEXEMPEL 8). 

 

Vidare tycker jag mig se att man kan dela in de ovan nämnda sorters symbolik till två kategorier: 
En direkt kommunikativ symbolik och en indirekt kommunikativ symbolik. 

Den indirekta symboliken kommuniceras också med åhöraren men den förmedlas på en mer 
intuitiv nivå. Denna kan både påverka interpreten och utgöra en stor inspiration för densamme. 
Den är av stort värde när det gäller att skapa rätt karaktär till ett visst musikaliskt parti och ger 
musikern djupare förståelse för handlingen. Ett exempel på sådan är partiet med hjärtslagen i 
Sarastros aria. Där har interpretens vetskap om vad som skall kommuniceras med spelsätt och 
registreringar stor påverkan på interpretationen. (Se notbild till MUSIKEXEMPEL 12). 

 

8 Slutord 

Jag inser att det gömmer sig långt fler symboler och dramaturgiska lager i musiken och librettot i 
Mozarts Trollflöjten än vad jag har hittat och presenterat i detta självständiga arbete.  

När jag inledningsvis beslutade mig för ämnets val var det med en känsla av att ge sig ut på djupt 
vatten. Jag har stor respekt för Mozart som kompositör och att jag skulle ge mig på att försöka 
tolka symbolik i ett av hans mest kända verk upplevde jag som en utmaning.  

När arbetet nu har gjorts vill jag ge det följande sammanfattande beskrivning: Det har möjliggjort 
en första studie för mig förstå och tolka symbolik i musik som denna samt hur jag kan omvandla 
och använda denna kunskap i registreringar och interpretation på orgeln. Den nya kunskap jag 
fått, genom att skriva det här arbetet, kommer också vara vägledande för mig i en scenisk 
gestaltning av verket som jag planerar att genomföra och skriva om under mina masterstudier vid 
HSM. Denna kommande fördjupning är i sin tur tänkt att leda fram mot en produktion av 
Trollflöjten för barn i mellanstadiet.  
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10 Bifogade filer 

 

10.1 Bifogade ljudfiler 

Ljudfil nr 1 

Ljudfil nr 2 

Ljudfil nr 3 

Ljudfil nr 4 

Ljudfil nr 5 

Ljudfil nr 6 

Ljudfil nr 7 

Ljudfil nr 8 

Ljudfil nr 9 

Ljudfil nr 10 

Ljudfil nr 11 

Ljudfil nr 12 

Ljudfil nr 13 

Ljudfil nr 14 

Ljudfil nr 15 

Ljudfil nr 16 

Ljudfil nr 17 

Ljudfil nr 18 

Ljudfil nr 19 

Ljudfil nr 20 

 

10.2 Bifogade noter 

Mina transkriberingar för orgel och två röster med Iwar Bergqvists svenska libretto, (s. 1–82).  

 


