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Abstract

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur jag som kyrkomusiker kan tänka när jag fritt får 

välja musik till en begravning. Jag har utgått från två frågeställningar: vad som avgör om ett stycke 

passar på begravning och vad jag som kyrkomusiker kan tänka på när jag fritt får välja musiken till 

en begravning. Jag har arbetat utifrån mina egna åsikter och tankar angående begravningsmusik och 

valt ut fem stycken som jag spelat in och analyserat utifrån ett begravningsmusikaliskt perspektiv. 

Det resultat som jag har kommit fram till är att lugn musik; musik som registreras med svaga/mjuka 

registreringar;  musik  där  solostämman  kommer  ”inifrån”  musiken;  och  musik  som  innehåller 

nedåtgående motiv passar som begravningsmusik.  

Nyckelord: Begravningsmusik, Kyrkomusik, Orgel, Registreringspraxis 



”Det eftersökta är det som är givet; det man söker 
är det som är omedelbart eller närvarande för den som erfar.”

Don Ihde, Experimentell fenomenologi, sid. 29



Förord
När det var dags att börja fundera på vad mitt examensarbetet skulle handla om, så var det självklart 
för mig att välja ett ämne som engagerar mig och som jag skulle komma att ha användning för i mitt 
framtida yrkesliv. Valet föll på begravningsmusik – tråkigt och sorgligt enligt vissa, men för mig ett 
viktigt ämne då jag vill hitta verktyg till att beröra människor och hjälpa dem genom olika skeenden 
i livet. Som kyrkomusiker kommer jag att spela på många begravningar och då är det en fördel om 
jag har en bild av vilken musik jag tycker passar som begravningsmusik och att jag vet hur jag ska 
tänka för att hitta den.

Tack till!

Gary Verkade för hjälp med allt från noter och instudering till svårhittade källor och knuffar i rätt 
riktning. Elin Danielsson Hannus för att du visste svaret på alla min knepiga formalia-frågor. Mats 
Englund för ditt ständiga stöd. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att gå på begravning är en del av livet, människor föds och dör och det enda som vi med säkerhet 

kan säga är att vi någon gång kommer att dö.  Men bara för att vi vet att människor som står oss 

nära kommer att försvinna ur livet någon gång så blir det inte lättare för det - när en nära anhörig  

dör hamnar vi chock och mitt i all denna förtvivlan och sorg ska det organiseras en begravning. 

Som kyrkomusiker har man en stor och viktig uppgift att medverka under begravningar och med 

hjälp av musiken trösta människor och förmedla hopp i en mörk tid. Lars Åberg skriver i sin artikel  

Musiken vid begravningsgudstjänsten, ”...musiken har en ojämförbar förmåga att att 'lösa upp' - 

kanske det första syftet med musiken vid en begravningsgudstjänst är, att hjälpa de sörjande att 

gråta...”. Det är viktigt att de anhöriga får vara med och välja musiken vid en begravning, för att de 

ska få en chans göra gudstjänsten till ”sin”. Men när de anhöriga inte har några önskemål så är det 

upp  till  kyrkomusikern  att  välja  musiken.  Tyvärr  så  har  många  begravningsbyråer  förslag  på 

begravningsmusik vilket gör att de anhöriga aldrig kommer i kontakt med kyrkomusikern och får 

hjälp med musikvalet av någon som är utbildad inom området. När en kyrkomusiker får möjlighet  

att välja musik helt fritt så anser jag att det är viktigt att ta vara på den möjligheten. Det är en stor 

ära att de sörjande har lagt musiken helt i mina händer och det måste jag ta på allvar och göra något 

bra av. Tyvärr så är man då ofta bekväm som kyrkomusiker och går till en bok med musik som är 

utplockad  för  att  fungera  som begravningsmusik,  till  exempel  Lux  Æterna1,  och  väljer  musik 

därifrån. Jag anser att man måste våga utmana sig själv som kyrkomusiker och tänka större, tänka 

att  jag  har  den  kunskap  och den erfarenhet  som behövs  för  att  kunna  hitta  annan musik  som 

fungerar som begravningsmusik och som kan hjälpa människor genom begravningen2.

1  Lux Æterna är ”en antologi med orgelmusik för användning vid begravningsgudstjänster men också för andra 
tillfällen när man önskar meditativ orgelmusik”(Bengtsson 1991, sid 1)

2  Kommentar: Jag har inte alls någonting emot samlingen Lux Æterna, tvärtemot tycker jag att det är väldigt bra att 
det finns en samling med bra arrangemang på välkända sånger och musik som ofta spelas vid begravning, Men jag 
tycker att man som kyrkomusiker ska utmana sig själv att tänka utanför ramarna och spela musik som kanske inte är 
självklar som begravningsmusik, men som man med sin egen kunskap och erfarenhet anser fungera. Om man alltid 
spelar samma musik på begravningar så tror de sörjande tillslut att det inte finns någon annan musik och då kommer 
det aldrig att föras in någon ”ny” musik i begravningen.
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1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur jag som kyrkomusiker kan tänka när jag fritt får 

välja musik till en begravning.

Mina forskningsfrågor är:

• Vad i musiken avgör om ett musikstycke är passande att spela på begravning?

• Vad kan man som kyrkomusiker tänka på när man fritt får välja begravningsmusik?

1.3 Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning inom begravningsmusik har inte varit enkelt, jag har inte hittat något 

arbete som har precis samma inriktning. Jag har dock hittat två doktorsavhandlingar som jag till 

viss del har haft användning av.  Den ena är  Gå vi till  paradis med sång – psalmers funktion i  

begravningsgudstjänster (2002) av Anna J. Evertsson, som behandlar psalmernas funktion och vad 

de kan betyda för olika personer. Avhandlingen ger även exempel på olika begravnings-gudstjänster 

och dessa innehåller en väldigt kort beskrivning av vilken begravningsmusik som har använts och 

varför.  Den andra avhandlingen är  Rum för  röster  – Sociologiska  analyser  av musiklivet  inom  

Svenska kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister (2002) av 

Jonas Bromander som behandlar kyrkomusikens funktion i gudstjänsten och hur den uppfattas av 

olika individer som rör sig i kyrkorummet.

Jag  har  även  använt  mig  av  tre  artiklar  som på  olika  sätt  behandlar  kyrkomusikens  roll  i 

begravningsgudstjänsten:  Musik – tro – teologi, Om kyrkomusiken i Svenska kyrkan av Elisabeth 

Hansson, Vad är gudstjänstmusik? av Hans Karlsson och Musiken vid en begravningsgudstjänst –  

en livsviktig angelägenhet av Lars Åberg.

1.4 Metod 

Jag  har  valt  att  använda  ett  arbetssätt  där  jag  har  funderat  på  hur  musikens  struktur  och  inre 

relationer kommer till uttryck och upplevs av medvetandet (Benestad 1994, sid. 341). Jag har valt ut 

fem stycken från olika tidsepoker och olika länder, spelat in dem och försökt analysera dem för att  

få en bättre förståelse för varför jag anser att de fungerar som begravningsmusik. 

Utgångspunkten  i  arbetet  är  att  jag  som  kyrkomusiker  helt  fritt  får  välja  musiken  till 

begravningen, jag väljer alltså att bortse från aspekten att man ofta väljer musik som förknippas 

med den avlidne. 
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2. Processbeskrivning

2.1 Urval

Jag har valt stycken av kompositörer som jag tidigare kommit i kontakt med under min utbildning, 

detta för att ha någonstans att börja när jag letade efter stycken. Jag kunde av förklarliga skäl inte gå 

igenom all orgelrepertoar som finns, utan var tvungen att begränsa mig. Jag har inte valt något 

stycke som (uppenbarligen) bygger på en koralmelodi, detta för att jag vill att musiken och inte  

orden ska stå i fokus. Även om åhörarna inte skulle känna igen melodin och veta vad texten handlar 

om, så skulle jag som interpret kunna använda mig av den när jag gestaltade stycket.

När jag valde stycken hade jag utgångspunkten i noterna; jag letade fram stycken som jag trodde 

skulle passa och tog sedan med dem till orgeln och provspelade dem. När jag valde stycken letade 

jag medvetet  efter  stycken från olika länder och olika epoker för att  få en så bra spridning av 

musiken som möjligt, detta för att jag anser att det är viktigt som musiker att ha en bred repertoar  

och kunna spela musik från olika länder och epoker. 

2.2 Kriterier 

När  jag  valde  musik  utgick  jag  från  mina  egna  tankar  om  vad  jag  anser  är  viktigt  för 

begravningsmusik. Jag använde följande kriterier vid letandet:

• Musiken är lugn. Det är viktigt för mig att begravningen blir en lugn stund då det finns tid  

för eftertanke. Musiken ska inte vara påträngande utan finnas med för att underlätta för de 

sörjande under  begravningen.  För  mig  kan lugn  musik  innebära  två  saker:  antingen  att 

musiken har en lugn grundpuls, att den rör sig framåt i ett långsamt tempo och att det inte  

händer  så  mycket  i  stämmorna;  eller  att  det  finns  ett  harmoniskt  lugn,  att  harmoniken 

förändras långsamt samtidigt som det kan hända mycket i stämmorna.

• Musiken består av större rörelser och gester som är lätta att känna igen. Att känna igen sig i 

musiken är viktigt för mig, speciellt under en begravning. Även om de sörjande inte känner 

igen musiken så kan man underlätta genom att välja musik med teman som är enkla att att ta  

till sig. Musiken under en begravning ska inte bjuda på några överraskningar utan vara enkel 

och behaglig att lyssna till. 

• Styckets namn. Eftersom jag (som jag tidigare skrivit) anser att begravningsmusik ska vara 

lugn så har jag letat efter stycken vars namn eller föredragsbeteckning indikerar att stycket 

har ett långsamt tempo. Samma sak gäller för stycken som har registreringsanvisningar i 

titeln, om registreringsanvisningen tyder på en stark registrering har jag undvikit stycket. 
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• Styckets längd. Det finns ingenting som bestämmer hur lång musiken under en begravning 

ska vara, men ungefär 2-3 minuter brukar vara lagom. 

• Styckets svårighetsgrad. Stycket ska vara så pass enkelt att kyrkomusikern hinner lära sig 

det  på  relativt  kort  tid.  Som kyrkomusiker  har  man  många  olika  arbetsuppgifter  och  i 

perioder kan det vara svårt att hitta tid till att öva.

2.3 Allmänt om registrering och interpretation

Jag har valt att spela in mina stycken på musikhögskolans orgel för att jag skulle ha möjlighet att 

spela olika typer av musik. Musikhögskolans orgel är byggd för att passa musik från olika epoker 

för  att  underlätta  för  studenterna  under  utbildningen3.  Detta  gör  att  jag  har  kunnat  registrera 

styckena  till  stor  del  utifrån  den  registrering  som  är  angiven  eller  den  registrering  som  man 

troligtvis använde vid den aktuella epoken. Orglarna som finns ute i kyrkorna är inte anpassade på 

samma  sätt  utan  alla  ser  väldigt  olika  ut.  Detta  gör  att  all  musik  låter  väldigt  olika  på  olika 

instrument och fungerar olika bra att spela på olika instrument. När jag har registrerat styckena har 

jag medvetet försökt göra registreringar som jag anser fungera på begravningar och som samtidigt 

är tidstrogna i relation till de epoker som de är komponerade i. 

När jag har interpreterat styckena har jag gjort det med fokus på begravning, jag kanske skulle ha 

spelat annorlunda om stycket skulle ha använts i ett annat sammanhang. 

3 För orgelns disposition, se bilaga 5.1
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2.4 Analys av styckena 

Nedan följer beskrivningar och analyser av stycken som jag har valt ut. För varje stycke finns en 

kort beskrivning av tonsättaren; en avdelning som försöker beskriva varför jag tog med stycket till 

orgeln;  en  avdelning  som  behandlar  registreringen;  en  avdelning  som  behandlar  eventuella 

spelsvårigheter;  och  en  avdelning  som innehåller  en  kort  analys  av  stycket  i  ett  begravnings-

musikaliskt perspektiv. Dessutom är vissa stycken utvecklade med avdelningar som är specifika för 

just dem och som är viktiga för förståelsen av musiken.

2.4.1 Andante D-dur – Felix Mendelssohn

Felix Mendelssohn (3/2 1809- 4/11 1847) är en tysk tonsättare, pianist, organist och dirigent. 

Hans kompositioner bär spår av wienklassicismen i fråga om tonspråkets balans och klarhet, men 

är samtidigt starkt influerade av romantikens  tankar  om känsla  och fantasi  och han har hämtat 

mycket  inspiration från naturen.  Mendelssohn är  känd för  att  ha ”återupptäckt” J.S.  Bach,  han 

fascinerades tidigt av Bachs musik och 1829 arrangerade och dirigerade han Matteuspassionen som 

då uppfördes för första gången sedan Bachs död. Mendelssohn har för orgel komponerat bl.a. sex 

sonater  samt tre  preludier  och fugor.  Det  Andante  som jag har  valt  är  ett  fristående verk som 

Mendelssohn komponerade den 9 maj 18234, när han var 14 år. 

2.4.1.1 Vad notbilden avslöjar:

Noterna finns i bilaga 5.3, sid 29.

Det första jag ser när jag tittar på notbilden är titeln, Andante D-dur, och eftersom jag av erfarenhet 

vet att stycken med tempobeteckningen andante (gående) brukar gå relativt långsamt så väcks min 

uppmärksamhet. I notbilden finns även ordet Sanft (mjuk, mild, len, blid och len) som ger mig en 

bild av att stycket ska spelas på en mjuk registrering. Stycket är skrivet för en manual och pedal och 

antalet stämmor varierar mellan tre och fyra. I min utgåva är stycket tre sidor långt, det finns ingen 

gräns för hur långt eller kort begravningsmusiken bör vara, men tre sidor känns lagom i det här 

fallet. 

Stycket består till stor del av nedåtgående skalrörelser, men verkar hela tiden sträva uppåt i och 

med att skalorna hela tiden har en högre startton. Stycket har en slags A-B-A-form, där temana i B-

delen består av delar av temana i A-delarna. Slutet är avstannade med en nedåtgående rörelse i 

pedalen och ackord i händerna. 

4 Enligt förordet till min notutgåva. 
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2.4.1.2 Registrering

Mendelssohn  lämnar  ingen  registreringsanvisning  till  stycket,  men  i  Peters  utgåva  av  hans 

orgelkompositioner5 framgår det hur han tänkte angående registreringen av sina stycken. Han menar 

att alla orglar låter så olika att det inte går att lämna någon exakt registreringsanvisning, men att ett 

stycke med nyansbeteckningen  fortissimo ska spelas på fullt verk och att ett stycket med nyans-

beteckningen pianissimo generellt bör spelas med mjuka 8'-stämmor. Det stycket som jag spelar har 

ingen annan anvisning än Sanft och det tolkar jag som att stycket ska ha en mjuk registrering som 

inte är för stark. Jag har efter dessa utgångspunkter valt följande registrering:

• Manual III: Flöjt oktaviant 4' 

• Manual II: Gedackt 8', FL. D'Amour 8'

• Pedal: Subbas 16',Gedackt 8'

• Koppel III/II

Jag har valt att koppla ner 4' flöjten från tredje manualen för att få en ljusare och klarare klang. 

2.4.1.3 Styckets uppbyggnad:

Lyssna på spår 1 på den bifogade inspelningen.

Stycket börjar med tonen d i pedalen och sedan kommer de andra stämmorna (två i högerhanden 

och en i vänsterhanden) in på andra åttondelen. Vänsterhanden spelar då en uppåtgående skala från 

d (samma som pedaltonen) och högerhanden en nedåtgående motrörelse med en parallellstämma. 

Högerhanden fortsätter sitt nedåtgående tema i olika lägen och från och med takt 3 så har varje 

insats en högre startton än de tidigare. I takt 5 kommer ett andra tema in i vänsterhanden och följs 

av samma tema i högerhanden. Sedan fortsätter musiken, stämmorna rör sig mot A-dur, som de når i 

takt 11. Stycket börjar sedan om som från början men nu i A-dur istället för D-dur. Stycket fortsätter  

med ett sekvensartat parti där händerna rör sig i en parallell nedåtgående rörelse medan pedalen 

spelar nedåtgående rörelser med större språng. I takt 22 kommer det andra temat in i sopranen och 

följs i takten efter av en upprepning, även den i sopranen fast i ett högre läge. 

I takt 25 har händernas stämmor rört sig högt upp och det är ett stort mellanrum mellan tenoren 

och pedalen. Stämmorna rör sig sedan mot varandra igen och följs av ytterligare ett sekvensartat 

parti med liknande åttondelsrörelser i alla stämmor. Detta parti leder fram till D-dur i takt 35 och då 

börjar stycket om igen som från början, det händer dock mer i tenor- och altstämman nu och andra 

teman från stycket blandas med det första temat. I takt 39 spelar tenorstämman en förlängd skala, 

från A till e1,  som leder in musiken i en kadens till D-dur. Sedan fortsätter tenoren med det andra 

temat och följs i takten efter av alten. Sopranen kommer in på a2 i takt 44 och i understämmorna 

spelas det andra temat parallellt. 

5 Jag har valt att använda Mendelssohns tankar om registrering även fast de gavs ut ungefär 30 efter att han skrev 
Andante i D-dur.
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I takt 26 börjar slutdelen med en nedåtgående rörelse i pedalen och kortare ackord i händerna, 

här  har  det  även  kommit  in  en  extra  stämma  i  händerna,  som  nu  spelar  fyra  stämmor.  Den 

nedåtgående  rörelsen  i  pedalen  leder  fram  till  en  kadens  till  D-dur  och  stycket  slutar  i  ett 

D-durackord i takt 49.

2.4.1.4 Spelsvårigheter

Det finns inga egentliga spelsvårigheter med stycket. Det man kan tänka på vid framförandet är att  

stycket innehåller många olika teman och att man på grund av detta måste vara extra noggrann med 

artikulationen.

2.4.1.5 Analys av stycket 

Den största  anledningen  till  att  jag  tycker  att  stycket  passar  på  begravning  är  de  nedåtgående 

rörelserna som finns i styckets första tema. De nedåtgående rörelserna tillsammans med att varje  

rörelse har en högre startton än tidigare ger mig en känsla av hopp och tröst, att det blir ljusare och 

ljusare. Enligt Forsblom (1985, sid. 24-25) uttrycker sjunkande tendenser i musiken sorg, klagan 

och vemod medan uppåtgående rörelser uttrycker spänning och energi,  glädje och extas.  Dessa 

motsatser  hjälper  mig  att  förstå  vad  jag  känner  i  musiken,  speciellt  i  den  första  takten  då 

högerhanden spelar en nedåtgående rörelse samtidigt som vänsterhanden spelar en uppåtgående. 

När dessa gester spelas samtidigt får jag en känsla av att vara buren och att lyftas upp, att den sorg  

och klagan som finns  i  den  nedåtgående rörelsen  bärs  av  energin  i  den  uppåtgående  rörelsen. 

Samma sak händer närmare slutet (takt 39 - 40) och då är vänsterhandens rörelse ännu längre vilken 

gör att jag lyfts upp ännu högre. Jag anser att en av musikens funktioner i begravningen är att bära 

de sörjande igenom den och det tycker jag blir väldigt tydligt i och med rörelserna i stycket.

2.4.2 Tiento de falsas de 6°. tono – Pablo Bruna 

Pablo Bruna (1611- 26 el. 27/6 1679) är en spansk kompositör och organist. 

Som barn drabbades han av smittkoppor vilket resulterade i att han blev blind. Bruna tjänstgjorde 

som organist och kormästare i Daroca och var en ledande organist och pedagog i Spanien. Bruna 

har  främst  komponerat  musik  för  orgel.  Stycket  jag  har  valt  är  ett  av  ca  14  Tientos  som han 

komponerade.
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2.4.2.1 Vad notbilden avslöjar

Noterna finns i bilaga 5.3, sid. 32

Jag har tidigare i min utbildning spelat ett Tiento av Bruna så jag vet vilken typ av musik det rör sig 

om redan innan jag har hört hur det låter. 

Styckets titel, Tiento de falsas de 6° tono, säger mig att det är en slags fuga och att den spelas i 

den sjätte tonarten med ”fel” toner. Fel toner i det här fallet innebär att vissa toner är falska och inte 

hör till tonarten, och att de är överbundna. Med den sjätte tonarten menas kyrkotonarten hypolydisk. 

Stycket är två sidor långt och det är lagom långt för en begravning, då jag sedan tidigare vet att  

stycket inte ska spelas så snabbt. Stycket har fyra stämmor och ska spelas manualiter6, detta vet jag 

eftersom de spanska renässans-orglarna väldigt sällan hade någon pedal.

Stycket  är  en  fuga  och fugatemat  består  av  långa  notvärden och det  snabbaste  notvärdet  är 

fjärdedel. Det här är inte helt sant eftersom det även finns åttondelar och sextondelar i notbilden 

mot slutet av stycket, men dessa fungerar som utsmyckning och ornament och räknas i det här fallet 

inte som snabba toner. 

2.4.2.2 Kyrkotonarter

Under medeltiden användes inte begreppet tonart på samma sätt som det används idag. 

Ett modus identifieras alltså inte såsom en nutida tonart genom grundtonens 

namn utan genom den speciella intervallföljden i dess skala oavsett vilken 

grundton man utgår från.

 Wilson-Dickson (1992, sid. 34)

De  fyra  ursprungliga  kyrkotonarterna  är  dorisk  (hypodorisk),  frygisk  (hypofrygisk),  lydisk  

(hypolydisk)  och  mixolydisk (hypomixolydisk), sedan kompletterades listan med jonisk och eolisk 

som  motsvarar  dagens  dur-  och  moll-skalor.  Var  och  en  av  de  fyra  ursprungliga  tonarterna 

förekommer i två olika former, en autentisk och en plagal, kortfattat kan man säga att det innebär 

att tonarterna har samma slutton, men har olika omfång och olika recitationstoner. 

6 Manualiter innebär att man enbart spelar på orgelns manualer, alltså bara med händerna.
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Att stycket av Bruna är skrivet i 6:e tonen, alltså hypolydisk, innebär att skalans omfång är c-c men  

grundtonen är f. 

2.4.2.3 Registrering:

Det finns ingen registreringsanvisning till stycket, men i boken The Registration of Baroque Organ 

music (Owen,  1997)  kan  man  läsa  om olika  dispositioner  på  orglar  som fanns  i  Spanien  och 

Portugal under den här tiden. Det framgår också hur man antagligen registrerade olika typer av 

musik. I boken (sid. 62) framgår det att musik som är mer ”allvarlig” ska registreras med Flautado 

and Unisonus [8' flute]. Flautado liknar, trots namnet, mer en principal i klangen än en flöjt. Utifrån 

dessa parametrar har jag valt följande registrering:

• Manual I: Principal 8', Dubbelflöjt 8'

2.4.2.4 Styckets uppbyggnad:

Lyssna på spår 2 på den bifogade inspelningen.

Styckets tema bygger på långa notvärden och är uppbyggt av två toner (starttonen och tonen ett 

halvt  tonsteg  under).  Detta  tema  är  genomgående  genom  hela  stycket  och  återfinns  i  alla 

stämmorna.
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Stycket  börjar  med att  temat  spelas  i  sopranstämman därefter  i  tenorstämman,  altstämman och 

basstämman, alla insatserna kommer regelbundet och överlappar varandra. När sopranstämman har 

spelat färdigt sin första temainsats övergår den till att spela en fjärdedelsrörelse som rör sig fram 

och tillbaka runt f1 för att till slut, i takt 12, landa på c1. Där stannar den och ligger kvar igenom hela 

kadensen som sträcker sig över takt 12-14 och som leder fram till ett F-durackord. Stycket fortsätter 

sedan med temainsatser i sopranen, alten och basen, för att leda fram till en kadens till C-dur i takt 

24. 

Nästa temainsats kommer i tenoren i takt 26 och sedan fortsätter stycket på samma sätt med 

temainsatser  fram  till  takt  40  där  nästa  kadens  infinner  sig  samtidigt  som  temat  spelas  i 

sopranstämman. I takt 40-42 komponerar Bruna två kadenser, först en till C-dur och sedan direkt 

vidare till en starkare kadens till F-dur med hjälp av den felaktiga tonen h. Sedan följer ett parti med 

färre temainsatser och där vi luras att tro att vi är på väg in i en kadens (takt 45-47) men musiken  

leds vidare och kadensen spelas först till takt 53. Samma sak händer några takter senare i takt 58-60, 

vi tror att vi är på väg in i en kadens men nästa kadens är styckets slutkadens som kommer först till 

takt 71. 

Stycket fortsätter och temainsatserna blir tätare igen för att i takt 62 spelas för sista gången.  

Sedan  följer  en  lång  avslutning  med  en  fjärdedelsrörelse  i  högerhanden  som  övergår  till  en 

ornamenterad melodi som leder fram till slutackordet i F-dur.  Sammanlagt förekommer temat 18 

gånger: 7 gånger i sopranen, 4 gånger i alten, 2 gånger i tenoren och 5 gånger i basen. 

2.4.2.5 Spelsvårigheter

Det finns inga egentliga spelsvårigheter i stycket, men det man kan tänka på är valet av tempo, att  

välja ett ”lagom” tempo som både ger liv åt temat och är spelbart i styckets sista takter. 

2.4.2.6 Analys av stycket  

Den första tonen i stycket är ensam och lång, kanske för lång, men den gör att jag stannar upp och 

börjar lyssna. Tonen leder styckets tema vidare och eftersom temat spelas i sin helhet innan nästa 

insats så ger det mig tid att lära känna det. Temat är så pass enkelt att det är lätt att känna igen även 

om man aldrig har hört stycket tidigare. För mig är det viktigt att det finns någonting i musiken som 

är igenkänningsbart även om man aldrig har hört musiken förut, att det finns någonting att lyssna 

efter  som man känner  igen.  Att  styckets  tema är  långsamt  gör  att  det  för  mig  finns  ett  lugn i 

musiken, det händer inte så mycket harmoniskt utan temat kommer in då och då och däremellan så 

leds vi vidare med hjälp av långsamma rörelser. Att det bara är en stämma i taget som har lite 

snabbare toner (fjärdedelar) ger mig en känsla av att det finns gott om tid och att vi inte har bråttom. 

Musiken rör sig framåt och stannar upp då och då i kadenserna för att sedan fortsätta framåt. Ibland 

luras vi att tro att vi är på väg in i en kadens men leds åt ett annat håll (takt 49 och 60) och musiken 

fortsätter framåt. 

Styckets titel beskriver ett stycke som är uppbyggt med hjälp av fel toner (toner som inte hör till  

tonarten och överbundna toner), jag vet inte om det här är någonting man som lyssnare kan sätta 
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fingret på, men jag tror att man vid vissa passager kan höra att det är någonting i musiken som inte 

stämmer riktigt och att det finns en spänning mellan tonerna. 

2.4.3 Communion ur L'Orgue Mystique XXXXVIII Festum Omnium 

Sanctorum – Charles Tournemire 

Charles Tournemire (22/1 1870 – 4/11 1939) är en fransk kompositör och organist. 

Han studerade orgel för César Franck och Charles Marie Widor och utvecklades sedan själv till 

en av de ledande representanterna för fransk orgelmusik, både som improvisatör och tonsättare. 

Tournemire är mest känd för verket L'Orgue Mystique som är musik komponerad för alla kyrkoårets 

51 söndagar där  musiken bygger på den söndagens koraler. Stycket jag har valt är den fjärde satsen 

ur musiken som är komponerad för kyrkoårets 48:e söndag, Alla helgons dag.  

2.4.3.1 Vad notbilden avslöjar

Noterna finns i bilaga 5.3, sid. 34.

Styckets föredragsbeteckning,  senza rigore  (utan stränghet) och  infiniment calme (oändligt lugn), 

och dess tempoangivelse, åttondel lika med 42, tillsammans med grundnyansen är pp (pianissimo) 

gör att jag tolkar stycket som lågmält och stilla, men att det samtidigt ska spelas fritt. Stycket är två 

sidor långt och i det låga tempot som är angivet så är det lagom längd. Stycket har tre delar. Första 

delen  (som jag  hädanefter  kallar  för  A1)  består  av  långa  linjer  och  fraser,  melodin  återfinns  i 

pedalen. Andra delen (som jag fortsättningsvis kallar för B) bygger på stora ackord i händerna och 

en tvåstämmighet i pedalen. Tredje delen (A2) är en upprepning av de fyra sista takterna i A1. Det 

ser ut som att hela stycket är uppbyggt av snabba toner, men eftersom tempot är så pass lågt så 

upplevs de inte som snabba. 

I notbilden finns registreringen angiven, första och sista delen av stycket ska registreras enligt 

följande:

• III. Voix céleste och Gambe

• II. Flûte douce 8'

• Péd: acc. au III.

Registreringsanvisningen  för  pedalen  innebär  att  man  ska  koppla  ner  stämmorna  från  tredje 

manualen till pedalen. Voix céleste är en svävande stämma vars namn betyder himmelsk röst. Den 

är stämd lite högre än de andra stämmorna i orgeln och man använder den alltid tillsammans med 

en annan 8'-stämma (i det här fallet Gambe som är en stråkstämma) för att få en svävande effekt.  

Flûte douce är en mjuk flöjtstämma. Första och sista delen spelar man med båda händerna på andra 

manualen.  Styckets  andra  del  spelas  på  tredje  manualen  och  då  ska  pedalen  registreras  med 

Soubasse  16'  och  Tirasse  II,  vilket  betyder  att  man  kopplar  ner  andra  manualens  stämmor  till 

pedalen. Registreringsanvisningen ger mig en bild av ett skirt och skimrande stycke.
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2.4.3.2 Registrering

Enligt noterna ska styckets registreras på följande sätt:

• A1 och A2:

◦ Manual III: Voix céleste, Gambe

◦ Manual II: Flûte douce 8'

◦ Pedal: acc. au III

• B:

◦ Manual III: Voix céleste, Gambe

◦ Manual II: Flûte douce 8'

◦ Pedal: Soubasse 16', Tirasse II

På orgeln i musikhögskolans orgelsal har jag valt att använda följande registrering: 

 A1 och A2:  

◦ Manual III: Gamba 8', Voix céleste 8'

◦ Manual II: FL. D'Amour 8'

◦ Pedal: II/Ped

 B:

◦ Manual III: Gamba 8', Voix céleste 8'

◦ Manual II: FL. D'Amour 8'

◦ Pedal: Subbas 16', III/Ped

Egentligen är FL. D'Amour för stark jämfört med Gamba och Voix céleste, orgeln har en annan flöjt 

på andra manualen, Gedackt, men den är ännu starkare och fungerar ännu sämre. Första manualens 

Dubbelflöjt är också ett alternativ, men även den är för stark. Dessutom gillar jag klangen på FL. 

D'Amour, den smälter bra ihop med de andra stämmorna. Det finns en risk när jag använder den 

här registreringen, och det är att det kan vara svårt att höra melodin i pedalen för att den dränks av 

manual II, men bara jag är uppmärksam och justerar med svällpedalen så är det inget problem.
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2.4.3.3 Grundmelodin

I den katolska liturgiska traditionen finns det speciella gregorianska melodier kopplade till varje 

söndag under kyrkoåret och varje koral har sin funktion under gudstjänsten. Stycket som jag har 

valt är skrivet för Alla helgons dag och bygger på koralen Beati mundo corde som används under 

kommunionen. När jag valde stycket så visste jag att stycket byggde på en koral, men jag kollade 

upp först i efterhand vilken det var. Jag har inte haft någon användning av att veta hur koralmelodin 

går eftersom den är väldigt svår att hitta i musiken men Tournemire har använt och gestaltat den när 

han komponerade stycket. Koralens text är:

Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt.

Beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur.

Beati qui persecutionem partiuntur propter justitiam, 

quoniam ipsorum est regnum caelorum.

Texten är hämtad från Matteusevangeliet 5:8-10

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket. 

2.4.3.4 Styckets uppbyggnad

Lyssna på spår 3 på den bifogade inspelningen.

Stycket består av tre delar, som jag sedan tidigare kallar för A1, B och A2. 

Första delen, A1, börjar med en åttondelspaus i alla stämmor och sedan kommer alla stämmor in 

samtidigt på andra åttondelen. Pedalen spelar melodin och händerna ackompanjerar. Vänsterhanden 

har till  att  börja med längre toner  och högerhanden en rörligare stämma, varje hand spelar två 

stämmor. I takt 3 byter stycket taktart från  C till 2/4 och pedalen har avslutat sin första fras och 

ligger kvar på sluttonen. I takt 4 byter stycket taktart igen till 3/8 och pedalen kommer in med nästa  

fras. I takt 5 är vi tillbaka i C och pedalen fortsätter sin andra fras. Högerhanden spelar fortfarande 

två stämmor, men båda stämmorna blir rörligare. Vänsterhanden har bara en stämma fram till andra 

frasens slut på tredje slaget i sjätte takten, då kommer den andra stämman tillbaka med snabbare 

toner. Vänsterhanden och högerhanden övergår till att spela jämna åttondelar med två stämmor i 

varje hand, samtidigt som pedalen ligger kvar på andra frasens slutton. 

I takt 8 kommer en andra stämma in i pedalen och spelar en liten bit av andra frasen med början 

på  en  lång  ton,  när  den  långa  tonen  övergår  i  åttondelar  försvinner  den  första  pedalstämman. 
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I händerna kommer en femte stämma in i den sista takten i A1, även den är plockad ur melodin. 

Under de två sista slagen i A1 ska man göra ett rallentando och sedan stanna på en fermat på den 

sista tonen. På taktstrecket mellan A1 och B är det ytterligare en fermat.

I B ändrar stycket karaktär och åttondelarna försvinner vilket gör att stycket upplevs som ännu 

långsammare. I händerna spelas stora ackord (startackordet består av prim, kvint och decima i båda 

händerna) och i pedalen finns två rörligare stämmor. 

B är 5 takter lång och under alla dessa fem takter  ligger  tonen d kvar i  vänsterhandens lägsta 

stämma samtidigt som alla andra stämmor rör sig mot varandra med olika långa notvärden. I takt 14 

(sista takten i B) ändras taktarten till 2/4 och pedalen har försvunnit helt. Händerna har landat på ett  

öppet ackord, vänsterhanden spelar d och a och högerhanden spelar a och d1. På andra slaget tar 

pedalen över tonen d från vänsterhanden och de övriga stämmorna försvinner. 

Pedalens ton leder vidare in i A2 och ligger kvar när händerna spelar en repris av A1s tre sista 

takter med melodin i högerhandens toppstämma. Skillnaden mot slutet i A1 är att högerhandens 

sista melodislinga spelas ensam och blir svagare och svagare. När melodin stannar på sista tonen 

binds den över och blir till en helnot med fermat och blir extremt lång. 

2.4.3.5 Spelsvårigheter

För att kunna göra stycket rättvisa krävs en romantisk orgel med minst två manualer, detta eftersom 

det så specifikt anges i noterna vilken registrering som ska användas. Givetvis kan man använda 

andra registreringar men stycket uppnår då inte samma effekt. Anledningen till att orgeln bör vara 

romantisk är att barock-orglar inte har någon voix céleste-stämma, liknande effekt kan dock uppnås 

med tremulanten som får luften att vibrera och ger en svävande effekt. 
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I styckets B-del spelas stora ackord i händerna (prim, kvint och decima), detta kan vara svårt om 

man (som jag) har lite mindre händer. För att komma runt problemet kan man ta bort någon av 

tonerna eller släppa någon ton lite tidigare än vad som står, men tyvärr så försvinner en stor del av 

styckets karaktär om man spelar på det sättet. 

2.4.3.6 Analys av stycket 

Stycket ger mig en känsla av tidlöshet och lugn, pulsen är så pass långsam att det är svårt att få 

något riktigt grepp om den. Tack vare denna låga puls så upplever man inte de rörliga stämmorna 

som snabba utan de bara flyter framåt. I A-delarna återfinns melodin till största delen i pedalen, men 

eftersom pedalen  periodvis  ligger  över  vänsterhandens  stämma (på  grund av  registreringen)  så 

upplevs den inte som en pedalstämma utan som en solostämma. Den ger mig en känsla av att  

melodin  kommer  inifrån  musiken,  att  den  inte  är  viktigare  än  någon  annan  stämma  utan  alla 

stämmor är  lika viktiga.  Alla  stämmorna rör  sig lika mycket  och bär  varandra,  det  här  blir  en 

liknelse för mig: under en begravning så är det viktigt att alla hjälps åt och bär varandra, ingens sorg 

är viktigare än någon annans. 

Styckets B-del har en helt annan karaktär, pulsen blir ännu långsammare, klangerna större och 

tonerna fler. Jag upplever den här delen av stycket som starkare och luftigare, eftersom det är stora  

tomrum  mellan  tonerna.  Pedalen  byter  registrering  och  blir  till  en  grund  som  bär  de  andra 

stämmornas luftiga klang. 

När det första ackordet i B spelas så får jag en känsla av att komma hem. Jag tror att det som 

Tournemire försöker gestalta i passagen är himlen och jag tror även att det är den som jag upplever.  

När stämmorna sedan rör sig mot varandra får jag känslan av att himlen stängs igen och musiken 

för oss tillbaka till verkligheten och kvar finns bara minnet av den stora känslan. 

I slutet av stycket återkommer temat för att sedan dö ut, det här tycker jag är en fin liknelse för  

en begravning. Om man ser första delen av stycket som en persons liv, pausen mellan de två första  

styckena som att en person dör och andra delen som att personen kommer till himlen, så fungerar  

den tredje och avslutande delen som en slags sammanfattning, en erinran om personen där den sista 

långa tonen blir minnet av personen.
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2.4.4 Tierce en Taille. 6e Couplet ur Messe a l'usage ordinaire des paroisses – 
François Couperin  

François Couperin (10/11 1668- 11 el. 12/9 1733) är en fransk tonsättare, organist och cembalist.

Han arbetade som organist  i  Saint-Gervais i  Paris, som hovorganist  och som cemabalist  och 

kammarmusiker vid hovet.  Couperin har främst komponerat klaver- och kammarmusik, men även 

musik för orgel. Han har skrivit en lärobok i konsten att spela cembalo, L'Art de toucher le clavecin, 

som behandlar fingersättning, ornamentik och utförande av rytmiska förskjutningar, notes inégales. 

Samlingen  Pièces  d'orgue  consistantes  en  deux  messes  är  Couperins  enda  bevarade 

orgelkomposition och den skrev han när han var 21 år gammal. Samlingen innehåller två mässor för 

orgel,  Messe a l'usage ordinaire des paroisses (mässa för församlingarna) och Messe propre pour  

les convents de religieux et religieuses  (Mässa för klostren). Stycket jag spelar kommer från den 

första mässan och är en del av Gloria. 

2.4.4.1 Vad notbilden avslöjar

Noterna finns i bilaga 5.3, sid. 36

Jag har tidigare spelat delar av Couperins första mässa (Messe a l'usage ordinaire des paroisses) 

och det var under en gemensam konsert som vi hade med klassen som jag upptäckte stycket, jag 

hörde alltså stycket innan jag såg notbilden.

Stycket är tre sidor långt och skrivet för två manualer och pedal, där ena manualen fungerar som 

solomanual för vänsterhandens solostämma. Stycket är skrivet i alla breve, ¢, vilket skulle betyda, 

om jag tittade på notbilden med ”moderna” ögon att tempot ska vara relativt högt, men eftersom jag 

tidigare har erfarenhet av gammal fransk musik så vet jag att det är en tempobeteckning som visar 

på ett långsammare tempo. Forsblom (1985, sid. 139-140) diskuterar detta i sin bok Mimesis.

Enligt notbilden ska stycket registreras på följande sätt:

• Grand Orgue, Fond d'orgue

• Positif, Tierce

• Pedal, Pedalle de flute

Fond  d'Orgue betyder  att  man  ska  spela  med  huvudverkets  flöjtstämmor  och  Pedalle  de  flute 

betyder att man ska spela med en flöjtstämma i pedalen, en 8'-stämma eftersom det på de franska 

klassiska orglarna inte fanns någon 16'-stämma i pedalen. Tierce betyder i det här fallet att det är en 

kombination av stämmor. Tierce är en tersstämma som klingar på 1 3/5', det vill säga att tonen som 

man spelar på klingar två oktaver och en ters högre än om man spelar samma ton med en 8'-stämma 

(som klingar med samma tonhöjd som motsvarande ton på ett piano). Denna stämma kombineras 

alltid med andra stämmor för att få en bra klang, i det här fallet med  8'-, 4'- och 2'-flöjter och med 

en kvinta 2 2/3 (klingar en oktav och en kvint högre än samma ton i 8' läge).

Notbilden visar på ett genomgående nedåtgående tema som återkommer i olika stämmor genom 

hela stycket, både i solostämman och i ackompanjemangsstämmorna. Ibland spelas temat ensamt 
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och ibland med en parallellstämma. Solostämman är utsmyckad med drillar och sextondels-rörelser. 

Enligt tidigare erfarenheter så vet jag att stycket ska spelas  inegalt, att noterade jämna åttondelar 

spelas ojämnt, detta ger en vaggande känsla som jag anser passa bra på en begravning.

2.4.4.2 Registrering:

Enligt noterna ska stycket registreras på följande sätt:

• Grand Orgue, Fond d'orgue

• Positif, Tierce

• Pedal, Pedalle de flute 

I boken  The Registration of Baroqe organ music  (1997, sid 116-117) förklaras det att  man ska 

registrera Tierce en Taille på följande vis: solostämman spelas på ryggpositivet och registreras med 

Principal  8',  Principal  4',  Flöjt  4',  Kvinta  2  2/3',  Oktava  2',  Ters  1  1/3.  Högerhandens 

ackompanjemangsstämma spelas på huvudverket och registreras med Gedackt 8',  Oktava 4'  och 

kanske även med Gedackt 16'. Pedalens registreras med en 8'-flöjt. 

Utifrån denna anvisning har jag valt att registrera stycket på följande vis:

• Manual II: Gedackt 8', Principal 4', Kvinta 2 2/3', Waldflöjt 2', Ters 1 3/5'

• Manual I: Dubbelflöjt 8', Oktava 4' 

• Pedal: Oktava 8'

Eftersom det  inte  finns  någon  Principal  8'  på  positivet  måste  jag  använda  Gedackt  8'  istället 

eftersom det  är  den  starkaste  stämman i  8'-läge  som finns  på  manualen.  Jag  har  valt  att  bara 

använda en 4'-stämma för att inte 4'-läget ska ta över. På huvudverket har jag valt att inte använda 

16' eftersom jag tycker att det blir så grumlig klang då. I pedalen har jag valt att använda Oktava 8' 

istället för Gedackt 8', som hade varit ett alternativ, detta för att Gedackten är för svag för att höras 

gentemot de andra stämmorna.

2.4.4.3 Inegalitet

I äldre musik (främst fransk musik) spelar man inte de rytmer som står utskrivna i notbilden, även 

om det är noterat jämna noter så spelas de ojämnt och ibland punkterat. 

Det finns enligt min åsikt brister i vårt sätt att skriva ned musiken, vilka beror på 

sättet att skriva vårt språk. De är nämligen så att vi skriver olika mot vad vi spelar; 

därför spelar utlänningar vår musik mindre bra än vi deras. Italienarna däremot 

skriver sin musik med de verkliga rytmer som de har tänkt sig. T.ex. punkterar 

vi flera åttondelar, som kommer stegvis i följd, och ändå noterar vi dem jämna. 

Vi har blivit slavar under vår vana och vi fortsätter därmed.

 François Couperin, L'Art de toucher le clavecin7

Detta innebär (Couperin 1995 [1716], sid. 11) att i stegvisa rörelser bestående av samma notvärde 

7 Svensk översättning hämtad från Organistpraxis (Angerdal, 2011, sid. 25)
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så spelas tonerna ojämnt. Det finns ingen regel som säger hur ojämna tonerna ska vara, det kan vara 

allt  från en stark parvis artikulation till  triolrörelse till  dubbelpunkteringar beroende av styckets 

karaktär och hur interpreten väljer att gestalta stycket. 

2.4.4.4 Grundmelodin

Stycket är hämtat från Couperins första mässa,  Messe a l'usage ordinaire des paroisses. Mässan 

består av grundstenarna i det katolska mässordinariet:  Kyrie,  Gloria,  (Credo),  Sanctus och  Agnus 

Dei. I Couperins mässa finns inget komponerat Credo, däremot finns ett längre stycke, Offertoire, 

som är skrivet för att spelas i samband med kommunionen. Mässan är uppbyggd så att orgeln och 

kören spelar/sjunger varannan fras i de gregorianska melodierna. Kören sjunger de gregorianska 

melodierna och orgeln spelar mindre stycken som bygger på de gregorianska melodierna. Stycket 

som jag  har  valt  är  en  del  av  Gloria  och  bygger  på  texten  Qui  tollis  peccata  mundi,  suscipe  

deprecationem nostram8. 

När jag valde stycket tog jag inte hänsyn till den gregorianska melodin utan tog reda på vilken 

den var först i efterhand. 

2.4.4.5 Styckets uppbyggnad

Lyssna på spår 4 på den bifogade inspelnignen.

Under styckets 7 första takter spelas en långsam uppåtgående rörelse i pedalen samtidigt som det  

spelas ett nedåtgående rörligare tema på första manualen (som fungerar som ackompanjemangs-

manual).  Temat består av en nedåtgående skalrörelse som rör sig sex tonsteg.  I  takt 8 kommer 

solostämman  in  och  bland  det  första  som  händer  är  att  det  uppstår  ett  dissonant  ackord  då 

solostämman drillar  mellan h och c1 samtidigt som pedalen spelar ett  f och ackompanjemangs-

stämmorna spelar a1  och c#2. 

8 Svensk översättning: ”Du som borttager världens synder, tag emot vår bön.”
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Sedan fortsätter melodin i solostämman och i takt 10 uppstår nästa dissonans, den här gången på 

ettan i takten och på en punkterad fjärdedel. Tonerna som klingar under dissonansen är d i pedalen,  

e i solostämman, h1 och g#2 på ackompanjemangsmanualen. 

Solostämman fortsätter att röra sig fram till takt 12 då den försvinner och ackompanjemangs-

stämman tar över temat. I takt 14 återkommer solostämman med huvudtemat och på ettan i takt 15 

uppstår nästa stora dissonans, även denna på punkterad fjärdedel. Tonerna som ljuder är A i pedalen, 

g1 i solostämman och e1 och c#2 i ackompanjemangsstämman. Stycket fortsätter framåt och i takt 18 

påbörjar solostämman en uppåtgående sextondelsrörelse som tar den högre än ackompanjemangs-

manualen, för att sedan, med en åttondelsrörelse, röra sig nedåt igen och in i en kadens till C-dur i 

takt 21. Solostämman leder sedan stycket framåt med små rörelser och ornament fram till takt 26 

där den försvinner och ackompanjemangsmanualen tar över temat, först i den övre stämman och 

sedan i den undre. I takt 28 fortsätter sedan temat i solostämman för att i takt 29 för första och enda 

gången spelas i pedalen.

Solostämman fortsätter  att  föra musiken framåt  och i  takt 33 spelas temat  för första gången 

parallellt på båda manualerna och sedan följer att avsnitt på tre takter då temat spelas i solostämman 

i varje takt, för att mynna ut i en lång skalrörelse som först tar oss upp till d1 (solostämmans dittills 

högsta ton) och sedan ner till e (solostämmans lägsta ton). Denna skalrörelse övergår sedan till en 

uppåtgående språngvis åttondelsrörelse som tar solostämman upp till e2 och ner till a för att sedan 

börja  om igen med en  nedåtgående sextondelsrörelse  från  e2.  I  takt  46  stannar  stycket  av  och 

solostämman rör sig med små intervall och mycket ornament de sista tre takterna. Stycket slutar i  

takt 48 på ett E-dur ackord. 

2.4.4.6 Spelsvårigheter

För att kunna spela stycket behöver man ha en tvåmanualig orgel eftersom stycket spelas med en 

solostämma  och  orgeln  bör  vara  utrustad  med  alikvoter9 för  att  få  rätt  klang  i  solostämman. 

Inegaliseringen kan vara svår  att  spela  om man inte  är  van vid det  och har  stött  på det  förut,  

framförallt eftersom det inte framgår i noterna att det ska spelas på det sättet. Det enda sättet att veta 

om inegaliseringen är att ha tidigare kunskap om den. Om stycket skulle spelas med raka åttondelar 

istället så tappas en stor del av styckets karaktär. 

2.4.4.7 Analys av stycket 

För mig har stycket av Couperin en lugnande effekt,  detta beror på två saker.  Inegaliseringen i  

händernas stämmor gör musiken gungande och vaggande och pedalens långa toner ger musiken en 

lugn harmonisk grundpuls. De långa pedaltonerna bidrar till att händernas stämmor kan röra sig 

utan att musiken känns snabb, eftersom harmoniken fortfarande ligger kvar i pedalen och bildar en 

grund för musiken. Inegaliseringen ger mig,  som jag tidigare skrev,  en vaggande och lugnande 

känsla, men samtidigt ger den mig en känsla av klagan. Enligt Forsblom (1985, sid. 115 – 116) så 

9 ”En alikvotstämma är en beteckning för de övertonsstämmor som inte står i oktavförhållande till en tänkt 
grundton” Hellsten (2002, sid. 216). I det här fallet menar man Kvinta 2 2/3' och Ters 1 3/5'. 
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uttrycker  en  rörelse  som  består  av  ”parvis  fortskridande  sekundintervall  avbrutna  av  pauser”, 

suckan och klagan. Denna klagan blir ännu tydligare för mig när den spelas av vänsterhanden i 

solostämman,  dels  på  grund  av  registreringen,  och  dels  för  att  solostämman  är  i  tenorläge. 

Tenorläget gör att jag får känslan av att det klagande kommer inifrån musiken, inifrån de sörjande. 

Stycket slutar inte på grundtonen utan på recitationstonen, det som vi idag kallar för dominanten. 

Det  här  gör  att  jag  upplever  styckets  slut  som väldigt  plötsligt  och  oväntat,  att  man  inte  får 

möjlighet att landa i slutackordet. Det här går för mig att likna med ett dödsfall, när någon dör så 

kan det hända väldigt plötsligt och allt som skulle sägas och göras kanske inte hanns med. 

2.4.5 Perspectives du Mi en Quator – Bengt Hambraeus 

Bengt Hambraeus (29/1 1928 – 21/9 2000) är en svensk kompositör, organist, och musikforskare.

Det centrala i Hambraeus musik är klangen och hans musik kännetecknas av en svävande rytmik 

och transparenta klangmönster. Hambraeus har främst komponerat musik för orgel, men har även 

komponerat  musik  för  orkester  och  kör,  ofta  tillsammans  med  elektronik.  Stycket  jag  har  valt 

kommer  från  hans  samling,  Livre  d'orgue,  och  är  en  slags  meditation  över  tonen  e.  Stycket 

komponerades den 26/3 1981.

2.4.5.1 Vad notbilden avslöjar:

Noterna finns i bilaga 5.3, sid. 39.

Styckets titel, Perspectives du Mi en quator, betyder ungefär perspektiv över tonen e i kvartett och 

ger mig en bild av ett stycke där tonen e ligger i fokus. Stycket är två sidor långt och tillsammans 

med  tempobeteckningen  fjärdedel  lika  med  60  så  förstår  jag  att  styckets  längd  passar  bra  för 

begravning.  Stycket  ska spelas  på tre  manualer  och pedal,  till  att  börja med spelar  man på en 

manual i taget men i slutet spelar man på alla tre samtidigt. 

Alla tre manualerna ska registreras med samma typ av stämma och enligt notbilden så ska orgeln 

registreras på följande sätt:

• Réc: Bourdon 8'

• G-O: Bourdon 8'

• Pos: Bourdon 8'

• Ped: Flûte 4' (seulement)

Man ska spela på flöjter på alla tre manualerna, i pedalen står uttryckligen att man bara ska spela på 

en 4'-flöjt (seulement = endast). Denna registrering gör att alla stämmorna klingar i samma tonhöjd, 

även pedalen, eftersom en stämma som registreras med en 4' klingar en oktav högre än vad som är 

noterat. 

Hela stycket kretsar kring tonen e, i pedalen ligger tonen oavbrutet från styckets start till slut och 

på manualerna spelas fram till de sju sista takterna också bara tonen e. Händerna spelar till att börja 

med  en gemensam stämma, som endast består av tonen e, som vandrar i olika rytmer mellan de 

olika manualerna. Musiken består av olika långa notvärden med olika långa pauser emellan tonerna. 
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Notbilden beskriver för mig ett långsamt stycke där det inte händer så mycket, men som samtidigt 

blir intressant tack vare de olika långa notvärdena och pauserna. Jag anser att man kan vila i en ton 

och att stycket därför bör passa på begravning. 

2.4.5.2 Registrering

Enligt noterna ska stycket registreras på följande vis:

• Réc: Bourdon 8'

• G-O: Bourdon 8'

• Pos: Bourdon 8'

• Ped: Flûte 4' (seulement) 

Alla  stämmorna  ska  enligt  registreringsanvisningen  registreras  med  samma  stämma,  med  en 

Bourdon, som är en täckt trästämma och som klingar ungefär likadant som en Gedackt. Tanken 

bakom registreringen är att alla manualer ska ha samma klangfärg, men eftersom man spelar på 

olika manualer så kommer de ändå inte att klinga riktigt likadant eftersom de står på olika platser i  

orgeln och på olika verk där de fyller olika funktion. Musikhögskolans orgel har en Bourdon 8' på  

tredje manualen och en Gedackt 8' på andra manualen, så de blir självklara val. I pedalen har jag 

valt att använda Gedackt 8' och spela en oktav högre upp, detta för att den 4'-stämma som finns 

(oktava 4') är för stark. Registreringen som jag har valt är:

• Manual III: Bourdon 8'

• Manual II: Gedackt 8'

• Manual I: Dubbelflöjt 8'

• Pedal: Gedackt 8'

Enligt notbilden så är stycket skrivet för en orgel som har huvudverket på andra manualen, eftersom 

musikhögskolans orgel har huvudverket på första manualen så har jag valt att använda manualernas 

position och inte deras funktion när jag spelar stycket. 

2.4.5.3 Styckets uppbyggnad:

Lyssna på spår 5 på den bifogade inspelningen.

Pedalen börjar med E och e i oktav som en åttondel och sedan ligger e kvar och klingar hela stycket 

igenom utan paus. På andra taktens fjärde åttondel börjar händerna att spela. Tonen e rör sig sedan 

fram och tillbaka mellan de tre manualerna fram till takt 7 där e förstärks med en melodislinga som 

definierar tonen, slingan innehåller tonerna d#, e, d och h. Sedan återgår stycket till sin tidigare 

form med e vandrande mellan de olika manualerna. I takt 15 kommer nästa utveckling, den här 

gången i form av en uppåtgående kvintolrörelse som sträcker sig över takt 15 och 16. Melodislingan 

rör sig genom hela oktaven från h till h1. 

Efter kvintolrörelsen återgår stycket till sin ursprungliga form och fortsätter så fram till takt 21 

där en ny utveckling av tonen börjar. På fjärde åttondelen startar en uppåtgående triolrörelse som 

går upp till den högsta tonen, h2. Samtidigt som stycket landar på sin högsta ton, spelas för första 
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gången två toner samtidigt på manualerna. Detta markerar att stycket börjar om igen med tonen e.

I  takt  30  förändras  styckets  karaktär,  tonen  e  utvecklas  till  andra  toner  och  flera  stämmor 

kommer in. Tonen e befinner sig på första manualen och blir till ett d#, sedan kommer det in en 

andra stämma på andra manualen som efter två korta toner lägger sig på tonen h1. I takt 31 kommer 

den tredje stämman in på tredje manualen och spelar en melodislinga som bygger på sextondelar 

och trioler. I takt 32-35 rör sig stämmorna på alla tre manualerna och det tillkommer fler och fler 

toner, dock rör det sig bara på en manual i taget. Stycket slutar på ett ackord i takt 36.

2.4.5.4 Spelsvårigheter

För att kunna spela stycket på ”rätt” sätt behöver man ha en orgel med tre manualer. Det går att 

spela stycket på två manualer, men då måste man gå igenom det ordentligt och se efter vilka toner 

som ska spelas på vilken manual. Eftersom man (nästan) aldrig spelar två e på samma manual efter 

varandra så tror jag att det skulle låta konstigt om man spelade stycket på en enmanualig orgel. 

Vid första anblicken så ser stycket relativt enkelt ut med många likadana toner, men man blir  

lurad för löpningarna och slutet  är  inte helt  enkelt  att  spela.  Speciellt  slutet  kräver  övning och 

relativt stora och flexibla händer eftersom man spelar på alla tre manualerna samtidigt och måste 

sträcka ut händerna ordentligt. 

2.4.5.5 Analys av stycket

Jag har två helt skilda bilder av stycket av Hambraeus, jag kommer att beskriva båda två.

Den ena bilden jag har av stycket är att det ger mig lugn, jag upplever stycket som meditativt, 

den ensamma tonen låter mina tankar sväva fritt. De utökade melodislingorna tar mig tillbaka till 

verkligheten  och  sedan  tillåts  jag  sväva  fritt  igen.  Styckets  slut  blir  en  utveckling  och  tonen 
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utvecklas till mycket mer än bara ett e, när flera toner och flera manualer kommer till förstärks den 

meditativa känslan av de klanger som bildas.

I den andra bilden av stycket är att det är väldigt påträngande, tonen e försvinner aldrig utan 

återkommer gång på gång. För mig blir den här upprepningen en bild av sorgen, den återkommer 

hela tiden med olika intensitet och kallar på uppmärksamhet under lång tid efter att någon har dött. 

Slutet ser jag som en fortsättning på livet, det fortsätter även fast sorgen och saknaden av en person 

finns kvar. På samma sätt finns tonen e kvar i ackordet även fast det har utvecklats till många fler  

toner. Slutackordet är klangrikt eftersom tonerna som färgar e ligger kvar och samtidigt avspänt 

eftersom rytmiken förvinner. Musiken har stannat. 

2.4.6 Sammanfattning av analysen 

Vid analysen av mina begravningsstycken så har jag upptäckt att det finns vissa moment som är  

gemensamma för alla, eller nästan alla, stycken. Dessa moment är:

• Lugna tempi (melodiskt eller harmoniskt)

• Svaga och/eller mjuka registreringar

• Solostämmor som kommer ”inifrån” musiken

• Nedåtgående rörelser 

3. Diskussion

3.1. Metoddiskussion

Jag har i mitt arbete hela tiden utgått från vad jag anser vara fungerande begravningsmusik och 

vilka känslor och associationer musiken väcker hos mig. Det svåra med det här arbetssättet, när man 

fokuserar på begravningsmusik, är att det är inte för mig som musiken är viktig, den är till för de 

sörjande.  Eftersom jag inte  har  använt  mig av intervjuer  och tagit  reda  på hur  andra  upplever  

musiken  så  kan  jag  inte  veta  om  någon  annan  än  jag  anser  musiken  vara  fungerande  som 

begravningsmusik.

När jag valde musiken visste jag redan ungefär vad jag letade efter (se rubriken 2.2. Kriterier) 

men jag hade inte specificerat dessa kriterier för mig själv, det har jag gjort först i efterhand när jag 

har gått tillbaka och funderat på hur jag tänkte när jag valde styckena. När man väljer musik så 

finns det alltid tidigare erfarenhet och kunskap som spelar in i valet, vare sig man är medveten om 

det eller inte. Jag har parallellt med min utbildning vikarierat en hel del och spelat på ett antal 

begravningar och även själv deltagit på begravningar och på så sätt skaffat mig en ”inre bild” av 

vilka karaktärsdrag som kännetecknar begravningsmusiken. Även om jag i teorin visste vad jag 

skulle komma fram till redan innan jag påbörjade arbetet, så har jag lärt mig väldigt mycket under  

mitt  arbete  med uppsatsen.  Jag har  framförallt  utvecklat  min förmåga att  uttrycka mina åsikter 

angående musik, både skriftligt och muntligt. Jag har även i mitt letande efter svar på varför jag 

anser att musiken fungerar som begravningsmusik stött på mycket intressant litteratur som jag har 
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tagit till mig – och kommer att ha glädje av i många andra sammanhang i mitt framtida yrkesliv. 

När jag valde ut musiken var det väldigt viktigt för mig att välja musik från olika länder och  

epoker, detta för att få ett brett urval och visa att det genom alla epoker finns musik som fungerar 

som begravningsmusik. Att jag valde musik av tonsättare som jag sedan tidigare spelat har hjälpt 

mig  vid  inlärningen  av  styckena,  eftersom jag  redan  visste  vad  som var  viktigt  att  tänka  på. 

Samtidigt hade jag fått en större utmaning och lärt mig ännu mera om jag hade valt stycken av 

tonsättare som jag inte kände till i förväg. Som jag tidigare skrev (se rubriken 2.1. Urval) så var jag 

tvungen att begränsa mitt sökande för att projektet skulle bli överskådligt.

3.2 Resultatdiskussion

Vid sammanfattningen av analyserna fann jag att det var fyra saker som var gemensamma för alla 

eller  nästan  alla  stycken.  Dessa  fyra  saker  var:  lugna  tempi,  svaga/mjuka  registreringar, 

solostämmor som kommer ”inifrån” musiken och nedåtgående rörelser.

Att säga att ett stycke är lugnt är en väldigt personlig åsikt, oftast är det bara en känsla och inte  

någonting konkret i musiken som avgör om stycket upplevs som lugnt eller inte. För mig finns det  

två huvudtyper av lugna stycken, den ena är stycken som har en angiven lugn grundpuls (som 

styckena  av  Tournemire  och  Hambraeus),  den  andra  är  stycken  som  har  en  lugn  harmonisk 

grundpuls (som stycket av Couperin). Dessutom finns det stycken som tack vare sin form upplevs 

som lugna (som styckena av Mendelssohn och Bruna). 

När man registrerar ett stycke går man i första hand utifrån den registreringsanvisning som finns 

i noterna och i andra hand efter sin egen uppfattning om hur musiken ska registreras. Jag har valt att  

registrera mina stycken med en svag och mjuk registrering (enligt mina åsikter om svaga och mjuka 

registreringar). Vissa stycken har en färdig registreringsanvisning (som styckena av Tournemire och 

Hambraeus) och för har jag använt andra källor till registreringen (som stycken av Mendelssohn, 

Bruna  och  Couperin).  Registreringen  till  stycket  av  Couperin  skiljer  sig  från  de  andra  då  det 

registreras med fler och starkare stämmor, men eftersom solostämman ligger i tenorläge så upplever 

jag registreringen som mjuk. Hade solostämman legat i sopranläge så hade den antagligen varit för 

stark. 

Två av styckena som jag har valt (Couperin och Tournemire) har solostämmor. Gemensamt för 

dessa solostämmor är att de befinner sig ”inuti” musiken. I stycket av Couperin finns solostämman i 

tenorläge och och stycket av Tournemire finns melodin i pedalen. Registreringen av Tournemires 

stycke gör att man upplever pedalstämman som en tenorstämma, detta tack vare dess omfång och 

registreringen på 8'-basis. Solostämmans placering gör att jag upplever den som att den är ”inuti” 

musiken, att den omsluts av de andra stämmorna. 

När jag sammanfattade analysen så upptäckte jag att nedåtgående rörelser var någonting som 

återkom i flera av styckena (Mendelssohn, Couperin och Tournemire (i B-delen)). Det här gjorde 

mig något fundersam till att börja med, men efter lite efterforskningar om affektlära10 lärde jag mig 

10 Affektläran var ett lärosystem som användes under 1700-talet där man försökte bestämma det känslomässiga 
innehållet i de musikaliska elementen och i hela kompositioner. 

24



att  nedåtgående  tendenser  ofta  symboliserar  klagan  och  vemod  (se  avsnitt  2.4.1.5  Analys  av 

stycket). Det är väldigt svårt att säga om det här är den exakta anledningen till att jag fastnat för  

stycken med nedåtgående rörelser eller om det beror på något helt annat, men det kan nog vara en 

bidragande orsak. 

3.3 Avslutande diskussion

En  av  mina  forskningsfrågor  var:  vad  är  det  som  avgör  om  ett  stycke  passar  att  spela  på 

begravning? På den frågan har jag egentligen inte hittat något avgörande svar. Men jag skulle kunna 

svara  att  det  till  stor  del  är  upp  till  kyrkomusikern  att  avgöra,  utifrån  tidigare  erfarenhet  och 

kunskap. Frågeställningen som kvarstår är det faktum att det inte går att veta hur andra människor 

reagerar på musiken och det enda sättet att få reda på det är göra en undersökning av detta, vilket 

jag inte hade för avsikt att göra. 

Den andra forskningsfrågan handlade om vad man som kyrkomusiker kan tänka på när man fritt 

får välja begravningsmusik. Jag har utifrån mina analyser av styckena dragit följande slutsatser: att 

musik som har lugn karaktär; musik som registreras på ett svagt och mjukt sätt; musik som har en 

solostämma som spelas ”i” musiken och musik som består av nedåtgående teman kan fungera som 

begravningsmusik.  Självklart  finns det många andra faktorer och andra stycken med helt annan 

karaktär som också fungerar bra som begravningsmusik, men det här är de fyra punkter som jag har  

kommit fram till. 

Det är svårt att veta om jag i mitt framtida yrkesverksamma liv kommer att använda styckena jag 

har valt ut som just begravningsmusik, men däremot kommer jag med all säkerhet att använda dem 

i något annat sammanhang. Jag har under arbetet med min uppsats utvecklats i mitt tankesätt vad 

gäller musik i största allmänhet, och lärt mig att uttrycka och formulera mina tankar både skriftligt 

och muntligt. Jag har lärt mig att mina åsikter räknas och att jag har den kunskap som behövs för att 

på egen hand kunna plocka ut passande musik från orgellitteraturen. 
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5. Bilagor

5.1 Disposition för orgeln i orgelsalen, Musikhögskolan i Piteå

Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad, 1989

Huvudverk
Gedacktpommer 16'
Principal 8'
Dubbelflöjt 8'
Oktava 4'
Oktava 2'
Mixtur 4 ch
Cornett 5 ch
Trumpet 8'

Öververk
Gedackt 8'
FL. D'Amour 8'
Koppelflöjt 4'
Principal 4'
Kvinta 2 2/3'
Waldflöjt 2'
Ters 1 3/5'
Scharf 3 ch
Cromorne 8'
Tremulant

Svällverk
Borduna 16'
Borduna 8'
Flöjt harmonique 8'
Gamba 8'
Voix céleste 8'
Flöjt octaviant 4'
Piccolo 2'
Mixtur 5 ch
Oboe 8'
Trompette harmonique 8'
Clairon 4'
Tremulant

 

Pedal
Subbas 16'
Oktava 8'
Gedackt 8'
Oktava 4'
Basun 16'
Trumpet 8'
Clairon 4'

Koppel
II/I
III/I
II/III
16' III/I
16' III/II
16'/III
4'/I
I/Ped
II/Ped
III/Ped

5.2 Inspelning

Inspelningen gjordes den 26 mars 2013 i Orgelsalen på Musikhögskolan, ljudtekniker var 
Christoffer Björnram och assistent Mats Englund. 

Spår 1: Andante D-dur av Felix Mendelssohn Bartholdy

Spår 2: Tiento de falsas de 6°. tono av  Pablo Bruna

Spår 3: Communion ur L'Orgue Mystique XXXXVIII Testum Omnium Sanctorum av 
  Charles Tournemire

Spår 4: Tierce en Taille 6e Couplet ur Messe a l'usage ordinaire des paroisses av François 
  Couperin

Spår 5: Perspectives du Mi en Quator av Bengt Hambraeus
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5.3 Noter
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