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Gary Verkade födds i Chicago, USA. Sina studier i orgel, komposition och 
musikvetenskap bedrev han vid Calvin College och vid University of Iowa i 
USA. Studierna fortsatte i Tyskland, vid Folkwang-Hochschule i Essen. 
Efter studietiden blev Verkade kvar i Tyskland fram till 1995 då han 
anställdes vid Carthage College, Kenosha, USA, som professor i solistiskt 
orgelspel. Denna position behöll han till år 2000 då han anställdes vid 
Musikhögskolan i Piteå. 
Verkade bedriver en omfattande musiker- och tonsättarverksamhet vid 
sidan av sin pedagogiska gärning. Som musiker är han aktiv som organist 
med tyngdpunkt på samtida musik samt äldre musik och han har 
konserterat runt om i Europa och USA samt Australien. Han har spelat in 
CD och DVD produktioner av fram för allt ny musik. Han har varit 
gästprofessor vid andra universitet och solist vid flera festivaler. Därtill är 
han en av grundarna till den Tysklandsbaserade improvisationsgruppen 
SYNTHESE där han bland annat spelar synthesizer och computer och 
samverkar med dansare och bildkonstnärer. Som tonsättare har han 
skrivit musik för orgel, elektronik och kammar- och 
improvisationsensembler. 
Som musikvetare har Verkade skrivit och publicerat ett avsevärt antal 
artiklar relaterade till orgelspel och uppförandepraxis och komposition. 
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Charles Tournemire studerade för César Franck under det sista året av 
Francks liv. Det var en upplevelse som Tournemire aldrig glömde; han 
hedrade Franck under hela sitt liv. Det var naturligt för Tournemire att vända 
sig till den gamla koralformen när han komponerade detta verk, Sancta 
Trinitas (treenigheten), till minnet av sin älskade lärare, som tillhörde det 
förra århundradet. 

Stycket består av tre delar, var och en av dem med sitt eget tema. De temana 
kombineras med varandra i den sista delen av stycket. Den första delen börjar 
med fragment, en melodi är född och utvidgas, en stor lyrisk byggnad skapas. 
Den andra delen ger drama, utveckling, klimax och avslutning. Den tredje 
delen sammanfogar, genomlyser, är välljud, fred. 
 
Reger och Tournemire använder former till sina verk som har historier, de 
existerar från förr. Regers former går tillbaka till det tidiga barock och innan, 
Tournemires form togs från hans tidigare lärare, César Franck. I början av 
seklet ser de båda tillbaka till något som hade föregått dem, men skapade 
något nytt. Zachers form är inte gammalt, men hans användning av en 12-
tonserie sätter honom i en tradition som börjar med Arnold Schoenberg i 
början av 1900-talet. Det verkar som om först efter ett långt liv tillbringas i 
musik och konst kan man ge ett stycke titeln Beziehungs-Weise: vis i 
relationer, musikaliska relationer, ja, men om man håller med Adorno att 
musiken relaterar analogt till liv, då hör man i musik, upplever inom musik, 
det som man upplever i livet: relationer. Och de är alltid nya. 
 

 
 

5 
FÖRHÅLLANDE 
Jag fick orgelstycket, Beziehungs-Weise, med posten. Tillsammans med en 
hälsning var paketet ett svar på ett brev som jag hade skickat. Finns 
någonting bättre än ett klingande svar? Men ändå: vad vill stycket säga? 
Det tyska ordet "beziehungsweise" betyder "respektive" på svenska, vilket 
faktiskt inte hjälpa oss att förstå Zachers titel än. Om vi översätter till "i 
förhållande till" eller "eller snarare" som det också kan betyda, kommer vi 
närmare innehållet. Kanske vi skall översätta mer ordagrant till 
”förhållandevis.” Zacher delar ordet och får: förhållande-vis, alltså vis i 
förhållande. Att påstå vara vis i förhållande, vis i relationer, kan man efter ett 
långt liv som musiker och konstnär. 
Zacher tar en 12-tonserie och ett antal olika kompositionstekniker för att 
ställa dem i relation till varandra. Han tar också "rena" klangfärger av orgeln, 
med andra ord enskilda register, 12 av dem. Ibland tillsätts en tremulant för 



att låta klangerna skimra. Alla dessa saker kartlägger sambanden mellan 
toner, kompositionstekniker och färger. Verket är en komponerad 
läroprocess i slutet av vilken lyssnaren vet mer om vilka typer av relationer är 
möjliga mellan just dessa toner, dessa kompositionstekniker och dessa 
klanger. 
Verket hävdar att dessa relationer är gällande och relevanta. Dessa relationer 
beskrivs med precision och variation, inte med upphöjt finger, inget 
demagogiskt jag har rätt, du har fel, ingen höjning av rösten (enstaka register, 
enkla klanger). 
 
KORAL 
En koral är en psalmmelodi som sjungs av en församling. Det är också titeln 
på César Francks sista tre stycken för orgel och hänvisar till en form som 
inkluderar psalm-liknande melodier som teman, eller snarare sångbara teman 
med långa toner.  

4 
MONOLOG 
I första meningen i sin bok, monologer (1800), säger Friedrich 
Schleiermacher: Ingen värdefullare gåva kan man ge människor än vad man 
har sagt i djupet av själen till sig själv; det ger människor det största som 
finns: en fri utsikt i ett fritt väsen. Det är mycket möjligt att Max Reger kände 
Schleiermachers bok. Schleiermacher var ju en av de mest berömda filosofer, 
teologer och bibelforskare under det föregående århundradet.  
Huruvida Reger visste Schleiermachers bok, gav han verkligen inte tanklöst 
den titeln till hans samling av tolv orgelstycken, op. 63. Monolog: en handling 
där man talar tankarna högt när man är med sig själv oavsett åhörare, ett 
privat uttalande som kommer, som Schleiermacher själv påpekar, från den 
innersta delen av sinnet eller själen, och ger en gratis titt på det inre väsendet. 
Monologe, op. 63, ger oss en titt på Reger-tonsättaren i all sin tumultartade 
rikedom. Han vänder sig till de gamla formerna för att göra detta: preludium 
och fuga, canzone, capriccio. Det moll-artiga, bitande preludium omedelbart 
följt av den stora, fylliga fugan, den förflyttningen från mörker till ljus i paret 
som skapar förutsättningarna för hela samlingen: alla aspekter av Regers 
tonsättare-jag kommer att avslöjas här. 

Det preludium och fuga-paret följs av en annan kontrast, Canzone. Det är ett 
melodiskt stycke, de två yttre delarna av den tredelade formen består av 
solomelodi med ackompanjemang, den korta mittdelen avstår från ett solo. 
Den livliga Capriccio överraskar med dess öppning motiv: det går upp till en 
”fel” ton, återvänder, och fortsätter med någonting annat. Det är en kapris, 
en nyck, nästan ett vad: kommer det här att gå bra? Våra förväntningar blir 
inte nöjda på en gång, men vi leds förbi dem till en annan uppsättning av 
upplevelser och ligger märke till att det ändå går bra. 
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