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SAMMANFATTNING  

Nyckelord: orgelimprovisation, flow, gestaltning, bibelord 

Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur jag som musiker skulle kunna 

utforska och använda mig av nya improvisatoriska grepp. Detta i en kyrklig kontext; 

improviserande på orgel till lästa bibeltexter. I denna uppsats har jag undersökt vilka 

förberedelser som krävs, musikaliskt och mentalt, för att genomföra en improvisation med 

bibeltext som ingång. Mina frågeställningar för arbetet har varit: Hur kan jag förbereda mig 

för improvisation, vilka musikaliska verktyg kan jag behöva? Hur kan jag förbereda mig 

mentalt? Vad kännetecknar genomförd improvisation som skedde i dialog med lästa 

bibeltexter?  De metoder jag valt är att arbeta med är olika improvisatoriska verktyg. Arbetet 

går också igenom de verktyg som främjat den mentala förberedelsen; tankar om den yttre och 

inre resa jag gjort genom att gå igenom denna process. Resultatet av detta arbete blev nya 

upptäckter i form av en musikalisk palett, en genomförd improvisationskonsert i 

Masthuggskyrkan samt verktyg för att förbereda mig mentalt vid improvisation.  
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Förord 

Jag vill i detta förord rikta stort tack till min handledare Christina Ekström som hjälpt mig i 

mitt skrivande genom hela processen. Ett stort varmt tack även till präst Ingela Bergström 

som ville planera och genomföra Mariaiprovisationerna med mig. Är också evigt tacksam för 

de dagar jag fick i Ljusdal och vill tacka konsertorganist Kristina Shtegman varmt för att hon 

delat med sig av sin kunskap. Härmed vill jag också varmt tacka Jan Stenbaek, organist i St 

Clara i Stockholm, som stöttat mig igenom arbetet. En annan person jag vill tacka särskilt är 

min goda vän Joel Bergström som jag fått bolla mina idéer med och som stöttat mig i 

processen samt i mitt skrivande. Särskilt fint är att Joel kommit rusande mitt i natten när jag 

har fastnat i dilemman vid orgeln. Stort tack till församlingsherde Marika Palmdahl och till 

Masthuggskyrkans församling för att jag fick planera och genomföra detta arbete där. Ett stort 

tack vill jag också ge till familj, vänner och bekanta som hejat på i processen.  
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1. Bakgrund 

Bakgrunden till mitt kandiatarbete började med en personlig upplevelse under hösten 2018 då 

jag var på en orgelkonsert i Masthuggskyrkan. Stefan Therstam improviserade till 

stumfilmen: Le Ballon rouge (Den röda ballongen) från 1956 som regisserades av Albert 

Lamorisse, en fransk novellfilm som utspelar sig i Paris.  Filmen handlar om en pojke som 1

träffar på en röd ballong som verkar ha ett eget medvetande och liv. 

Filmen som var 35 minuter lång var bitterljuvt målande visades framme i koret. Det var en av 

de mest uttrycksfulla orgelkonserter jag varit på. Där och då väcktes en önskan hos mig att 

utforska detta på egen hand. Det som fångade mitt intresse extra mycket med just denna typ 

av improvisationskonsert var att filmen hade förstärkt musikupplevelsen, och tvärtom hade 

musiken förstärkt filmupplevelsen. 

Hur skulle jag börja? Varför skulle jag göra detta? På vilket sätt? Jag funderade vidare på om 

detta kunde göras i en teologisk kontext för att förstärka upplevelsen av bibeltexter. Det 

visade sig att det fanns en organist som gjort detta tidigare. Marcel Duprés (1886-1971) 

gjorde improvisationer på orgel: Via Crucis - Stations of the cross som bygger på 

orgelimprovisationer utifrån poetisk text som behandlar bibeltexter om Jesus väg till korset. 

Detta ville jag utforska i samarbete med en präst och för församling. Det viktiga för mig var 

att påbörja ett utforskande om hur jag som musiker skulle kunna färglägga orden och 

förstärka dem genom musikalisk inspiration. Vidare funderade jag också på hur detta kunde 

påverka samt utveckla mig som församlingsmusiker.  

 Stefan Therstam, organist och professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, tillfrågad att bli publicerad 1

vid namn.
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2. Syfte och Frågor 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur jag som organist kan identifiera och 

använda mig av, för mig nya, improvisatoriska verktyg. Med detta avgränsar jag arbetet med 

följande frågor: 

1. Hur kan jag förbereda mig för improvisation, vilka musikaliska verktyg kan jag behöva? 

2. Hur kan jag förbereda mig mentalt? 

3. Vad kännetecknar genomförd improvisation som skedde i dialog med lästa bibeltexter? 

3. Metod 

Metoder för arbetet har varit ett konstnärligt utforskande. För detta har jag använt fysiska och 

mentala redskap. Vad det bestod av beskriver jag i följande kapitel. 

3.1 Fysiska verktyg 

Film 

Ett verktyg jag använt mig av är att improvisera till stumfilm. Den film jag använt mig av är 

klipp ur filmen Jesus från Nasaret. Filmklippet spelades upp på en mobiltelefon placerad på 

orgelns notställ. Improvisationen gjordes i realtid till filmklippet och dokumenterades med 

ytterligare en mobiltelefon 
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Karta 

En annan metod för improvisation jag provade var att använda en karta över Israel samt delar 

av norra Egypten. Mina ingångar till denna improvisationsmetod var att inspireras av 

typografin över kartan samt förklaringar från prästen Ingela Bergström, gällande 

bibelkontexten som var kopplad till platserna på kartan.   2

Bibeltext 

Efter ett samtal med en präst om bibeltexter blev nio stycken bibelord fastställda. Dessa 

bibelord blev ingångar för improvisation på orgel. Med dessa bibelord har jag byggt upp 

strukturer utifrån de andra verktyg jag valt att arbeta med. Dessa är specificerade under 

kapitlet Material.  

3.2 Mentala verktyg 

För att genomföra improvisation krävs det praktiska förberedelser, men också mentala 

verktyg. Det som är en viktig förutsättning för flow är den mentala förutsättningen som 

bygger på att man har full kontroll över sina improvisatoriska verktyg. Genom att förbereda 

olika strukturer och modeller förbereder man även sin mentala förmåga. En metod jag har 

använt för att förbereda min mentala inställning är teatermetoden som innehåller en 

skådespelares frågor.  Jag har utifrån några av dessa frågor tydliggjort mitt mål, min riktning 3

och mina medel: Vart ska jag? Vad vill jag? Hur och med vilka medel ska jag ta mig dit? Att 

genomgå dessa tankegångar där man aktivt ställer nödvändiga frågor gör att man blir tvungen 

till att konkretisera medlen och målbilden för sig själv. 

 Tillfrågad att bli publicerad vid namn.2

 Gårdfeldt, scenkonst, 176-1783
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4. Litteratur  

Den litteratur jag valt relaterar till arbetet som omfattar tre fält. Dessa fält: 

Bibelimprovisation, flow samt relationen konst och tro, kommer jag att presentera i följande 

kapitel. 

Studier av tidigare bibelimprovisationer är intressant för mig som improvisatör; att se om det 

kan finnas likheter med det jag själv vill göra. När det kommer till den mentala ingången ville 

jag använda källor och konkreta metoder som tar upp förberedelser som lägger en grund för 

att nå ”flow”.   Då mitt område rör sig om ett möte mellan konst och tro kommer jag att 4

hänvisa litteratur som berör det. 

Litteratur om bibelimprovisation 

I mina efterforskningar kring litteratur har jag eftersökt källor som rör min ingång; 

improvisation i biblisk kontext, specifikt på orgel. Efter att jag sökt via olika sökmotorer 

google, RILM fann jag att Marcel Dupré gjort improvisationer på orgel utifrån bibeltexter.  

Motiveringen till valet av litteratur kommer sig av att Duprés improvisationer är gjorda 

utifrån bibeltext. Jag har valt att titta på analyser av detta verk då det berör samma ingång som 

jag valt att fokusera på i mina improvisationer. Det var intressant för mig att se på musiken 

och symboliken i Duprés verk Via Crucis och om det kunde ge mig någon ytterligare input 

och insikt i ett fortsatt arbete. Ett medvetet val jag gjort är att jag inte har lyssnat eller tittat i 

notbilden till detta verk förrän efter jag genomfört min egen improvisationskonsert.  5

 Förklarande text: Här syftar jag till flow som beskrivs i kapitlet om centrala begrepp. 4

 Noter: Marcel Dupré - Le Chemin de la croix, opus 29 pour orge, Durand5
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Anledningen till detta var att jag inte ville låta mig påverkas av Duprés idéer, tonspråk eller 

uttryck. Däremot var jag väldigt nyfiken på att göra dess jämförelser i efterhand. I mina 

sökningar fann jag två publikationer som innehöll analyser av detta improvisationsverk av 

Dupré. 

De två analyser jag valt att titta närmare på är de som behandlar Marcel Duprés 

improvisationer i verket Via Crucis - Stations of the cross.  Dessa analyser är gjorda av David 6

Gammie och Miklós Noémi.   David Gammie har publicerat sin artikel på hemsidan Church 7 8

of the sacret heart som tillhör en katolsk katedral i Wimbledon, England, där han även är 

organist. Miklós Noémi är professor vid Babes-Bolyai University: Faculty of Reformed 

Theology and Music i Cluj-Napoca, Rumänien. 

Marcel Dupré, Via Crucis - Stations of the cross är ett verk med improvisationer som kretsar 

kring bibeltexterna om Jesus väg till korset. Improvisationerna gjordes i samband med 

diktuppläsning av författaren och diplomaten Paul Claudel’s dikter Chemin de la croix där 

Dupré improviserade mellan textläsningarna.  Detta ägde rum i Bryssels konservatorium 9

under fastan, den 13 februari 1931.  10

Det som väckte mitt intresse för detta verk var inte främst det musikaliska resultatet som 

sedan tecknades ned i notskrift, utan hur det kommit till: processen och kontexten. Det jag 

ville se var om Dupré haft liknande tankar och arbetssätt som jag valt att gå in i med mitt 

 Dupré [dypreʹ] , Marcel, 1886–1971, fransk tonsättare och organist. D. var en virtuos med världsrykte, och när 6
han 1920 spelade alla Bachs orgelverk utantill i en serie på tio konserter väckte han stor internationell 
uppmärksamhet. Han komponerade talrika stycken för sitt musikinstrument och skrev även en avhandling om 
orgelimprovisation. Åren 1926–54 var han professor i orgel vid Pariskonservatoriet. (Nationalencyklopedin)

 sacredheartmusic.com.  ”Le Chemin de la Croix - Analys av David Gammie”. 20187

 Miklós Noémi ”An analysis from the performer’s point of view”: (Article, Studia UBB Musica, 2017.)8

 Claudel 1968-1955 såg diktaren som en präst, vars uppgift var att med språkets hjälp få storheten i den 9

gudomliga skapelsen att framträda tydligare (Art poétique; ’Poesins konst’, 1907). Den katolska mässan var hans 
förebild, och språket är starkt lyriskt och ofta högstämt, men det har samtidigt den naturliga andningens rytm, 
och det är vitalt och väjer inte för det grova och burleska. (Nationalencyklopedin)

 Miklós Noémi ”An analysis10
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kandidatarbete. När jag läst om Via Crucis har jag förstått att ingången till detta verk liknar 

min improvisationsidé väldigt mycket. I en analys av David Gammie framgår det att själva 

inspirationen till musiken inte kom direkt från dikterna av Claudel:  

 … It seems unlikely that Dupré was directly inspired by Claudel’s curious poems; indeed, one  
 suspects that he had probably never heard them before. His own detailed programme notes  
 make it clear that his inspiration came from the Bible, from the rich heritage of Passiontide  
 music, and from traditional Catholic iconography.   11

Litteratur om den mentala processen 

Då jag tidigt förstod att mitt arbete med att göra en improvisationskonsert skulle innebära en 

stor mental påfrestning ville jag stärka upp min inre bild med att aktivt gå in de mentala 

förberedelserna. En teori jag kände till sedan innan var flowteorin. Den teorin passade väldigt 

väl in på det jag ville eftersträva.  

Mihaly Csíkszentmihályi (1934-2021) beskriver det som in om psykologin benämns som 

flowteorin.  Det är ett beskrivande av de förutsättningar som krävs för att uppnå flow samt 12

ett beskrivande av själva upplevelsen. Just flow-begreppet kommer jag att beskriva lite 

närmare i kapitlet om centrala begrepp. 

En annan källa jag valt är en bok av Gunilla Gårdfelt (2017).  Hennes bok ”Scenkonst - en 13

handbok i musik och teater” är en handfast bok med tekniker för musiker och skådespelare att 

kunna lämna det medvetna och gå in i flow. Gunnilla Gårdfelt har arbetat fram ett ämne: 

musikdramatik och var länge pedagog vid HSM - Högskolan för scen och musik vid 

Göteborgs universitet i scenisk/musikalisk kommunikation och dramatik. Gunilla Gårdfelt 

blev befordrad till professor 2003. Vid mina tidigare studier vid HSM studerade jag för 

 Gammie ”Le Chemin de la Croix - Analys av David Gammie”. 201811

 Csíkszentmihályi Mihály. Flow; The psychology of optimal experience, (Stockholm: Natur och Kultur, 1992.)12

 Gunilla Gårdfelt. Scenkonst; en handbok i musik och teater. (Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2017.)13
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Gunilla som då var lärare i musikdramatik. Med vetskapen om dessa musikdramatiska 

metoder var det för mig ett givet val att läsa och referera till hennes metodbok. 

 Om du brinner för ditt ämnesområde och verkligen vill utvecklas och nå ut med ditt budskap ,  
 är det mycket viktigt att du vågar lämna över den ”medvetna” skickligheten till kroppen och  
 sinnenas intelligens. Det är först när du tillåter alla dina intelligenser att berika varandra, som  
 du fullt ut utnyttjar hela din potential som människa och konstnär och blir hel, stark och glad i  
 ditt yrkesutövande.  14

Just detta citat sätter ljus på och sammanfattar det jag önskat att uppnå med mitt arbete med 

bibelimprovisationerna. Att förlita mig på kroppens intelligens att använda det som kroppen 

lärt sig genom förberedelse och övning. 

Johannes Landgren, organist och professor vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, tar 

upp mötet mellan konst och tro, som kan vara ett dilemma för kyrkomusiker. Detta skriver 

han om i en artikel i boken Hållbara kyrkomusiker.   15

 Den närmast juridiska insikten om evangeliet, försoningen, förlåtelsen får    

 kompletteras med insikten om kärleken som alltings ursprung och mål. Konsten som   
 vår kallelse, formar en vision och en lust till att vara del i den stora musikaliska    
 manifestationen av världens lovsång. Kyrkomusiken framstår som en central    
 angelägenhet - inte bara för kyrkan utan för kulturlivet och världen som helhet.  16

  

Vi måste inte hävda konstens plats i kyrkan, den är en del av den och i sin prakt; ett fantastiskt 

verktyg men också i eget värde. Det styrker min längtan att utveckla och använda 

konstuttrycket i ämbetet som kyrkomusiker, improvisatör och organist. 

 Gårdfeldt, scenkonst, s. 714

 Johannes Landgren. Hållbara kyrkomusiker: artikel: Ubi caritas et amor. Visby: Wessmans musikförlag, 15

2012.

 Johannes Landgren artikel: Ubi … 8316
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5. Centrala begrepp 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom två begrepp, det första begreppet är flowteorin som 

är en beskrivning av ett sinnestillstånd. Det andra begreppet är improvisation. 

5.1 Improvisation 

Improvisation, vad är det? Enligt nationalecyklopedins förklaring är improvisation en viktig 

del i många former av musik. Improvisation är att hitta på samtidigt som man utför något. 

Fram till 1700-talet var improvisation vanliga inslag i klassisk musik.  Uwe Steinmetz har 17

undersökt jazzimprovisation i kristen kontext och skriver följande i sin avhandling: 

Listening is a key factor for me, as there is no meaningful musical improvisation without   

 intensive listening by the performers and audience.  18

Enligt Steinmetz krävs det ett intensivt aktivt lyssnande för att improvisation ska bli 

meningsfull. Improvisation i musikalisk bemärkelse blir således ointressant om det bara är 

spontana toner, utan mening och riktning, som framförs.

I detta avsnitt ska jag försöka att definiera vad improvisation är genom att hänvisa till hur 

andra musiker definierar improvisation samt hur jag själv definierar begreppet. Improvisation 

inom musik finns i olika genrer, den många kanske först tänker på är jazz. Nu i modern tid är 

 NE.se17

 Uwe Steinmetz ”Jazz in Worship and Worship in Jazz: Exploring the musical language of Liturgical, Sacred, 18

and Spiritual Jazz in a Postsecular Age” Masteruppsats, (Göteborgs universitet, 2021) 3
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det inte lika vanligt att tänka på att improvisation finns inom klassisk musik, vilket kan tyckas 

är lite märkligt då mycket av den klassiska musik vi spelar idag bygger på starka 

improvisationstraditioner. Det sägs att Johan Sebastian Bach var en oerhört skicklig 

improvisatör som ofta lämnade notbladet och fortsatte att improvisera under sina konserter.  I 19

The Rough Guide to Classical Music står det beskrivet om den kapacitet Bach besatt inom 

improvisation.  

 Bach's renown in his own lifetime was less as a composer than as a keyboard player,   
 both at the harpsichord and at the organ. His great ability was summarized in his    
 obituary: "How strange, how new, how beautiful were his ideas in improvising. How   
 perfectly he realized them! All his fingers were equally skilful; all were capable of the   
 most perfect accuracy in performance.”  20

Edoardo Bellotti uttalade sig i en recension angående detta som också rör Bach och andra 

musiker i omkringliggande musikepoker. For more than five centuries, improvisation was the 

normal way of playing a keyboard instrument, particularly for organists.   21 22

  

Vid en masterclass med en erkänd organist med expertis inom den franskromantiska 

orgelmusiken fick jag ta del av information rörande detta. Vid tillfället studerade vi César 

Cesar Francks orgelkompositioner.  Vid denna masterclass fick vi höra att vi bör betrakta 23

musiken från den franskromantiska eran fram till 1860, såsom jazzmusiker förhåller sig till 

 Bach [bax] , Johann Sebastian, född 21 mars 1685, död 28 juli 1750, tysk tonsättare och musiker; jämför 19

släktartikel Bach.

 Joe Staines, Jonathan Buckley. (The Rough Guide to Classical Music, London: Rough guides Ltd., 1998.) 2920

 Edoardo Bellotti, 1957- professor i orgel och improvisation i Eastman school of music i New York21

 https://pamelaruiterfeenstra.com/bach-the-art-of-improvisation-122

 Franck [svenskt (och nederländskt) uttal fraŋk, franskt uttal frɑ̃:k] , César, 1822–90, belgisk-fransk tonsättare 23

och organist. Franck drevs som liten mot en pianistisk underbarnskarriär, dock utan att slå igenom. Efter en lång 
period som pedagog och organist i Paris fick han så småningom anseende genom sina orgelimprovisationer och 
kompositioner i en allvarsam, romantiskt laddad stil (Nationalencyklopedin)
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Real Book. (Real Book är en samling standardlåtar inom jazz med ackord och melodi, men 

saknar exakta spelanvisningar.) Med det menade han att en jazzstandard inte låter likadant på 

olika inspelningar med olika musiker, men lyssnaren kan dock höra att det är samma låt som 

är inspelad. Den musikaliska interpretationen där musikerna gör egna avvägningar kommer 

att färga hur slutresultatet låter. Precis likadant var det med den tidiga franskromantiska 

epoken. Detta är intressant ur ett historiskt perspektiv när man har improvisationsglasögonen 

på sig och inser att vi, inte alls eller sällan, förhåller oss till äldre nedskriven musik på ett mer 

strikt och notbundet vis. Något annat som är intressant är hur vi ser på improvisation idag, när 

och hur det ska användas i förhållande hur man såg på improvisation förr.  

 I Stenimetz avhandling kan man se en intressant figur där olika element ingår, vilka är 
grunden till att kunna improvisera:  24

 Uwe Steinmetz. Jazz in Worship. 924
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Figur 1: Improvisationens element



Figuren på föregående sida visar de delar som samspelar i en improvisation i religiös kontext. 

I mitten ser vi summan när de olika delarna i yttre cirkeln kombineras. I yttre cirkeln: den 

översta pilen innehåller musikteori, historik etc; det yttre vetandet. Den nedersta vänstra pilen 

innehåller kunnande om vad som fungerar, vilka metoder, principer för komposition etc; 

reflekterande inre vetande. I den nedersta högra pilen ser vi det som gäller det taktila, den 

tysta kunskapen, religösa upplevelser; intimt, sensibelt inre vetande.  

När jag nämner improvisation så menar jag det som sker när man i stunden, spontant  och 

utan detaljerad planering, använder de musikaliska verktyg man redan behärskar. Med det 

menar jag att det intuitiva uttrycket vilar på kroppens kunnande från tidigare inövning av 

musikaliska mönster i samklang med en strävan av uttryck. Att improvisera är att fritt 

använda de byggstenar man redan äger i sin musikaliska verktygslåda. 

5.2 Flow 

Anledningen till att jag har valt flow-teorin som teoretisk ingång är för att det är den som 

närmast beskriver det mentala tillstånd jag önskar uppnå i mina improvisationer. I mina 

förstudier och prövanden har jag strävat efter att få den inre kontroll som krävs för att försätta 

sig i flow. Då man som musiker ofta kan hamna i det motsatta mentala tillståndet vid 

uppträdanden, alltså den psykologiska entropin, önskar man att kunna skapa förutsättningar 

för att underlätta det musikaliska flödet. Psykologisk stress med inre hinder förhindrar flödet. 

Flow-teorin sätter ord på och förklarar de andliga fenomen jag upplever i min process och 

framför allt det jag senare upplever i konsertframträdandet i Masthuggskyrkan. 
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Flow är ett begrepp inom psykologin som beskriver ett medvetandetillstånd. Begreppet blev 

känt genom att Mihaly Csikszentmihalyi beskrev detta i sina publikationer. 

Som musiker strävar man ofta efter att uppleva flow-känslan. Det är en känsla av att tid och 

rum  inte spelar någon roll när man är intensivt inne i känslan. Man känner sig oövervinnerlig 

i ögonblicket när man befinner sig i flow. Det är svårt att precis definiera hur flow nås men de 

flesta känner när det händer. Ibland kan det kännas som att det kommer från ingenstans. Flow 

är inte förbehållet en speciell grupp av människor eller en precis prestationsnivå. Flow kan 

vem som helst känna, när som helst, vilket kan upplevas lite magiskt. Flow handlar om att 

bemästra sitt medvetande för att hitta vägar att nå lycka.  25

Om musikern tränar sitt medvetande kan det i sin tur leda till att den kommer att behärska det 

den gör, alltså genom att träna på att tolka det som händer utanför till det positiva istället för 

det negativa. Då kan musikern se möjligheter och få bättre verktyg för att försätta sig i flow. 

Det är människan som själv styr över dessa situationer och hur de ska tolkas, huruvida 

människan själv ska vara lycklig. Det finns, enligt Csíkszentmihályi, en central del i 

medvetandet: jaget/självet. Alla de medvetna val man gör i livet grundar sig i självets 

medvetande. 

När det finns yttre och inre hinder som stör våra uppsatta mål får vi en inre oordning. Denna 

psykiska entropi stör vårt fokus och förhindrar oss från att uppleva flow. De yttre hinder som 

stör oss kan vara allt från ostämda instrument eller mekanik som krånglar etc. Den inre 

psykologiska hindren kan vara att man fokuserar på eventuella saker som skulle kunna gå fel, 

vilket leder till att man inte kan befinna sig i nuet. Då hamnar man i en psykisk entropi. 

Motsatsen till psykisk entropi är alltså flow. När ordningen i medvetandet och energin flödar i 

 Csíkszentmihályi. Flow. 24-2725
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enlighet med målet får man en optimal förutsättning för flow. Det är den känslan och 

upplevelsen vi hela tiden strävar efter men inte alltid når fram till.  26

6. Material 

I följande kapitel går jag igenom de material jag valt att arbeta med. Materialet omfattar: 

bibeltexter, skalor, rytmiska mönster och musikaliska skisser samt val av instrument. Under 

processens gång har jag samlat på mig olika byggstenar innehållandes detta. Det blir lite av en 

improvisatorisk verktygslåda, en musikalisk palett. 

6.1 Bibeltexter 

När jag skulle välja bibeltexter till mina improvisationer gjorde jag detta i samråd med en 

präst. Mitt önskemål var att följa Jesu liv från Maria bebådelse till uppståndelse. Efter många 

intressanta diskussioner och läsande i bibeln kom vi fram till att ett intressant perspektiv på 

Jesu liv skulle kunna vara utifrån moder Maria. När vi samtalade fick jag inspiration och idéer 

till improvisationerna som vi kom att kalla Mariaimprovisationerna. En av de intressanta 

sakerna med att följa Marias resa är hennes två roller; dels som moder  med de känslor och 

oro som medföljer i e sådan roll, men också sin roll som mor åt världens frälsare. Utifrån de 

bibeltexter där Marias perspektiv var representerat i Bibeln valdes följande. 

 Maria möter ängeln (luk 1:26) 
 Maria vandrar nygravid (luk 1:39) 

 Jesu födelse (luk 2:19) 
 Symeons ord till Maria (luk 2:34-35) 

 Jesu första under (joh 2:1-12) 
 Maria försöker prata med Jesus (luk 8:19) 

 Csíkszentmihályi. Flow. 5326
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 Vid korset, Jesu död (joh 19:25) 
 Jesus uppstånden (matt 28:16-20) 

6.2 Skalor 

Det musikaliska material jag arbetat med bygger på olika typer av skalor. I detta stycke 

beskriver jag lite kring mina val och tankar om tonarter. 

Tonarter har upplevts olika genom århundraden, men den beskrivningen jag valt att hänvisa 

till är den som Christian Schubart beskrivit i boken ”Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst”.  27

Där beskrivs tonarter i dur och moll med en känslokontext.  28

Jag tittade på mina improvisationer för att se hur tonarterna hade beskrivits utifrån Schubarts 

beskrivningar. Från improvisationskonserten i Masthuggskyrkan väljer jag att titta på två 

improvisationer i denna kontext. Den fjärde och den sjätte: 

Mariaimprovisation 4: Symeons ord till Maria om Jesus öde: Ja, också genom din egen själ skall 

det gå ett svärd - för att mångas innersta skall komma i dagen.  Maria får veta att hon kommer att 29

lida av det öde som väntade redan när Jesus bara vara åtta dagar gammal. Detta är kontexten 

för min improvisation. Tonarten jag valde för denna improvisation är: C moll. Beskrivningen 

av denna tonart enligt Schubard är att det är en kärleksfull men längtande känsla. C minor: 

Declaration of love and at the same time the lament of unhappy love. All languishing, longing, sighing 

of the love-sick soul lies in this key.  Enligt denna beskrivning kan man läsa in en bitterljuv 30

känsla vilket också är intressant då kontexten av bibelordet beskriver just detta: Glädjen över 

detta nyfödda barn och det öde som väntar.  

 Christina Schubart 1739-1791, poet, författare, kompositör och journalist, Tyskland27

 https://wmich.edu. ”Affective Musical Key Characteristics”28

 Bibel 2000, Luk 2:3529

 https://wmich.edu. ”Affective Musical Key Characteristics” c minor30
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Mariaimprovisation 6: Maria söker kontakt med Jesus: Tonart jag valt är F moll, vilken 

beskrivs följande: F minor: Deep depression, funereal lament, groans of misery and longing for the 

grave.  Denna beskrivning är intressant med tanke på den bibelkontext min improvisation har. 31

Improvisationen behandlar temat av sorg, vilsenhet och en viss längtan. Maria söker kontakt 

med Jesus men lyckas inte. Jesus svarade dem: Vem är min mor och mina bröder?  Kanske känns 32

den känslan igen i tonartsbeskrivningen och mitt val av tonart för improvisationen.  

Andra skalor jag valt att arbeta med är dorisk skala, neapolitansk mollskala, harmonisk 

mollskala, lydisk skala, mixolydisk skala, dimskala, heltonsskala och kromatisk skala 

6.3 Rytmiska mönster & musikaliska skisser 

Rytmiska mönster och musikaliska skisser är något jag arbetade fram under min process. Fler 

olika idéboxar, som jag kallar dem, vilka jag har använt som både kollage samt endast som 

ingångar i improvisationerna. Två exempel på dessa idéboxar presenteras i detta kapitel. 

Även om jag haft konkreta melodier och rytmiska mönster har jag också varit öppen för att 

inte förutbestämma vad som skulle hända i improvisationerna. Däremot har detta förarbete 

gjort att jag haft verktyg att ta av när stunden infunnit sig. Målet var improvisationskonserten 

och vägen var bland annat de musikaliska verktygen. Det var då jag började skissa fram 

idéboxar för att styra upp mina improvisationsidéer mer konkret. Några exempel på detta är 

de två jag valt ut att presentera nedan. Den första idéboxen som presenteras här i texten 

använde jag mig av i improvisation 5 om Symeons ord till Maria.   33

I improvisationen använder jag mittendelen ”B” i Exempel 1: Idébox 1 som ingång, den börjar 

1:35 i inspelningen. Det man kan konstatera är ett notexemplet är just en inspiration och inget 

 https://wmich.edu. ”Affective Musical Key Characteristics” f minor31

 Bibel 2000, Mark 3:3332

 Audio_4: Lo Bringeland, improvisation 533
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konkret. Jag spelar inte strikt efter notvärdena i notbilden utan jag använder mig av en annan 

rytmik på inspelningen, detta kan man säga är en del av improvisationen. Det som följer efter 

dessa två takter på bildexemplet är det som händer i en improvisation: Man utgår ifrån en idé 

som man ev. gör om och sedan utvecklar.  

I en annan improvisation, den sjätte improvisationen om Jesu första under: har jag i exempel 

2: Idébox 2 två nedskrivna ackord samt en visuell inbjudan till fortsättning uppåt genom tre 

ritade pilar som i detta fall ska motsvara manualer och pedal som följs åt.  34

Dessa två ackord hör man 0:19 in i inspelningen och de satte ton för improvisationen, efter 

dessa ackord går jag vidare med annat harmoniskt material som är inspirerat av dessa två 

ackord. Så här arbetar jag mig igenom improvisationerna. Det börjar med en idébox som jag 

sedan tar vidare.  

 Audio_5: Lo Bringeland, improvisation 634
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Exempel 1: Idébox 1

Exempel 2: Idébox 2



6.4 Val av instrument 

Valet av instrument har varit en viktig del i min process. Efter att ha förberett mig i olika 

kyrkor på olika orglar, bland annat en Allenorgel i Fässbergs kyrka, började jag fundera på 

vilken orgel jag skulle välja för min konsert.  Allenorgeln har stora möjligheter med ett stort 35

antal register samt registercrescendosvällare vilket är ett väldigt bra verktyg för den 

dramaturgiska och dynamiska effekten. Ändå funderade jag vidare då det var något jag 

saknade. Då jag tidigare varit och spelat mycket i Masthuggskyrkan kom jag att tänka på 

denna orgel. Den största anledningen till denna tanke var att den orgeln har ett pipverk 

placerat bakom altaret, ett så kallat altarverk. Något jag genast såg var de möjligheter detta 

altarverk skulle kunna medföra i mina improvisationer. Med läktarorgelen placerad längst bak  

i kyrkan och altarverket placerad längst fram såg jag framför mig hur jag skulle kunna 

utnyttja dessa pipverksplaceringar teatraliskt i mina improvisationer. Dessutom har orgeln i 

Masthuggskyrkan ett makalöst stort utbud av stämmor som är fördelat på fyra manualer och 

pedal. Således valde jag denna orgel för min nalkande improvisationskonsert. 

 Allenorgel förklaring: Ett specifikt märke på en digital kyrkorgel. 35
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 https://www.svenskakyrkan.se/filer/Orgelforum_2018-3_Masthuggskyrkan%20(002).pdf 
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Bild 1: Dispositionen för läktarorgeln i Masthuggskyrkan.

https://www.svenskakyrkan.se/filer/Orgelforum_2018-3_Masthuggskyrkan%20(002).pdf


7. Den konstnärliga resan: Från idé till konsert. 

Följande text är skriven i kronologisk ordning av den konstnärliga resa jag gör från idé och 

fram till konsert. Det börjar med ett utforskande kring musikaliska verktyg och mentala 

förberedelser. I startgroparna av min process besöker jag Kristina Shtegman som är en mycket 

skicklig musiker och improvisatör.  Utbildningen för Shtegman är en viktig ingång för att få 36

improvisatorisk och mental input till mitt arbete. Efter besöket i Ljusdal undersöker jag olika 

tekniker inom improvisation utifrån olika ingångar som sedan formar den musikaliska 

paletten, bestående av tre delar: 1. Musikaliska verktyg 2. Akustik 3. Registrering. Den andra 

delen av mitt fokus är min mentala förberedelse. Slutligen resulterar min process i ett 

konstnärligt uppförande inför publik vilket blir: Mariaimprovisationerna i Masthuggskyrkan 

den 23 oktober 2021.  

7.1 Input från en excellent improvisatör 

Möjlighet gavs mig att åka upp till Ljusdals kyrka och möta konsertorganisten Kristina 

Shtegman, för input i orgelimprovisation, akustik och registrering. Där började min resa mot 

Mariaimprovisationerna.  37

Första dagen, den 16 mars 2021, tillägnade vi nio timmar i Ljusdals kyrka med intensiv 

utbildning i spelteknik, repertoarspel, koralförspel samt orgelimprovisation. Eftersom min 

studie handlar om orgelimprovisation kommer jag endast skriva om det som rörde detta. Det 

första jag fick göra inom detta improvisationsfält var att sätta mig vid orgeln och där visade 

Shtegman mig hur man kan arbeta med övertoner i orgeln. En teknik jag fick prova på var att 

 Tillfrågad att bli publicerad vid namn.36

 Kristina Shtegman 1972-, är utbildad konsertpianist vid musikkonservatoriet i Moskva samt konsertorganist 37

via Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Hon har även gått privat undervisning i orgelimprovisation för 
konsertorganisten Gunnar Idenstam. 

 av 24 54



spela bas som vanligt med vänster fot men samtidigt göra korta snabba rytmer med höger fot, 

detta menar hon skapar toner ihop som normalt sett inte finns i orgeln. Det uppstår övertoner 

mellan piporna i samspel med den befintliga akustiken. Ihop med denna basteknik fick jag i 

uppgift att integrera dimackord med stegvisa förflyttningar med kromatiska rörelser. Till detta 

lade vi till en melodi på egen manual.  

Utan min vetskap, men till stor nytta, dokumenteras mina improvisationer så att jag kunde 

analysera dem i efterhand. Orgeln jag improviserar på, och som dokumenterats i form av 

ljudupptagning, i det som nämns ovan är en tvåmanualig Setterquist & son från 1931. Vid 

senare lyssning på inspelningarna upplevde jag att min improvisation hade ett flow. Min 

upplevelse var också att jag hade ett konstnärligt och andligt ”moment” där jag inte medvetet 

styrde över mina musikaliska val. Detta kan beskrivas utifrån Flowteorin.  

Efter att ha dykt in i detta meditativa sätt att improvisera upptäckte jag nya tankar och nya 

dörrar öppnades för mig. Detta kom att bli en ny ingång i kommande improvisationer och 

prövanden. 

I tillägg till att Shtegman delat med sig av sin omfattande kunskap i improvisation, 

registrering och övertonsmedvetenhet så uppmärksammade hon mig på detaljer i mitt spel jag 

själv missat. Vi gick igenom materialet tillsammans i efterhand och hon hjälpte mig då att 

analysera mina improvisationer. Detta gav mig nytt perspektiv på vad jag upplevt/inte upplevt 

samt vad jag faktiskt gjorde konkret musikaliskt. Vi samtalade också mycket om de mentala 

bitarna, om andlighet och flowtillståndet. Shtegman berättade om sina tankar och kunskap om  

förutsättningarna för att kunna hamna i detta mentala flödestillstånd. 

Under min vistelse i Ljusdals kyrka och de tre fantastiska orglarna fick jag göra 

improvisationer i olika stilar. Vid ett tillfälle fick jag sitta vid den nyrenoverade barrockorgeln 

på läktaren, en mekanisk orgel med en manual med bihängd pedal, byggd 1761-1764 av 

orgelfirman Gren & Stråhle. Vid denna orgel fick jag improvisera i barrockstil med ingången 
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att göra en pampig koralimprovisation. Detta dokumenterades också med en ljudupptagning 

på en mobiltelefon, vilken jag lyssnade på i efterhand. Denna orgel är övertonsrik och med sin 

unika klangbild inspirerades jag på ett nytt sätt. Denna orgel har delade register samt bihängd 

pedal, vilket man skulle kunna se som en begränsning och utmaning, vilket innebär att man 

behöver tänka kreativt för att utnyttja orgelns kapacitet och möjligheter. Shtegman visade 

prov på orgelns rika övertoner genom att improvisera med inslag av Händel och Bach. Att 

höra och se henne improvisera briljant och energirikt inspirerade mig oerhört. Denna orgel 

utnyttjade hon fullt och upplevelsen av att höra henne spela fick mig att för en stund tror att 

orgeln var dubbelt så stor mot var den faktiskt var. Detta kommer sig förmodligen av att hon 

dels är duktig på att utnyttja övertoner och akustik men även genom att skapa en genomtänkt 

registrering där hon utnyttjar de delade registerna optimalt.  

7.2 Prövande på egen hand: utveckling av den musikaliska paletten 

I mitt prövande vill jag undersöka och utveckla den musikaliska palett jag kommer att 

använda mig av i min improvisationskonsert. I följande kapitel går jag igenom mina olika 

försök och upptäckter genom dessa försök. Kapitlen berör både improvisatoriska upptäckter 

så som reflektioner kring registrering och akustik. 

Improvisation till stumfilm (22/1-2021) 

Mitt första försök är att improvisera till stumfilm i realtid. Den film jag valde att ta delar från 

är Jesus från Nasaret. Det är en över 6 timmar lång film som jag klippte scener ur. Utav dessa 

scener valde jag en: Maria bebådelse. Som hjälpmedel hade jag en smartphone. 

Mobiltelefonen hade jag uppställd på notstativet och improviserade i realtid filmen. 

Improvisationen gjordes i Fässbergs kyrka med en lätt grundregistrering av tre 8’fotstämmor 

på huvudverket och svällverket, samt 16’-fotstämmor i pedalen. Allt var kopplat, dvs. 

Svällverket nedkopplat till huvudverket, sväll-och huvudverk nedkopplat till pedalen. Till 
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detta använde jag mig av ett registercrescendo som går från pianissimo till fortissimo. Detta 

registercrescendot använde jag som en dramatisk förstärkning, när improvisationen ökade i 

intensivitet ökade jag även på registreringen med registersvällaren och på samma sätt åt andra 

hållet. I och med att jag använde denna teknik kunde jag få en större effekt dynamiskt vilket 

också bidrog till större konstnärlig frihet. Jag kunde använda mig av snabba pådrag och 

utnyttja akustiken som effekt. Det som hände var att insatserna överlappade varandra på ett 

dramaturgiskt övertygande sätt.  

Detta spelade jag in med en ljudupptagning. När jag analyserade filmen upptäckte jag att jag 

omedvetet använt musiken för att förstärka karaktärer i filmen. Tex. I Början improvisationen 

spelar jag rena intervall som en fanfar som tolkas som det rena gudomliga. Denna fanfar 

återkommer även mot slutet av improvisationen. Där emellan spelas mollackord där den rena 

kvinten vandrar för att dramatisera ängeln Gabriels uppenbarelse. I Bibeln står det ofta när 

änglar uppenbarar sig: Var inte rädd! De musikaliska upptäckterna i denna improvisation blev 

idéer jag tog vidare med mig som delar i den musikaliska paletten som sedan kom till 

användning i Mariaimprovisationerna. 

Improvisation efter en karta (9/3 2021) 

Denna gång utgick jag ifrån en Karta över Jersualem. Temat var ur bibelordet om Marias 

vandring, nygravid till Elisabeth. Dessa två var min input, ett bibelord och en karta. Jag 

ställde kartan på notstället och lät känslan guida mig. Jag utgick ifrån den typografi som finns 

i områdena som gäller de bibliska vandringarna. Med vetskapen om 1500 meters 

höjdskillnad, svår terräng, farliga områden med banditer etc. så gav det mig helt nya färger att 

arbeta med. Ingången i musiken hade inte fokus på toner, harmonik och rytmik utan att 

gestalta/måla en bild av verklighet som inte i detalj beskrivs i Bibeln. Ihop med berättelsen 

om hur Maria vandrar nygravid genom detta oerhört svåra landskap för att besöka sin bästa 

väninna blir detta oerhört laddat och färgstarkt för mig som musiker.  
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Improvisationen blev dokumenterad av ljudupptagning vilken jag analyserade i efterhand. 

Orgeln jag använde var den tremanualiga digitala Allenorgeln i Fässbergs kyrka. Även 

erfarenheten av denna improvisation tog jag med mig vidare som en del i den musikaliska 

paletten.  

Laboration med registrering  

Arbetet med laborerande av registrering påbörjades i Fässbergs kyrka på Allenorgeln. I detta 

skede använde jag mig av svag grundregistrering med endast 8’fots-stämmor i manualer och 

16’-fotsstämmor i pedal, samt Pedalkoppel. Utifrån denna grund använde jag ett 

registercrescendo för att arbeta dynamiskt med ljudbilden. Tanken var att detta skulle vara 

mitt upplägg på flera av improvisationerna. Detta provade jag många gånger och det 

dokumenterades även för att jag skulle kunna analysera detta i efterhand.  

Senare i processen när jag började närma mig den nalkande konserten bestämde jag mig för 

att använda annat instrument, ett instrument med helt andra förutsättningar. Valet blev orgeln i 

Masthuggskyrkan. När jag kom till den orgeln insåg jag att det fanns en 

registercrescendopedal, dock var denna inte programmerad och således ur bruk. Då fick jag 

helt sonika göra nya val i och med att möjligheten till att använda registreringscrescendo inte 

fanns. Därmed bestämde jag mig för att programmera ett ”sömlöst” crescendo från 

pianissimmo till fortissimo. Denna registrering tog tre timmar att göra och slutade på totalt 41 

kombinationer. Det var ett sätt för mig att göra ett registercrescendo som jag behövde till en 

av mina mest dramatiska improvisationer. Detta kom jag att endast använda i min åttonde 

improvisation: Jesu död. Då använde jag slutligen inte hela omfattningen av det 

programmerade crescendot utan valde att använda de sista 21 kombinationerna, från mf-fff i 

improvisationen. 
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Då orgeln i Masthuggskyrkan har en stor disposition påbörjade jag ett registreringsäventyr där 

jag gjorde många intressanta upptäckter. Många timmar spenderades av att lyssna på 

stämmor, prova olika kombinationer. Detta var en resa som gav nya färger åt min musikaliska 

palett. I och med att jag fick lägga mycket tid på registrering gav det mig flera insikter. Till 

stor hjälp hade jag min goda vän Joel Bergström som har stor kunskap om registreringspraxis 

och hur olika stämmor i olika orgelbyggartradition fungerar med likheter och olikheter.  38

Dessa kunskaper som Joel delade med sig av gav mig nya tankar och nya sätt att lyssna på 

mina egna improvisationer.  

I Masthuggskyrkan finns ett altarverk, vilket betyder att en del av orgeln är placerad bakom 

altaret i koret. Detta innebar, för mig, att få möjlighet till att bygga upp en musikteatralisk 

miljö där toner och harmonik kommer från två olika håll i kyrkan. Detta ville jag utnyttja så 

jag lät altarverket få gestalta det celestiala, det himelska. Registreringen för den första av 

mina improvisationer, ville jag bygga upp en ljudbild där man inte riktigt skulle märka av 

”gränsen” där läktarorgeln och altarverket möts akustiskt.  Detta provade jag ut genom att 39

göra olika registreringar och lyssna nere i kyrkan så att jag fick till den perfekta ljudbilden. 

När jag satt denna registrering tog jag hjälp av en god vän som fick spela då jag gick runt i 

kyrkan och lyssnade. Den registrering jag använde mig av flera gånger under de olika 

improvisationerna på altarverket var: Gedakt 16’, gemshorn 8’, Rörflöjt 8’, vox celeste 8’, 

salicette 4’, fernflöjt 4’ och flautino 2’. 

Arbetet med registreringarna presenterades slutligen av olika ljudbilder där stämmor 

kombinerats med stor medvetenhet. Detta programmerades för att underlätta användandet. 

Varje registrering blev noga framtagen med tanke på känslor jag ville förstärka och förmedla i 

mina improvisationer. Jag har både gått emot och med viss regestreringspraxis. Det som i 

slutändan varit avgörande är hur registreringen lät i förhållande till improvisationsmodell 

 Tillfrågad att bli publicerad vid namn.38

 Lo Bringeland, improvisation 1 39
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oavsett om jag brutit mot praxis. Alla registreringar, utom det omfattande registercrescendot 

på 42 kombinationer finns som bilaga.   

I början gjorde jag några försök till lite brutala klanger, nästan metalliska och hårda. Detta 

gjorde jag med att använda alikvoter ihop med låga fottal. Till exempel: Borduna 16’, 

Kvintadena 16’, gedakt 8’, nasard 2 2/3 som jag använde mig av i improvisation 5.  40

Registrering och akustik hänger tätt ihop med varandra, mer om akustiken och de upplevelser 

och val jag gjort utifrån akustikens olikheter kommer i nästkommande kapitel. 

Akustiken  

Akustikens olikheter har varit något som jag fått uppleva under detta prövande. Fässbergs 

kyrka har en efterklang på 3.5 sekunder. Masthugsskyrkan, där jag slutligen utformar mina 

improvisationer, har en efterklang på 1 sekund. Detta har givetvis påverkat mitt sätt att arbeta. 

Figurer som jag använt i den första delen av arbetet har således omarbetats mot den senare 

delen av arbetet just p.g.a. dessa faktorer.  

I en torrare akustik, som i Masthuggskyrkan, kräver det en mycket mer noggrann registrering 

samt spelteknik som t.ex. legatospel. Det är dock inte enbart nackdelar med en torrare akustik, 

en fördel är att man kan göra mer komplex och snabb rytmik i t.ex. de lågfrekventa 

basstämmorna. Detta kom jag att dra fördel av i mina improvisationer.  

Akustiken påverkar utformandet av improvisationerna då helt olika fenomen uppstår beroende 

på efterklang. Har man en stor efterklang att arbeta med kan man utnyttja den fördröjning som 

finns i rummet vilket påverkar helheten och övertonerna.  

 Audio_4: Lo Bringeland, improvisation 540
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7.3 Praktiska förberedelser innan konsert 

Innan konsert behövde jag göra några praktiska förberedelser, dels genom att skapa något 

slags partitur för att ha ett skelett till mina improvisationer och för att kunna analysera 

resultatet behövde detta dokumenteras. 

Skapande av grafiskt partitur 

En annan sak jag även insåg när jag började arbeta på riktigt i Masthuggskyrkan var att dessa 

improvisationer behövde ett strukturskelett. Improvisationerna tenderade till att hamna i 

gränslandet för improvisation och komposition. För att inte låsa fast mig allt för mycket i 

färdiga idéer, bestämde jag mig för att göra grafiska partitur som enbart innehöll viss 

information, men även lämnade tillräckligt mycket öppet för att tyngdpunkten fortfarande 

skulle finnas på de improvisatoriska elementen. 

Jag använde mig av olinjerat A4-papper där jag noterade en dramaturgisk kurva på längden av 

pappret från den ena sidan till den andra. Inflikat i denna kurva noterade jag delvis 

ackordsprogressioner, skalmaterial samt registreringssiffror. Det är en linjär graf som läses 

från vänster till höger. Bibelordet är också presenterat i text ovanför grafen. Detta är den 

första metoden jag provar, vilken jag ganska snart överger då ett kollagepartitur fungerade 

bättre för mitt arbetssätt. Detta är inte ett vedertaget begrepp utan det jag kom att kalla mina 

skisser.  41

I kollagepartituret arbetade jag fram en helhetsskiss under tiden de improvisatoriska skeletten 

tog form. Varför jag valt att kalla dem kollagepartitur är för att jag succesivt klistrar in 

nödvändig information för ramen av mina improvisationer, likt ett kollage. Dessa innehåller 

 Bilaga: Kollagepartitur41
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allt från bibelord, rytmnotering, skalmaterial, temamelodier och harmonik. De inne håller 

även information om vilken registreringsprogrammering som tillhör vilken improvisation.  

Dokumentation 

Jag har valde att göra en ljudupptagning för att i efterhand kunna lyssna och analysera. En 

Ljudupptagning gjordes med en mikrofon av märket Røde NT1-A stormembransmikrofon via 

ett ljudkort som kopplades till en dator. Ljudet spelades in i programmet Logic pro och ingen 

efterbearbetning har gjorts. 

Jag har valt bort att göra en videoupptagning då detta moment skulle distrahera mig för 

mycket och motverka mitt mål att uppnå flowtillståndet. 

7.4 Slutmål: Genomförande av improvisationskonsert 

Det slutgiltiga resultatet är den konsert då jag improviserade live för publik i 

Masthuggskyrkan den 23 oktober. Konserten bestod av 10 improvisationer varav 9 är 

kopplade till bibeltexter. Detta varvades med att en präst läste upp bibelord samt berättande 

text om bibelkontexten.  

Förberedelserna innan konserten var att befinna mig ensam på orgelläktaren utan 

publikkontakt. Vid improvisationskonserten befann sig prästen, som stod för förmedlandet av 

bibelord och reflektion, framme i koret. Innan klockringningen förberedde jag mig genom bön 

och mediation. På notstället hade jag ställt upp mina kollagepartitur och manuset till 

textläsningarna. Första kombinationen på orgeln var intryckt. Det hela började med  en 

klockringning, därefter startade jag direkt med ett improviserat preludium.   42

 Audio_1: Lo Bringeland, improvisation 1 42
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I följande text kommer jag att beskriva kortfattat om hur improvisationerna lades upp, detta 

efter att jag lyssnat på mina inspelningar i efterhand. 

Improvisation 1, preludium 

I denna improvisation var min tanke var att skapa stämning och bjuda in publiken till 

lyssning. Här använde jag mig mycket av altarverket och dialogspel mellan altarverk och 

läktarorgel. Tyvärr är det svårt att uppfatta på inspelningen, men det var däremot tydligt i 

kyrksalen. Registreringen är mjuk och suggestiv vilket hänger ihop med själva 

improvisationen.  I denna improvisation börjar jag med att spela två moll9-ackord i arpeggio 43

där händerna ihopflätat svarar varandra. Kort efter denna presentation (00:18 in i 

inspelningen) kommer en melodi med en helt annan känsla som bryter detta mönster. 

Fortsättningsvis använder jag mig av moll9 och maj7-ackord, ytterligare nya melodier som 

kommer inflätat. Mönstret jag började improvisationen med kommer tillbaka mot slutet igen 

som en inramning och övergår i ett öppet ackord med endast rena kvinter som avslutar 

improvisationen.  

Efter denna improvisation läses den första bibelreflektionen upp och det första bibelordet. 

Efter texten tystnat tar mina två första bibelimprovisationer vid.  Dessa två hamnar på 44

samma inspelning då de avlöser varandra utan paus.  

Improvisation 2, Maria bebådelse 

Maria möter ängeln Gabriel som kommer med bud om människosonen. I denna improvisation 

använder jag ett rytmiskt mönster på ackorden Dmadd9 och Cmadd9 med mjuk registrering 

på huvudverket, detta varvas med melodier i både manual och pedal. En av manualerna har en 

 Bilaga: Registrering Mariaimprovisationerna43

 Audio_2: Lo Bringeland, improvisation2+344
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lite brötigare klang, där spelade jag en slags fanfarisk melodi med rena intervall med tanke på 

att gestalta ängeln Gabriel. I bibeln beskrivs ofta änglars möte med människor som 

skrämmande och då säger änglarna återkommande: Var inte rädd! Detta ville jag få med i mitt 

improvisatoriska uttryck, därav lite spretig registrering. För att förstärka detta ytterligare 

använder jag också en rytmisk passage där den rena kvinten i mollackorden vandrar till en 

förminskad kvint och till en överstigande kvint.  Bildexempel på detta: 

Improvisation 3, Vandringen 

Maria vandrar 14 mil från Nasareth i Galiléen till byn Ein karem (vingårdens källa) för att 

besöka sin vän Elisabeth. En lång och delvis farlig vandring i ett kuperat landskap med berg 

och dalar. 

Improvisationen börjar med en rytmisk pulserande grund. Utifrån den kommer olika melodier 

på olika manualer med noga uttänkt registrering där jag ville gestalta den brokiga natur, med 

allt vad det kunde innebära, vilken Maria vandrar igenom.  
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Improvisation 4, Jesu Födelse 

Improvisationen rör sig i en mixolydisk skala i c. Detta modus kan upplevas som lite 

svävande och det modala målar med en svävande känsla. Ackorden jag utgår ifrån är C och 

Gmoll. Altarverket är här kopplat till huvudverket som jag spelar ackorden på. Melodin spelas 

även på ytterligare en manual där jag medvetet registrerat för att efterlikna hamnondorgelns 

klang. För att efterlikna hammondljudet jag hörde inom mig använde jag: Borduna 16´, 

kvintadena 16’, gedakt 8’ och nasard 2 2/3.  

Improvisation 5, Symeons ord till Maria 

Här börjar improvisationen med ett trefaldigt långsamt brötigt glissando som efterföljs av 

olika melodier ihop med klangbilder på huvudverket. Efter detta följer en melodi med en 

klarinett, corno di bassetto 8´ som jag blandat ihop med en traversflöjt 8´. Klarinetten får en 

speciell roll i improvisationen då den ljudbildsmässigt sticker ut mest. Min idé med detta var 

att det skulle gestalta svärdet genom själen som Symeon talat om för Maria. I slutet av mitten 

av improvisationen kommer en kadens som blir en lång avrundning. Mina tankar leder mig in 

på en inre sorgemarsch, ett skav man inte kan släppa.   

Improvisation 6, Jesu första under 

Med denna improvisation ville jag återge det magiska i att Jesus gör vatten till vin, vilket var 

det första undret. Detta gestaltade jag genom att ha ett mer modernt tonuttryck. De två 

ackorden som blev tongivande för min ingång i denna improvisation är: 
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Det som leder dessa ackord framåt är de rena kvarterna, tonerna under är mer för att sudda ut 

det rena med andra klangfärger. Denna idé tar jag vidare och spelar andra liknande klanger. 

Improvisationen övergår sedan i ett tonkollage med arpeggion på tredje manualen. Efter detta 

går jag tillbaka till den första idén med ackorden och avslutar med ett maj9-ackord som blir 

hängande i luften. 

Improvisation 7, Maria söker kontakt med Jesus 

Maria försöker nå fram till Jesus genom en folkmassa men lyckas inte. Han är inte nåbar.  

Improvisationen har en grund med en kadens som jag använder i flera olika tonarter med 

intervall av små terser:   

Improvisationen fortsätter med en friare del, sedan återkommer den första temaidén tillbaka 

som följs av improvisatoriska melodier, klangbilder och ett avslutande Fmoll-ackord.  

Improvisation 8, Jesu vandring i förvirring och rädsla 

Jesus hade förstått sitt öde och gör en vandring där Maria vandrar med. Denna oro, rädsla och 

förvirring ville jag gestalta genom improvisation med en röd tråd av outhärdlighet i form av 

en ihärdig bordunton. Genom hela improvisationen ligger denna bordunton på en manual 

konstant. Jag använder svällare för att dölja den ibland men den finns där hela tiden som en 
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jobbig påminnelse. Tillsammans med denna spelar jag en melodi som går från prim till kvint 

och vidare till en överstigande kvint.  En rörlig del avlöser den överstigande kvinten där 

melodiska idéer blandas och utvecklas, temat återkommer, och ytterligare melodier 

presenteras om vartannat. En snabbare pedallöpning infinner sig mot slutet som övergår i 

klustertoner, bordunen gör sin sista tydliga påminnelse om sin existens men tystas först med 

svällare och avslutas sedan helt, men något annat får sätta punkt och den punkten sätts i 

pedalen. Den irriterande bordunen vann inte.  

Improvisation 9, Jesus på korset 

Jesus ser Maria sörjande vid korset där hon står vid hans älskade lärljunge och ger dem 

varandra som mor och son.  …det är fullbordat. Och han böjde ned huvudet och överlämnade sin 

ande.  45

Improvisationen börjar med en ensam melodi där jag använder mig av dissonanta 

förhållningar. Melodin fortsätter med underbyggande ackord. Under tiden klickar jag fram 

registercrescendot (totalt i denna improvisation på 21 kombinationer) några steg. Efter en 

slutkadens på första delen kommer några öppna ackord och andra klanger med ett solo i 

basstämman där registercrescendot stegras. Tyvärr hörs inte bassolot så tydligt på 

inspelningen. En nedåtgående löpning på en harmonisk mollskala görs sedan på huvudverket 

på den starkaste registreringen i registercrescendot och slutligen kommer tre dramatiska 

ackord som avslutning:  

 

 Bibel 2000, joh 19:3045
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Improvisation 10, Jesu uppståndelse, postludium  

Den sista improvisationen inleds med ett par maj7-ackord med septiman dubblerad i 

ytterstämmorna, vilket görs på altarverket.  Efter detta kommer flertalet maj7-ackord i olika 46

tonarter som övergår i andra ackord och slutligen leder in i en klassisk koralkadens som 

förbereder det som är gränslandet till komposition. 2:51 in i inspelningen kommer en del som 

jag komponerat i förväg vilket gör att jag hamnar i gränslandet för improvisation och 

komposition. Tanken med detta var att jag ville ha med något konkret harmoniskt som 

påminde om en koral. Improvisationen avslutas med ett harmoniskt slutfall med ett långt 

slutackord där läktarorgeln samspelar med altarverket.  

8. Diskussion 

I detta kapitel delar jag in min diskussion i fyra avsnitt: Musikaliska verktyg, Mental 

förberedelse, kontext och konserten. Diskussionen utgår från den figur jag skapat utifrån 

inspiration av den jag fann i Steinmetz avhandling. Med denna figur (figur 2) kommer jag att 

svara på mina frågor: Hur kan jag förbereda mig för improvisation, vilka musikaliska verktyg 

kan jag behöva? Hur kan jag förbereda mig mentalt? Vad kännetecknar genomförd 

improvisation i dialog med lästa bibeltexter? 

8.1 Musikaliska verktyg 

Hur kan jag förbereda mig på improvisation, vilka musikaliska verktyg kan jag behöva? På 

denna fråga har mitt arbete givit mig svar. De musikaliska verktyg jag behövt är dels kunskap 

om instrumentet, akustiken och till det ha en registreringsmedvetenhet i förhållande till 

 Audio_9: Lo Bringeland, improvisation 10 (postludium)46
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varandra. Det jag även behövt är kunskap om olika musiktraditioner och spelsätt, men även 

inneha ett harmoniskt, rytmiskt och melodiskt kunnande. Utöver detta har jag behövt ha 

någon form av skiss eller skelett för formens skull för att kunna hålla den röda tråden. Den 

översta pilen i figuren Figur 2: improvisationsmodell innehåller de musikaliska verktyg jag 

kommit fram till att jag behöver för att improvisera.  

 av 39 54

Figur 2: Improvisationsmodell, Bringeland 2021



8.2 Mentala verktyg 

Hur kan jag förbereda mig mentalt? Att förbereda sig mentalt kräver att man har full koll på 

de improvisatoriska verktygen som redan beskrivits. Utöver detta behöver man ställa frågor 

som kräver omedelbar aktivitet för att behandla det som händer just nu och inte befinna sig i 

framtiden. Att helt fokusera på det som händer precis just nu så avskärmar man frågor som 

handlar om det som eventuellt kan hända sen. Det vill säga att man undviker frågor som ”vad 

kommer publiken att tycka om detta?”, ”vad händer om jag spelar fel?”. Dessa frågor måste 

man förekomma genom att vara i nuet. Det är även viktigt att hantera det som händer just nu 

när det blir ”fel”. 

Den teatermetod jag använt har fungerat som en del i den mentala processen. Metoden har 

även hjälpt mig att konkretisera vad jag vill göra. Genom att svara på en skådespelares frågor 

så får även jag som musiker en tydlig riktning där alla val man gör på vägen är väl avvägda 

och genomtänkta.  Vart ska jag? Vad vill jag? Hur och med vilka medel ska jag ta mig dit? 47

Under hela arbetets gång har jag jobbat med den mentala inställningen genom att fokusera på 

det som sker ”här och nu”. Till min hjälp har jag använt mig av teatermetoden. När det 

kommer till metoden som handlar om mental inställning har det varit svårt att helt skilja den  

åt från materialet och de musikaliska verktygen. Att förbereda olika improvisatoriska grepp i 

form av rytmiska mönster, harmonik och melodi-idéer blir att också förbereda den mentala 

inställningen. Ju tydligare den musikaliska paletten blir desto mer upplever jag att den 

mentala biten stärks. Just detta är det fenomen som flowteorin handlar om. De musikaliska 

verktyg jag arbetat fram under processen främjar de mentala förberedelserna. Detta är 

representerat i den vänstra pilen i Figur 2: improvisationsmodell.  

 Gårdfeldt. scenkonst. 176-17747
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8.3 Kontext 

Kontexten för detta improvisationsarbete är det som varit navet; Nämligen att utföra 

improvisation på orgel utifrån bibeltexter. Detta kräver både kunskap om bibeltexterna och 

dess kontext samt att man erfarar en religiös upplevelse. Denna religiösa upplevelse har jag i 

denna uppsats valt att förklara med flowteorin.  

Att sätta musik till bibeltext är för mig som organist och kyrkomusiker ett sätt att förkunna 

och förmedla. Där orden slutar tar musiken vid och tvärtom. Landgren skriver om hur rollerna 

som troende och musiker kan samspela och inte behöver ställas mot varandra: 

 ’Musikens tjänande funktion’ - blev till en insikt om att ett definierande av en tjänande   
 funktion var förenligt med konstnärliga visioner och konstnärlig integritet.  48

Ibland kan man slitas mellan definitionerna när man utövar kyrkomusik, vad kan man kalla 

konst och vad är tro, är det någon skillnad? Detta beskriver Landgren (2012). 

 Bra konst undflyr ofta definitioner och varje försök att ringa in den brukar sluta på samma sätt 
 som när man ringar in Gudsbegreppet - det rinner mellan fingrarna. Konst och    
 gudsupplevelser undflyr ofta de konkreta definitionerna, de tvärsäkra fastslåendena och de  
 inmutande stängslen.  49

Den religiösa och andliga upplevelse kanske inte måste definieras med ord. Det kanske kan 

lämnas där hän åt var persons inre och få stanna där? Detta är representerat i den högra pilen i 

Figur 2: improvisationsmodell.  

 Johannes Landgren, Hållbara kyrkomusiker. 8348

 Landgren, Hållbara kyrkomusiker. 83-8449
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8.4 Konsert 

Vad kännetecknar genomförd improvisation? Svaret blir: En kombination av musikaliska 

verktygen, noggrann planering, kunnande om bibeltexternas kontext och samspelet med präst. 

Mina metoder att ta fram och arbeta med de musikaliska verktygen, texterna och den mentala 

inställningen har givit mig en bra grund att genomföra improvisationskonserten. Även de 

metoder jag provat men i slutändan inte använt, har givit färg åt mitt konstnärliga utövande 

och min mentala inställning.  

Precis som Mihaly Csíkszentmihályi beskriver: Då ordningen i medvetandet och energin 

flödar mot de mål man satt upp får man en optimal förutsättning för flow.  Precis detta har 50

jag fått erfara vid improvisationskonserten. Alla förberedelser jag gjort under förarbetet har 

fungerat som en grund där ”flow” kan uppstå i och med att jag har så pass mycket kontroll 

över materialet att jag helt kan släppa det när jag improviserar. När jag lyssnar på mina 

inspelningar upplever jag att det finns en linje och ett flöde. Ett dilemma uppstod på 

konserten; jag spelade en ton som inte var meningen. Detta hände på den sjunde 

Mariaimprovisationen i konserten då jag skulle spela en mollters, men istället råkade spela en 

durters.  Istället för att bli skärrad av att tonen stack ut upprepade jag den samt utvecklade 51

den. På så sätt blev den upplevda felspelningen omgjort till ett medvetet val. Hade jag inte 

gjort dessa upprepningar medvetet och utvecklat kanske jag hade fastnat i känslan av att tonen 

blev fel. Det som istället hände var att tonen bara blev en dissonans som tillhörde 

improvisationen. 

Vid en analys utifrån min upplevelse och den ljudupptagning som gjordes vid tillfället kan jag 

konstatera att alla de tidigare nämnda skalor finns representerade. En av de tekniker, Ghost 

notes, jag vet att jag använder är dock svåra att uppfatta på ljudupptagningen. Det hade krävts 

 Csíkszentmihályi. Flow. 5350

 Audio_6: Lo Bringeland, improvisation 7. 01:2451
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en mer avancerad inspelningsteknik för att kunna uppfatta dessa detaljer och övertoner. 

Gällande ljudupptagningen kan jag också konstatera att den inte ger en rättvis bild av 

övertonsrikedomen som finns i rummet när man spelar, vilket är en av de viktiga delarna i 

upplevelsen på plats. En annan sak som också är svår att uppfatta på inspelningen är 

registreringarna som samspelar och i viss mån motspelar mellan altarverk och läktarorgel, 

detta kan också enbart uppfattas på plats då det krävs att man befinner sig i rummet. 

Miklós beskriver Duprés musik i de olika nedtecknade improvisationerna genom att ta fram 

exempel på hur han använt sig av olika motiv och figurer för att gestalta olika mänskliga 

fenomen. Miklós beskriver också registreringsval och dynamiska noteringar som målande 

tekniker för gestaltningen. Detta påminner mycket om vad jag själv gjorde i mina 

improvisationer. De temamelodier och olika atmosfäriska mönster jag använde i mina 

improvisationer gestaltar känslan i texten.  

För att ge ett exempel på detta: I min improvisation om Jesu död finns det inslag av 

dissonanser och registreringen blir mer intensiv närmare slutet.  I Duprés improvisation om 52

Jesu död XII innehåller också mycket dramatik. 

 In the second section the composer depicts the image of the ground wich shook after  

 Jesus died on the cross, indicating a long tremolo in the bass line.  53

Duprés gestaltning är, rent musikaliskt, av annan karaktär än min improvisation, men 

energimässigt påminner det om den känsla jag försökte få fram i min improvisation. Dupré 

börjar med ett suggestivt klusterackord med en mer distinkt melodi på egen manual. Mot 

 Audio_9: Lo Bringeland, 202152

 Miklós Noémi ”An analysis. 26653
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slutet i Dupré XII blir det mer kaotiskt med stark registrering och klusterackord med snabba 

rytmiska mönster. Sedan avslutas 

Under konserten var också min upplevelse att jag och prästen hade ett tätt samspel trots att vi 

placeringsmässigt i rummet var långt ifrån varandra. Medan prästen läste bibeltexter och 

reflekterade över dessa kom jag på mig själv att sitta och dirigera i luften. När jag skulle ta 

vid efter sista ordet i varje läsning gjorde jag en impuls till mig själv med dirigering som om 

jag skulle slå in en kör. Detta var inget jag i förväg varken övat på eller bestämt mig för att 

göra utan det föll sig naturligt på plats. Under hela konserten upplevde jag att jag befann mig i 

det som kan kallas flow. Stora delar av musiken minns jag inte direkt, utan jag minns mer en 

känsla av vad jag gjorde. Det jag faktiskt gör rent musikaliskt har inspelningarna hjälpt mig 

att helt förstå. 

Vad jag kunde uppfatta av publikens reaktion var den upplevelse som de själva spontant valde 

att dela med sig av efter konserten. Flera verkade ha blivit berörda och lät meddela att de inte 

upplevt texterna på detta sätt innan, vissa grät och flera tyckte att det var sensibelt och 

andäktigt. Kanske försattes vi alla i detta andliga tillstånd, ett tillstånd av andligt flow; med 

hjälp av den kolorering av texterna jag försökte förmedla och förstärka via orgelns 

möjligheter? Det kan vara så att kommunikationen flödade mellan oss alla i rummet, präst, 

musiker och publik. Den upplevelsen är både svår att förklara konkret med ord och svår att 

bevisa, men ändå; en stark upplevelse att döma av reaktionerna efteråt. Med tanke på de 

upplevelser jag själv hade, de upplevelser prästen delade med sig av efteråt samt de 

upplevelser publiken delade med sig av så lutar det åt att vi alla upplevde ett flow; en sinnligt 

andlig stund. 

Steinmetz (2021) beskriver ett fenomen kring hjärnans aktivitet i förhållande till 

improvisation.
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 Limb’s studies also found similarities in the process of how musicians and non- musicians  
 listen to jazz improvisation: the same brain areas as in the performance process get activated,  
 a neurological proof for the often-cited important communal sense/spirit of listening together  
 between performers and the audience in jazz concerts.    54

Steinmetz hänvisar i sin text till forskning man gjort kring hur hjärnan aktiveras vid 

improvisation. Man har via denna forskning sett att hjärnan aktiveras på samma sätt för både 

musiker som är aktiva och publiken som är passiv. Det är intressant att detta som man 

upplever i samband med publik även har gått att mäta med forskningsmetoder. Helt klart 

händer något när vi som är på plats på en konsert, både musiker och publik, upplever att ”nu 

händer det”. Den abstrakta känslan och upplevelsen har således även mätbara 

forskningsresultat. Med detta kommer jag inte ge mig in i att dra några slutsatser, däremot var 

det intressant att läsa om att man gjort dessa upptäckter på hjärnans aktivitet.  

9. Slutsats 

Genom detta arbete har jag fått syn på min egen konstnärliga process där verktygen har fått 

mig att upptäcka nya aspekter på improvisation och gestaltning. I och med att jag har gått in 

på detalj på de musikaliska verktygen, men framför allt arbetat med den mentala processen 

har det givit mig känslan av att ”äga” materialet och gestaltningen, därmed kunde också ett 

lugn infinna sig vid uppförandet. Vidare har jag också fått syn på viktiga ingredienser till ett 

lyckat resultat, i detta fall: En genomförd improvisationskonsert där jag befann mig i ”flow”. 

Helhetsintrycket från idé till konsert är att jag fått göra en spännande resa, men att den bara 

har börjat. Denna resa har tagit mig genom nya tonspråk och musikaliska idéer, medfört en 
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registreringsmedvetenhet och uppmärksammat mig på akustiska fenomen. Det har även varit 

en stor inre resa där jag upptäckt nya sidor hos mig själv som musiker och människa.  

Genom att testa olika tekniker och verktyg har jag kunnat förbereda mig både musikaliskt och 

mentalt. Att genomgå olika metoder som att använda mig av olika media (film, karta, 

kollagepartitur, bibeltexter) har jag inte bara fått nya musikaliska verktyg utan också 

genomgått en mental process som improvisatör och musiker. Innan detta arbete hade jag 

mestadels fokuserat på musiken, olika improvisationsstilar och det musikaliska uttrycket. 

Efter att, genom detta kandidatarbete, ha befunnit mig i en skapandeprocess har jag upptäckt 

nya sidor hos mig själv och nya sidor av musikaliskt uttryck. Genom att aktivt ta ställning till 

frågor under processens gång har jag format nya sätt att improvisera på. Anastrofen, alltså den 

överaskande bieffekten, i detta arbete är att jag fått en mer tydlig stabilitet rent mentalt i 

framträdande för publik. Min nervositet inför att framträda har minskat avsevärt. Detta är ett 

resultat jag inte fokuserat på eller strävat efter. Ett nytt lugn som jag upplevde under 

improvisationskonserten i dialog med präst är resultatet av ett noggrant genomgånget material 

och tillvägagångssätt. Mina mentala förberedelser har också formats genom att jag använt mig 

av andra ingångar i musiken, så som text och värdeladdning. 

Vad hade jag gjort annorlunda om jag gjort om detta? På denna fråga skulle jag instinktivt 

vilja svara: inget; men det ger en förenklad bild. Jag skulle däremot vilja omformulera frågan 

till: Hur ska jag gå till väga om jag vill göra detta igen? Vad kan jag tänka på och ta med mig 

in i ett eventuellt masterarbete? Hur skulle forsättningen se ut? När det gäller de musikaliska 

verktygen; Det finns improvisatoriska verktyg samt akustiska fenomen jag skulle vilja 

fördjupa mig i vidare. Ett sätt skulle kunna vara att djupare gå in i hur övertonsserien fungerar 

i förhållande till spelsätt och registrering. Kanske skulle ett tillvägagångssätt också kunna 

vara att studera några tekniker närmare och hitta fler källor till fri klassisk improvisation. 

Efter att ha summerat mina inspelningar och anteckningar under processens gång, samt 

resultatet av improvisationskonserten i Masthuggskyrkan skulle jag säga att jag fått fram ett 

lyckat resultat. Syftet med denna uppsats och arbete var att utforska hur och om jag kunde 
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hitta, samt använda mig av, nya improvisatoriska grepp. Detta har jag gjort, vilket tagit mig 

igenom en process av förberedelser samt lett mig vidare in i en väl genomförd 

improvisationskonsert. Det har också öppnat upp möjligheter för fortsatt arbete med 

orgelimprovisation i bibelkontext. 
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11. Bifogade ljudfiler 

Audio_1: Lo Bringeland, improvisation 1 (preludium), inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-
format 

Audio_2: Lo Bringeland, improvisation2+3, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_3: Lo Bringeland, improvisation 4, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_4: Lo Bringeland, improvisation 5, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_5: Lo Bringeland, improvisation 6, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_6: Lo Bringeland, improvisation 7, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_7: Lo Bringeland, improvisation 8, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_8: Lo Bringeland, improvisation 9, inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. wav-format 

Audio_9: Lo Bringeland, improvisation 10 (postludium), inspelad 23 okt 2021, Masthuggskyrkan. 
wav-format 

12. Bilagor 

Bilaga 1: Kollagepartitur, sida 1 

Bilaga 2: Kollagepartitur, sida 2 

Bilaga 3: Registreringar, sida 1 

Bilaga 4: Registreringar, sida 2 

Bilaga 5: Registreringar, sida 3 
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