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Sammanfattning 

Detta arbete har sin utgångspunkt i ett återkommande problem för kyrkomusiker; att bli ersatt 

av förinspelad musik. Det kan vara ingångsmusik till ett bröllop eller en avliden persons 

favoritlåt som spelas under en begravning. Den utbildning och kompetens som musikern 

erhåller blir åsidosatt, och hen får inte utföra sitt jobb. 

Syftet med arbetet är att transkribera musik från olika genrer till orgel och få det att låta som 

om musiken är orgelmusik i grunden. Detta för att förbereda mig på min kommande roll som 

kyrkomusiker och hur jag ska lättare kunna parera olika situationer där förinspelad musik 

önskas. Den ena metoden är partiturbaserad, vilket innebär att jag transkriberar den musiken 

jag ser på partituret framför mig. Den andra metoden är gehörsbaserad, och det innebär att jag 

transkriberar den musik som jag hör. 

Arbetet har resulterat i fyra transkriptioner av stycken i olika genrer. I arbetet beskriver jag hur 

transkriptionsprocessen har gått till för varje stycke, och resultatet av transkriptionerna skildras i 

form av partitur och ljudupptagningar. 

Som blivande kyrkomusiker tycker jag att det är viktigt att diskutera den levande musikens 

betydelse och min förhoppning är att den som läser inspireras till att stå upp för sin egen 

kompetens och utbildning. 

Nyckelord: transkription, orgel, analys, partitur, gehör 
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Inledning 

 

Terminologi 
 

Besiffring Att förse en basstämma med siffror som indikerar intervallen 

som ska spelas över basstämman. 

Diminution Tonutsmyckning av improvisatorisk karaktär.  

Fill Kort och improviserad musikalisk fras. 

Förslag Tonutsmyckning. En eller flera extra toner spelas före 

huvudtonen.

Kontrapunkt  

Liturgi  

Två eller flera stämmor som bildar musikalisk struktur. 

Gudstjänst. Liturg är den som förrättar gudstjänsten. 

Manual Orgelns klaviatur som spelas med händerna. En orgel kan ha 

flera manualer. 

Manualiter Hela eller delar av orgelstycket spelas endast på manualerna. 

Pedal Orgelns klaviatur som spelas med fötterna. 

Portamento Steglöst glidande från en ton till en annan. 

Stämma Serie med orgelpipor av samma konstruktion och klang. 

Transkription Överföring av musik till ett annat medium än det 

ursprungliga.

Vamp Upprepning av takter eller ackordföljd. 

Wailing Melismatisk utsmyckning av en solistisk sångstämma. 
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Bakgrund 
 

Som kyrkomusiker är orgelspel vid gudstjänster, bröllop och andra förrättningar en av de mest 

huvudsakliga arbetsuppgifterna. Konsten att spela koraler, hur man preludierar i olika stilar och 

ackompanjemang av liturg är vardag inom yrket och på de olika högskolorna i landet är dessa 

bland de mest väsentliga delarna på kyrkomusikerutbildningarna. En annan viktig del av yrket 

är det solistiska orgelspelet. Under utbildningen så lär man sig et åtskilligt antal stycken, både 

för att lära sig teknik men också för att skaffa sig en repertoar som man sedan ska kunna 

applicera på kyrkomusikeryrket. Postludier, kommunionsmusik och musik till begravning är 

några exempel på tillfällen där man spelar solistiskt, utöver konserter. Något som dock inte är 

en del av utbildningen, varken på kyrkomusikerutbildningen i Piteå eller på de andra 

högskolorna, är konsten att transkribera musik för orgel. 

Att transkribera musik är en gammal konst. Herbert F. Ellingford skriver i The art of 

transcribing for the Organ: 

The art of transcribing or arranging a musical composition for a combination of 

instruments or voices other than that for which it was originally composed, has 

engaged the attention of musicians from the 16th century to the present time 

(Ellingford, 1922, s. vi). 

De första orgeltranskriptionerna av vikt kom på 1700-talet, i och med Johann Sebastian Bachs 

transkriptioner av olika violinkonserter, däribland två av Antonio Vivaldi. Bach arrangerade 

även några av sina egna stycken för violin till orgel. I och med standardiseringen av den 

moderna orgeln under 1800-talet blev också transkriptionerna vanligare. Eftersom orglarna 

växte och blev mer och mer symfoniska intresserade sig fler organister för bearbetning av 

orkesterverk. Romantiska tonsättare såsom Frans Liszt och Charles Tournemire transkriberade 

sina föregångares verk till orgel. 

Att spela orgeltranskriptioner är vanligt inom Svenska Kyrkan. Det kan vara senaste hitlåten 

som spelas på skolavslutningar eller en spiritual på en begravning. De två vanligaste 

bröllopsmarscherna som spelas på bröllop i Sverige, den ur Felix Mendelssohns En 

Midsommarnattsdröm och Richard Wagners Lohengrin, är transkriptioner. En trend som dock 

har blivit relativt vanlig är användandet av inspelad musik i kyrkan. Det kan vara en 

bortgången anhörigs favoritlåt eller låten som spelades när brudparet träffades för första gången. 

Tidigare var det vanligt att använda streamingtjänsten Spotify, men det är numera olagligt. 

Musiken måste vara köpt och spelas upp på CD eller via iTunes, till exempel. Kyrkomusikerns 

uppgift, att musicera i kyrkan, blir tillintetgjord och alla åren av studier blir åsidosatt. Tänk om 

man skulle komma till kyrkan och begära prästens arbetsuppgifter på CD? 

Jag kan visserligen förstå det affektionsvärde musiken kan ha, men om man kommer till kyrkan 

och söker kyrkans tjänster så förväntar jag mig att jag kommer att få utföra mina 

arbetsuppgifter. När jag tidigare har spelat på vigslar så har jag alltid försökt att låta den levande 

musiken få ta plats, även om brudparets önskemål har varit okonventionella. De tidigare 

erfarenheterna jag har haft med att spela poplåtar på orgel är att det har gått hyfsat bra att 

framföra, men oftast har jag inte haft något partitur att spela efter. Vid sådana tillfällen har jag 

då endast litat på mitt minne av låten. De gånger jag har behövt material att spela efter så har 

jag då gjort en utskrift på låttexten med ackorden ditkluddade efter någon enstaka lyssning på 

låten, aldrig en tydlig notbild.  
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Inför min eventuellt kommande tjänst som kyrkomusiker så vill jag vara beredd på dessa 

scenarion, veta hur jag ska tackla dem och stå på mig när någon kommer med förslag om 

inspelad musik. Hur ska jag göra när anhöriga vill ha ett specifikt musikstycke på 

begravningen? Ska jag söka upp noter eller använda gehöret? Kommer jag kunna överföra 

denna poplåt till orgel och ändå göra den rättvisa? 

 

Syftesformulering 
Utifrån denna bakgrund så är mitt syfte att, med kyrkomusikeryrket i åtanke, transkribera 

musik från olika genrer till orgel med målet att få det att låta som om musiken är orgelmusik i 

grunden. Mina forskningsfrågor är följande: 

• Hur bra lämpar sig de partiturbaserade metoderna och den 

gehörsbaserade metoderna för olika liturgiska sammanhang?  

• Kan jag tillföra något till musiken? Vad kan jag ta bort? 

• Finns det andra metoder jag kan använda mig av? 
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Metod och källor 

 

De två transkriptionsmetoderna  
För att producera mina transkriptioner till mitt arbete så har jag använt mig av följande två 

transkriptionsmetoder: 

Metod 1 - Den partiturbaserade metoden 

Här överför jag musiken från partitur till orgel. Jag får inte lyssna på musikstycket utan endast 

använda mig av mitt eget ’inre’ gehör för att bilda en uppfattning av hur musiken kan låta. Jag 

använder mig av notationsprogrammet Sibelius Ultimate för att producera mitt arrangemang. 

När jag jobbar med programmet har jag alltid på ljudlöst för att inte störa min inre uppfattning 

av hur stycket låter. Enda gången jag hör hur stycket låter är när jag själv spelar det.  

Metod 2 - Den gehörsbaserade metoden 

Denna metod innebär att jag med hjälp av mitt eget absoluta gehör lyssnar på musikstycket för 

att sedan överföra det till orgel. Det jag menar med mitt eget absoluta gehör är min förmåga att 

kunna återge tonhöjder och ackord utan referenston. Jag måste utöver tonerna också avgöra 

styckets övriga musikaliska parametrar såsom tempo, artikulation och dynamik. Jag använder 

mig av Sibelius Ultimate för att producera transkriptionen och nu kvittar det om jag har 

ljudlöst eller ej eftersom jag ändå hör musiken i dess ursprungliga form. Jag noterar musiken 

löpande under lyssnandet.  

För att ta reda på hur jag ska svara på mina forskningsfrågor så har jag under hela 

arbetsprocessen noterat hur lång tid det tar att transkribera utifrån metoderna, funderat på 

huruvida jag är nöjd med transkriptionerna och andra frågor för att sedan väva in dem i 

relevanta sammanhang som jag diskuterar i diskussionsavsnittet. 

Val av musik att arbeta med 
Jag har valt att arbeta med musik från två olika genrer. Den ena är västerländsk konstmusik och 

den andra är populärmusik. Enligt mina egna erfarenheter är båda genrerna är vanligt 

förekommande inom Svenska Kyrkans musikliv. För att lättare studera och lära mig spela 

transkriptionerna så har jag gjort översiktliga analyser på samtliga musikstycken. Dessa analyser 

är baserade på mina egna uppfattningar om de olika musikstyckena, det vill säga musiken som 

jag läser på partituret eller musiken som jag hör. Jag har inte hört något av styckena innan. 

Tanken är att det ska reflektera eventuella musikönskemål jag får under min kommande roll 

som kyrkomusiker. Dessutom blir det mer utmanande att arbeta med stycken jag inte har hört 

tidigare.  

 

Källor 
 

Följande partitur användes för att arbeta med den partiturbaserade metoden.  

• Joaquín Rodrigo – Fandango ur tre spanska stycken. 

• Alan Menken/Glen Slater arr. Doug Besterman – Biker Bar Jukebox ur Sister Act 

(2006). 
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Följande klingande referenser användes för att arbeta med den gehörsbaserade metoden 

• John Dowland – The Frog Galliard framförd av Cristoph Denoth. 

• Malin Verheij – That kind of Lover. 

 

Jag har även läst The Art of Transcribing for the Organ av H.F. Ellingford. Boken behandlar 

främst orkestermusik och lieder, vilket jag inte gör i mitt arbete. Den tar upp historik, olika 

tekniker och har några mer filosofiska avsnitt. Ibland blir den dock ganska subjektiv, författaren 

har starka åsikter vilket gör boken mindre användbar. Dessutom så använder den sig endast av 

partitur som källa till transkription, och inte gehör. 

För att lära mig mer om gitarren och framför allt dess notation så har jag läst delar ur 

gitarrskolan Notläsning för gitarr av Börje Sandquist. Jag har inte sysslat med gitarrnotation 

innan arbetet och boken har gett mig grundläggande kunskap för att kunna analysera och 

arbeta med gitarrmusiken mer säkert.  

Utdrag ur originalpartitur och mina transkriptioner presenteras löpande i genomförandet men 

allt notmaterial finns i sin helhet under avsnittet Partitur. Samtliga ljudfiler finns under avsnittet 

Sammanfattning av det musikaliska resultatet. 
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Musikalisk kontext 

 

Kort om orgelns teknik och konstruktion 
Orgeln är både ett blåsinstrument och ett klaverinstrument. När organisten trycker ner en 

tangent blåses luft genom den orgelpipa som hör till tangenten.  

Det finns två sorters orgelpipor, den ena kallas för labialer och fungerar på samma sätt som en 

flöjt. Den andra pipsorten kallas för lingual och får sin ton genom luft som blåser på ett rörblad, 

på samma vis som en till exempel en klarinett. 

Orgelpiporna är uppdelade efter klangfärg och kallas för stämmor. Varje stämma har sin egen 

karaktär och kan liknas vid olika instrument i en orkester; varje instrument i en orkester har sin 

egen klang och på samma sätt har varje stämma i en orgel sin egen klang. En del stämmor är till 

och med uppkallade efter olika instrument, några exempel är Oboe, Trumpet och Cello.  

Stämmorna placeras beroende på klang och konstruktion i olika delar i orgeln, så kallade verk. 

De starkaste stämmorna brukar placeras i huvudverket. Andra verk som kan finnas är öververk, 

där mindre ljudstarka stämmor placeras långt uppe i orgeln, och svällverk, där stämmorna 

placeras i ett skåp med luckor som kan öppnas och stängas för att åstadkomma dynamiska 

skillnader. Ett annat verk är pedalverket, där stämmorna som spelas med hjälp av fötterna är 

placerade. Här brukar man finna de allra största orgelpiporna. Vilket verk man spelar på beror 

på vilken manual, alltså klaviatur, man spelar på. En orgel kan ha flera manualer, och det beror 

på hur många verk det finns på orgeln. Man kan också koppla samman manualer så att det går 

att spela på flera verk samtidigt (Hellsten, 2002). 

Orgeln och transkriptioner – vad är viktigt? 
Orgeln är ett mångsidigt instrument, och det går inte att bestämma vad som är viktigast att 

använda sig av hos orgeln när man transkriberar. Att transkribera innebär inte att man försöker 

återskapa exakta effekter hos det ursprungliga mediet utan snarare en anpassning av det 

melodiska, rytmiska och musikaliska materialet till det nya mediet (Ellingford, 1922, s. vii). En 

stor orgel med många stämmor kan vara lika kraftfull som en orkester och med hjälp av orgelns 

svällverk kan man åstadkomma stora dynamiska skillnader. En annan styrka orgeln har är de 

olika verken och dess stämmor. Med manualbyten kan man snabbt byta mellan olika 

klangvärldar och styrkegrader. Man kan också kombinera vissa stämmor för särskilda effekter, 

man kan till exempel låta en kombination med stämmor framträda solistiskt medan andra 

orgelstämmor ackompanjerar. Vissa stämmor åkallar vissa effekter och klanger hos 

orkesterinstrument, men det betyder inte att den passar i sammanhanget. En oboestämma på en 

orgel har inte samma dynamiska och expressiva möjligheter som en faktisk oboe. Detta gäller 

också stämman Vox Humana, som betyder mänsklig röst. Den ska simulera en sångröst men 

det betyder inte att den fungerar som substitut för en riktig sångröst, eftersom klangen är mer 

lik orgelns oboestämma. Något annat att nämna är storleken hos instrumentariet på verket som 

man transkriberar är. En orkester eller ett band består av flera musiker medan organisten är 

ensam. Man kan omöjligt få med alla detaljer i en symfonisats i en orgeltranskription. H. F. 

Ellingford listar upp många riktlinjer som man ska ha i åtanke när man transkriberar (orkestral) 

musik till orgel. Detta arbete behandlar inte stora orkestrala verk men många av riktlinjerna är 

ändå användbara. Den viktigaste av dem, tycker jag, är Aim at simplicity and avoid complexity 

(Ellingford, 1922, s. 8), och denna riktlinje kan man applicera på all musik man transkriberar, 

oavsett genre. 
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Genomförande och resultat 

I detta avsnitt presenterar jag mina transkriptioner och hur jag har gått tillväga för att producera 

dem. Alla stycken börjar med en kort beskrivning och en översiktlig analys, och sedan följer 

hur transkriptionsprocessen har gått till och där återger jag de mest väsentliga delarna av hur 

transkriptionerna har gått till. 

Transkription av konstmusik för akustisk gitarr 
Jag har valt att arbeta med akustisk gitarrmusik. Det är musik som jag tidigare inte aktivt har 

lyssnat på. Notationssättet för instrumentet är för mig främmande och jag har inte arbetat med 

det tidigare. 

Joaquín Rodrigo – Fandango ur tre spanska stycken. 

Metod: Den partiturbaserade metoden. 

För den partiturbaserade metoden ville jag ha ett stycke som inte var allt för mastigt, men som 

ändå gav mig material att arbeta med. Min vän Cecilia Edman Bergman som läser master i 

gitarr vid Musikhögskolan i Malmö föreslog stycket till mig. Fandangon är en spansk pardans i 

snabb tretakt som ackompanjeras av gitarr och kastanjetter. En sjungen fandango inleds 

instrumentalt för att sedan bestå av olika verser (coplas) och musikaliska fraser (tercios). 

Fandangon var populär bland tonsättare, några exempel är bland annat finalen i tredje akten av 

Mozarts Figaros Bröllop och finalen av Boccherinis stråkkvartett op. 40 nr. 2 (Katz, 2001).  

Översiktlig analys av stycket 

Rodrigos Fandango är helt instrumental och har varken en introduktion eller olika verser. 

Tempot är förhållandevis tillbakahållet. Stycket är tredelat. Den första delen kretsar främst kring 

dissonanta, brutna ackord som följs av en elegant melodi. Dissonansen uppstår på grund av de 

små sekunderna som finns i ackorden.  

 

Ex. 1.1, takt 1–4. Rodrigo utforskar möjligheterna med både ackorden och den efterföljande melodin i 

den första delen av Fandangon. 

 

Huvudtonarten är E-dur, men Rodrigo modulerar ofta till andra tonarter, ibland till det 

närliggande H-dur men också till mer avlägsna tonarter såsom C-dur. I första delen är forte och 

fortissimo den angivna dynamiken.  

Mittendelen (takt 36–59) består av ett mer lyriskt tema som alternerar mellan sopran och bas 

(se exempel nedan). När melodin är i den ena stämman ackompanjeras den av upprepade, 

energiska ackord i den andra. Mittendelen börjar i h-moll, men vid varje stämbyte ändras också 

tonarten. Melodin är dock densamma. Tonarten går en helton ned från h-moll till a-moll. 

Efter det kommer ett kort antydande av den lyriska melodin i G dur, som avbryts av dissonanta 
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ackord om påminner om ackorden början på stycket. Sedan börjar det om, fast från a-moll, går 

en helton ned till g-moll och sedan kommer ännu ett kort antydande av melodin i F-dur. 

 

 

Ex. 1.2, takt 34–42. Början på mittendelen, först i h-moll och sedan a-moll. 

 

När huvudtemat kommer åter (takt 59, se exempel nedan) är tonarten G-dur, en lång väg från 

E-dur som stycket började i. Dock så rättar musiken snabbt till sig till H-dur, E-durs dominant 

för att sedan anlända åter i E-dur (takt 65). Huvudtemat föregås av flera upprepningar av den 

eleganta melodin som innan har kommit efter ackorden (takt 62–64 i exemplet). 

 

Ex. 1.3, takt 58–65. Överledningen mellan mittendelen och återtagningen. 

 

Den sista delen är en återtagning (takt 65). Den eleganta melodin är maskerad av snabba 

sextondelstrioler, men nu saknas den andra delen av melodislingan (se exempel 1.1). Resten av 

stycket består främst av sextondelstrioler, men det tillkommer även några nya teman. 
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Ex. 1.4, takt 66–67. Början av återtagningen, meloditonerna är inringade i rött.  

 

 

Ex. 1.5, takt 68–74. Fortsättningen av återtagningen. De fallande sextondelstriolerna upprepar sig, fast 

varje gång det händer börjar det en helton ned (inringat i grönt). Kanske en återblick på mittendelen 

med dess upprepningar med heltonssteg nedåt? 

 

Ett nytt tema (takt 77, se exempel nedan) med ackompanjerade borduntoner kommer som en 

coda i både E- och A-dur.  

 

Ex 1.5, takt 75–79. Det nya temat (takt tre i exemplet). Även det temat upprepar sig en helton ned 

(inringat i grönt.) 
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Ex. 1.6, takt 84–88. Fortsättning på det nya temat, som även spelas som en understämma, en teknik 

Rodrigo använde sig av i mittendelen. Mer upprepningar fast en helton ned (inringat i grönt). 

 

Stycket avslutas med flera upprepningar av de karaktäristiska inledningsackorden. 

 

Ex. 1.7, takt 93–102.  Fandangons avslutande takter. 

 

Transkriptionsprocess 

Jag transkriberar stycket så att det går att utföra på en stor orgel med flera manualer och pedal. 

Jag skriver ner eventuella fingersättningar, dynamik och allt sådant så jag slipper tänka på det 

senare.  

Eftersom jag tidigare inte har sysslat med gitarrnotation så läste jag på om det i Börje Sandquists 

Notläsning för gitarr. Där kunde jag lära mig vad de olika siffrorna betyder. De vanliga siffrorna 

indikerar vilket av vänsterhandens fingrar man använder för att trycka ned strängen, siffrorna 

med ring indikerar vilken sträng man ska slå an med högerhanden och de romerska siffrorna 

indikerar vilket läge man har vänster hand i (Sandquist, 2005). Detta påverkar inte hur jag 
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kommer att spela stycket på orgeln men jag vill vara säker på att jag inte missar något. Det mest 

väsentliga jag lärde mig var att gitarrmusiken klingar en oktav lägre än vad den är noterad, 

vilket innebär att jag måste oktavera ned allting jag transkriberar så det klingar rätt när jag sedan 

ska spela det. 

Det första problemet i transkriberingsprocessen jag stöter på kommer redan i den första takten: 

de brutna ackorden. Jag kan bara anta, eftersom jag inte har lyssnat på stycket, hur det låter och 

jag föreställer mig att ackorden har en perkussiv karaktär. Brutna ackord på orgel, om man 

spelar det snabbt får en mer luftig karaktär, och jag tror inte att det är det Rodrigo är ute efter. 

Jag har därför löst det genom att skriva ackorden med accenter. Om jag skriver accenter så 

innebär det att jag måste lyfta mellan varje ackord. Gitarrtoner försvinner efter anslag men det 

gör inte orgeltoner, så för att få den perkussiva effekten har jag skrivit accenter. 

 

Ex. 1.8, takt 1–4. 

De snabba bytena mellan fortissimo-forte löser jag genom byte mellan manualerna, där den 

andra manualen har en svagare registrering. I exemplet ovan kan man se manualbytena, 

indikerade med romerska siffror  

Ackorden är för det mesta fyrstämmiga och jag noterar dem så att den översta stämman spelas i 

högerhanden, mittenstämmorna i vänster och den lägsta i pedalen. Ackorden blir ibland 

spretiga om man skulle skriva av dem rakt av, så därför stavar jag om tonernas plats i ackorden 

så att det blir enklare att spela, där det behövs. 

                    

Ex. 1.9, takt 10. Jämförelse mellan Rodrigos original och min transkription. 
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Tonerna i de stora arpeggiona i takt 9 och 11 har jag fördelat så att de låga tonerna spelas i 

vänster hand och de högre tonerna i höger hand. 

                                     

Ex. 1.10, takt 9. Jämförelse mellan Rodrigos original och min transkription.

 

I mittendelen av stycket spelas melodin och ackompanjemanget på skilda manualer, och höger 

och vänster hand alternerar mellan manualerna. När de kontrasterande dissonanta ackorden 

kommer så spelas de på samma manual. Hela delen spelas manualiter. Även när temat 

återkommer oväntat i G-dur (takt 59) så låter jag det fortfarande vara manualiter. Pedalen får 

istället spela den låga basgången i takt 64, som leder tillbaka till den riktiga återtagningen.  

 

 

Ex.1.11, takt 59–65.  

För att förenkla läsningen av sextondelstriolerna i återtagningen så har jag balkat dem olika 

beroende på vilken hand som spelar. Balkarna uppåt är höger hand och nedåt är vänster. Det 

innebär att händerna ibland måste korsa varandra, som till exempel i denna passage: 
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Ex. 1.12, takt 66–67 

 

Jag försöker balka så att höger och vänster hand alternerar mellan varje grupp trioler men 

ibland måste en hand ta två grupper i taget för att undvika onödiga och obekväma 

handkorsningar.  

 

Ex. 1.13, takt 81–82. För att undvika obekvämt spel har jag balkat så att en hand ibland tar två grupper 

i taget (till exempel andra och tredje triolgruppen i takt 81). 

 

John Dowland – The Frog Galliard  

Metod: Den gehörsbaserade metoden 

För att enkelt arbeta med den gehörsbaserade metoden så tog jag ett stycke som inte är 

komplicerat, men ändå har en del material att transkribera. Eftersom jag inte har lyssnat på 

gitarrmusik och har begränsad kunskap om repertoaren så gjorde jag det enkelt för mig och 

sökte på spotify efter passande gitarrmusik. Det fanns många stycken att välja mellan men jag 

valde The Frog Galliard. Det finns många olika inspelningar av stycket med varierande 

interpretationer. Tonarterna var inte samma i olika inspelningar och vissa använde sig av 

mycket mer ornament och förslag. Jag valde en inspelning mer med avskalad ornamentik. 

Galliarden är i tretakt och var populär under sena renässansen som dansades livligt och med 

hoppande steg. I sviter så parades dansen ofta ihop med pavanen, som var långsammare. Även i 

modernare tider har kompositörer använt sig av galliarden, ett exempel är galliarden ur 

Stravinskys Agon, en ballet för tolv dansare. (Brown, 2001). 
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Översiktlig analys av stycket 

Tonarten är E-dur, och stycket är för det mesta tvåstämmigt, med ackordstoner i mitten. 

Musiken bygger på en upprepad basgång som spänner sig över 16 takter, med en halvkadens 

efter åtta takter. Melodin som spelas över basgången varierar sig, men bygger alltid på ’skelettet’ 

(jämför exempel 2.1 och 2.2 nedan) på melodin från början. Från början är melodin enkel och 

bygger på skalor men sedan varieras den med sextondelar och trioler. Efter tre variationer 

kommer ett kontrasterande avsnitt i A-dur, som slutar i Fiss-dur. Sedan följer en upprepning av 

den första variationen, sen en upprepning på delen i A-dur. Slutligen så spelas en sista variation 

på det första temat, bestående av bara sextondelar.  

 

Transkriptionsprocess 

Jag transkriberar stycket så att det går att spela på en orgel med en manual, utan pedal. Eftersom 

det handlar om så pass få stämmor så kändes det bäst att koncentrera spelandet till händerna.  

Jag började med att skriva ner basgången. Eftersom den alltid är likadan (förutom delen i A-

dur) så gick det relativt fort. Sedan skrev jag ner melodin. Från början var det enkelt, eftersom 

melodin är stegvis och rytmen simpel. 

 

 

Ex. 2.1, takt 1–4. Variationerna bygger på denna melodi.  

 

Efter den första variationen blev det lite svårare, eftersom melodin smyckas ut med 

diminutioner. Meloditonerna finns fortfarande där dock, vilket gjorde det enklare att skriva 

ned alla sextondelar, som för de mesta är stegvisa och leder in i nästa meloditon. 

 

 

 

Ex. 2.2, takt 17–20. Meloditonerna är inringade. 
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Det blev ännu svårare att höra alla toner i den tredje variationen. Dels på grund av alla trioler, 

men också för att triolgrupperna hoppar mellan olika intervall. Meloditonerna från temat finns 

där, men ibland avviker det (ibland med stora hopp, som till exempel takt 30, se exempel 

nedan) vilket gör att jag inte kan förhålla mig lika enkelt till det jag redan har transkriberat. Här 

finns också en tredjestämma i slutfrasen. 

 

 

Ex. 2.3, takt 29–32. 

 

Delen som är i A-dur kommer två gånger, som separeras av en upprepning av den första 

variationen. Första gången är melodin simpel som i början men när den upprepas så är den 

varierad med sextondelsskalor och stora språng. 

 

 

Ex. 2.3, takt 33–36 och 49–52. Jämförelse mellan första takterna på delarna i A-dur. 

 

Den sista variationen bestod enbart av sextondelar, vilket gjorde den till den svåraste delen att 

transkribera. Meloditonerna finns fortfarande med, vilket gjorde det hela lite enklare. I takt 59 

förekommer det ett återställt och ett höjt D snabbt efter varandra, och denna takt tog mig 

mycket längre tid att lösa än vad jag föreställde mig. Det var först efter jag spelade igenom 

stycket som jag lyckades lista ut hur takten skulle vara.  

 

 

Ex. 2.4, takt 58–60. 
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Transkription av populärmusik 
Jag har tidigare transkriberat populärmusik till orgel, men då har jag inte haft någon ordentlig 

arbetsprocess eller bra kvalité på producerat notmaterial. Det har lett till orosmoment där jag 

känt mig osäker på det jag har spelat när det väl gällde.   

Här kommer jag att använda mig av samma transkriptionsmetoder som för gitarrmusiken, men 

med helt andra genrer. Jag arbetar med musik från en musikal och en nyskriven singer-

songwriterlåt. Tanken är att valet av musik ska reflektera eventuella (och otippade) låtar jag 

kommer få som musikönskemål i min framtida tjänst som kyrkomusiker. 

 

Alan Menken/Glenn Slater (orkestrering av Doug Besterman) – Biker Bar Jukebox ur Sister 

Act (2006)  

Metod: Den partiturbaserade metoden 

Denna musikal, som är baserad på filmen med samma namn från 1992, handlar om en 

barsångerska som blir placerad i ett nunnekloster som vittnesskydd. Handlingarna är snarlika 

varandra men musiken skiljer sig åt. 

 

Översiktlig analys av stycket 

Musiken är helt instrumental. De enda vokala inslagen är några enstaka dialoger, som ska föra 

handlingen framåt. Den är orkestrerad för två saxofoner, två trumpeter, trombon, percussion, 

dialog och en kompgrupp bestående av gitarr, elbas, tre keyboards och trumset. 

Stycket har fyra avsnitt, och genrerna mellan varje avsnitt varierar. Första delen börjar i c-moll 

för att sedan övergå i C-dur. Taktarten är snabb fyra fjärdedelstakt och musiken består av 

många accenter och synkoper, vilket ger det en drivande karaktär, tempobeteckningen är 

dessutom ’Driving’. Det är träblåset och brasset som har det ledande melodiska materialet, och 

syntarna fyller i det blåsinstrumenten spelar. 

 

 

Ex. 3.1, takt 1–4 (träblås- och brasstämmor). 
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Denna del går abrupt in i nästa, helt kontrasterande del. Allting kastas om; taktart, tonart, 

tempo och karaktär och musiken blir istället en bluesig shuffle i D-dur. Här tar kompgruppen 

över, och blåset spelar fills istället. Kompgruppens andra keyboard får ett käckt solo fullt med 

kromatiska förslag och glissandon som ska spelas med ett ’dirty’ orgelljud. Medan musiken 

fortlöper utspelar sig en talad dialog mellan huvudkaraktären och några bikers. 

 

 

Ex. 3.2, takt 11–14 (keyboard 1,2 och elbas). 

 

Musiken stannar sedan på en vamp, tills en cue ges (av huvudkaraktären), och sedan går 

musiken, med hjälp av duoler och ett glissando, vidare till nästa del. Här ändras genren och 

karaktären ännu en gång, och nu är det istället en disco i f-moll. Nu får träblåset och brasset ta 

mer plats. Detta avsnitt varar inte särskilt länge utan glider efter ett tag tillbaka till shufflen från 

föregående avsnitt.  

 

Ex. 3.3, takt 26–31 (träblås- och brasstämmor). 

 

Sista delen är i stora drag likadan som den andra. Det är samma shufflerytmer och orgeln är 

tillbaka. Delen är dock i en annan tonart, F-dur och ackorden har mer färgningar. Basgången 
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är inte lika aktiv och träblåset och brasset spelar inget alls. Den sista sidan består bara av ackord 

och repetitionstecken, hela sista delen ska köras om och om tills cuen, en replik från en nunna, 

kommer och då ska musiken sluta.  

 

Ex. 3.4, takt 38–43 (dialog, keyboards och bas). 

 

Transkriptionsprocess 

Jag transkriberar stycket för en stor orgel. En större orgel med flera manualer och stämmor ger 

mig möjlighet att ta fram de olika kontrasterande delarna i stycket enklare.  

Här är det mest uppenbara problemet slagverket. På en del orglar finns det register som tillför 

slagverkseffekter, men dessa effekter är antingen temporära eller har vissa förutbestämda rytmer. 

Det skulle inte funka att försöka återskapa slagverksnotationen i stycket för att det är så pass 

bärande. Dock så finns rytmerna i de andra stämmorna så någon slags essens av slagverket 

kommer ändå finnas. 

Det finns andra komponenter i originalet som jag måste välja bort under transkriptionen. Det 

finns några tillfällen där en stämma noteras med till exempel accenter, medan en annan har 

tenuto istället för accenter, trots att de har samma toner. I andra fall är det marcato och staccato 

samtidigt. Det kan vara så att arrangören vill ha särskilda effekter som fungerar i 

ensemblesammanhang, men då är man många som spelar. En organist spelar ensam, och kan 

inte artikulera på flera sätt när denne trycker ner en tangent. I vissa fall skulle det fungera att 

överföra olika artikulationer till delar där båda händerna spelar samma sak, men det skulle bara 

göra inlärningsprocessen onödigt komplicerad.   
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Ex. 3.5, takt 1–4 (samma notexempel som ex. 3.1). Jämför skillnaderna i artikulation mellan altsaxofon- 

och förstatrumpetens stämma. 

 

 

Ex. 3.6, takt 1–4 (transkriptionen). Som jag nämnde tidigare så skulle man kunna spela med olika 

artikulationer i takt 4, men jag gör det hellre mer lättspelt. 

 

Det fanns några basstämmor att välja mellan att överföra till pedalstämman i transkriptionen, 

men jag valde elbasstämman eftersom den har tydligast och fullständigast notation. Ena 

keyboarden som fördubblar elbasen spelar bara fragment av elbasens stämma och en annan 

keyboard spelar samma som elbasen, men är noterat i samma klingande oktav som elbasen så 

det blir många hjälpstreck. 

Jag specificerar inga särskilda manualer utan bara när jag vill att det ska vara samma manual och 

klang, eller när jag vill att något ska träda fram, till exempel orgelsolot i andra delen. 
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Ex. 3.6, takt 11–14. 

Under discopartiet så spelar elbasen upprepade toner istället för att alternera mellan oktaver 

som den gjorde i det föregående avsnittet. Jag väljer att istället använda mig av första 

keyboardens basstämma istället, eftersom den alternerar mellan oktaverna. Det blir mycket 

enklare att spela pedalstämman på orgeln om oktaverna alterneras. Dessutom så blir det lättare 

att höra tonernas repetition. 

Jag har dessutom oktaverat upp hela partiet. Om jag skulle föra över notbilden rakt av så skulle 

det bli krockar mellan de utskrivna ackordstonerna och melodin. Jag provade att stava om 

ackorden men då krockade de med basstämman istället. 

 

 

Ex. 3.7, takt 26–28. 

 

Jag noterar orgelns pedalstämma i sista takten innan sista shuffle-delen med upprepande toner. 

Eftersom jag måste åstadkomma ett diminuendo (vilket man måste använda en av fötterna till) 

så blir det svårspelat om man ska bryta oktaver.  
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Ex. 3.8, takt 31. 

 

Gitarrstämman har ackordanalys och rytmer noterade i hela stycket, men eftersom 

ackordstonerna finns i noterade i de andra stämmorna så har jag inte tagit med ackordanalysen i 

de tre första delarna av stycket. I den sista delen finns det nästan enbart ackordsanalys och då 

har jag valt att ta med den istället för att skriva ut noter i alla takter. Eftersom jag inte planerar, 

åtminstone inom ramen för examensarbetet, att ha med dialogen så väljer jag att bara skriva ut 

repristecken, utan att ha en cue för när jag ska sluta. 

 

 

 

Ex. 3.9, takt 32–35. 
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Malin Verheij – That Kind of Lover 

Metod: Den gehörsbaserade metoden 

Som jag tidigare nämnt så hade jag kunnat tagit vilken låt som helst, men för att försäkra mig 

om att jag inte hade hört låten tidigare så har jag fått lov av min vän Malin Verheij, som 

studerar gehörsbaserat musikapande vid Musikhögskolan i Piteå, att använda en av hennes 

nyskrivna låtar i mitt arbete.  

Översiktlig analys av sången  

Låten är i F-dur, i långsam fyra fjärdedelstakt. Den består av fyra verser, tre mellanspel och två 

refränger. I början är det bara sång och piano, men sedan byggs det på med kör, bas och 

slidegitarr. På mellanspelen är det flöjtsolon. Det finns också inslag med jazzvispar. I låten 

förekommer det endast tre olika sorters ackord. 

 

Transkriptionsprocess 

Jag transkriberar låten för en orgel med minst två manualer och pedal, där melodin spelas på en 

egen manual. 

För att göra en så enkel notbild som möjligt så har jag gjort en slags fusion av orgelnotation 

och kompskiss som jag tidigare använt i brukspianokurserna jag har läst. Istället för att lyssna 

efter varenda ackordston pianot spelar och alla toner kören sjunger för att sedan notera det i 

transkriptionen så nöjer jag mig med att bara skriva in ackordsbeteckningarna. Det underlättar 

att det bara är tre ackord i hela låten. 

 

 

Ex. 4.1, takt 1–3. 

 

En av svårigheterna med denna transkription är att avgöra melodins olika rytmer. Det finns 

några grundläggande rytmer och melodier, men de varieras ofta för att anpassa sig efter en 

annan text. Dessutom så använder sig Malin ofta av wailing och portamento för att ge uttryck 

till sången och sådant är svårt att notera, och är ännu svårare att spela på en orgel. Det skulle 

kunna fungera om man använder drillar, men finns det en risk att det börjar låta barockt om 

det hela, vilket inte riktigt är genren som jag arbetar med här. Portamento är också klurigt 

eftersom orgeln bara har halva tonsteg som minsta intervall, och det är svårt att få samma 

sömlösa effekt som med sången. 
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Trots detta så noterar jag sången så nära originalet som det går, men det kräver några 

omlyssningar för att avgöra rytmerna.  

 

                       

Ex. 4.2, takt 3 och 19. 

 

Jag tror att det är viktigt att sångmelodin är så rätt noterad som det går för att göra den lätt att 

känna igen. Om det skulle vara ett musikönskemål till en begravning så tror jag att det skulle 

hjälpa de anhöriga att minnas den avlidne och dennes anknytning till låten om det lätt att 

känna igen melodin, särskilt eftersom det dessutom inte finns någon text. 

Även flöjtstämman har sina ställen som inte är helt självklara efter en första lyssning. 

               

Ex. 4.3, takt 30–33 och takt 53–55. 

 

Jag indikerar även dynamiska skillnader, till exempel i refrängerna där det är mycket kör. I 

pedalen lägger jag till en 16-fotsstämma på samma ställe där elbasen kommer in, eftersom 16-

foten och elbasen klingar i samma oktav. 

Jag har inte indikerat några komprytmer, trots att det finns i pianot och elbasen. Inte heller 

fillsen som slidegitarren spelar eller alla stämmor kören sjunger. Istället så litar jag på min 

uppfattning och känsla av låten. När man kompar sångsolister inom yrket gör man likadant. 

Man noterar inte ner exakt alla rytmer och ackordstoner och följer det slaviskt utan man spelar 

den stil som råder. 
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Sammanfattning av det musikaliska resultatet 
 

Fandango 

Länk till inspelning av min transkription. 

Fandango - Transkription 

Den totala arbetstiden för denna transkription var 3 dagar. 

 

The Frog Galliard 

Länk till den inspelning jag transkriberade från. 

The Frog Galliard - Referens 

Min transkription. 

The Frog Galliard - Transkription 

Den totala arbetstiden för denna transkription var 3 timmar. 

 

Biker Bar Jukebox 

Länk till inspelning av min transkription. 

Biker Bar Jukebox - Transkription 

Den totala arbetstiden för denna transkription var 1 dag. 

 

That kind of Lover  

Länk till den inspelning jag transkriberade ifrån. 

That kind of Lover - Referens 

Min transkription. 

That kind of Lover - Transkription 

Den totala arbetstiden för denna transkription var 4 timmar. 

 

Med arbetstid menar jag den tid som gick åt för att analysera och transkribera musiken. Hur jag 

instuderar och interpreterar musiken diskuterar jag ytligt i avsnittet Diskussion men det är inte 

mitt fokus på detta arbete.  

 

 

 

https://soundcloud.com/user-482507182/fandango-ex-arbete/s-YKQLfRaW7aP
https://open.spotify.com/track/3vAlgcCLgVr6VpYzIdwffA?si=BirClZRMSu6Z061jizWsTA
https://soundcloud.com/user-482507182/the-frog-galliard-ex-arbete/s-Fp5Ft
https://soundcloud.com/user-482507182/biker-bar-jukeboxwav/s-qSDFKrQe2Eq
https://soundcloud.com/malin-verheij/that-kind-of-lover-draft/s-ot4O0?in=malin-verheij/sets/that-kind-of-lover/s-XKF0W&fbclid=IwAR3ijMfeg3IuezWG-52WYdT_E1_qUuwga0fP7g69yXzQ46OJ3ANmCxSE-CE
https://soundcloud.com/user-482507182/that-kind-of-lover-exarbetemp3/s-VF9GJ
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Diskussion 

Tankar kring de två metoderna och de färdiga transkriptionerna. 
Som jag nämnde i min bakgrund så är det inte första gången jag sysslar med transkription av 

musik till orgel. Det som jag tidigare har saknat är tydliga metoder och kvalitén på det 

producerade notmaterial har varit halvdant. Dessutom så har jag känt att det inte riktigt var 

musikaliskt tillfredsställande, det saknades detaljer såsom dynamiska skillnader och uttryck. 

Något som jag också har upplevt är att jag alltid har försökt få det att låta som originalet så gott 

som det går, istället för att återge musiken som om musiken faktiskt var skriven för orgel. H.F. 

Ellingford påpekar detta i The art of transcribing for the organ. Ett av bokens huvudsakliga mål 

är att “to make the arrangements sound as if the music had been originally written for the 

organ” (Ellingford, 1922, s. 158). 

I mitt arbete så har fokuset på de två olika metoderna varit en stor hjälp till att ge struktur till 

mina transkriptioner. Den partiturbaserade metoden tvingar mig till att verkligen analysera och 

bena ur de olika komponenterna i musiken jag arbetar med för att få en förståelse av helheten. 

Fandango var det mest utmanande stycket att arbeta med, eftersom det fanns så mycket 

information i partituret. Dessutom var partituret noterat på ett sätt som jag inte är van vid. 

Biker Bar Jukebox var enklare att arbeta med eftersom musiken var simplare, men också för att 

jag var mer bekant med notationen. Denna metod har gjort att transkriptionsprocessen har tagit 

längre tid än vad jag förväntade mig. Genom att inte lyssna på stycket så var det viktigt för mig 

att analysera partituret för att bilda en uppfattning och förståelse för musiken, vilket bidrog till 

att det tog längre tid. I framtiden kommer jag lyssna på stycket även ifall jag transkriberar 

utifrån en notbild. Anledningen till att jag inom arbetet valde att inte lyssna på styckena var för 

att skilja på metoderna så mycket som möjligt, och för att ge mig en utmaning eftersom jag är 

van att arbeta med mitt gehör. Eftersom metoden var lite mer tidskrävande än förväntat så 

lämpar sig den inte särskilt bra om jag skulle få ett musikönskemål med kort varsel. Däremot 

om jag skulle ta mig an ett större projekt, till exempel ett kör- och orkesterverk (med 

orkesterns delar transkriberade till orgel), så skulle det passa bättre. Här kan man då fundera 

vidare på om man arrangerar utifrån ett originalpartitur eller en pianoreduktion.  

Den gehörsbaserade metoden var enklare och snabbare att arbeta med. Det var lättare att få en 

uppfattning av karaktären på musiken och hur den faktiskt låter. Dessutom kan det vara en 

indikator på vad personerna med musikönskemål förväntar sig att det ska låta. Dock så blir det 

inte lika stort fokus på detaljer. Ibland tog det tid att hitta alla toner i The Frog Galliard, men 

det var inga större problem. I That Kind of Lover var problemet hur jag skulle notera musiken. 

Jag funderade på om jag skulle skriva ned texten med ackordanalys, men då försvinner en massa 

information som jag sedan måste anteckna ner efter att partituret är färdigt. Om jag snabbt 

måste ordna musik som önskas vid en förrättning är denna metod att föredra. Det krävde också 

mindre övningstid för att lära sig styckena, men det kan likaväl bero på att de var mindre 

komplexa. 

 

Tankar kring forskningsfrågorna 

Hur bra lämpar sig de två olika metoderna för olika liturgiska sammanhang?  

Under rubriken Tankar kring de två metoderna och de färdiga transkriptionerna så beskrev jag 

hur pass bra de två metoderna funkar utifrån tidsperspektivet. Jag skulle aldrig sätta mig och 

analysera notbilder utan att lyssna på dem om jag får önskemål med kort varsel. Det skulle gå 
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mycket bättre att lyssna på stycket och skriva ner det. Jag utgår förstås från scenariot att det inte 

finns något notmaterial och att det måste ordnas snabbt. Jag skulle likaväl kunna fråga andra 

kyrkomusikerkollegor om de har tillgång till ett partitur, men då kan jag inte försäkra mig om 

att den musikaliska kvalitén är tillfredställande. Sedan ska det naturligtvis gå rätt till med det 

upphovsrättsliga, man kan ju köpa färdiga bearbetningar eller beställa av någon. 

Den första metoden skulle fungera bättre om jag vill göra ett större projekt där jag har tid på 

mig att arbeta med musiken. Dock så skulle jag inte bara arbeta med partituret, utan jag skulle 

lyssna till musiken också. Jag får med många detaljer som jag annars skulle kunna missa om jag 

bara kollar på partituret, men jag får ingen riktigt ordentlig uppfattning om hur 

originalmusiken låter. Jag vet ännu inte hur Fandango och Biker Bar Jukebox låter i sina 

original, och om min uppfattning skulle bli helt annorlunda än vad församlingen förväntar sig 

så blir det kanske ett oönskat mottagande av arrangemangen.  

Denna metod tar längre tid eftersom jag behöver leta fram noter, analysera och transkribera. 

Sedan måste jag också öva in och interpretera stycket för att kunna spela upp det när det är 

planerat för uppspelning. Om jag nu har flera musikönskemål till förrättningar under en 

arbetsvecka så kan jag inte låta varje transkription ta flera dagar och jag kan inte heller 

genomföra alla moment lika noggrant som jag har gjort i arbetet, utan jag måste hitta genvägar, 

om jag använder denna metod vill säga. I de flesta församlingar inom Svenska Kyrkan är 

förrättningar förlagda omkring helgen, där begravningar brukar vara på torsdagar-fredagar 

medan lördagen oftast reserveras för bröllop och dop. Utöver det har jag åtminstone en 

huvudgudstjänst som firas på söndagen, men det kan också förekomma övriga andakter och 

samlingar under veckan. Sedan måste jag ansvara för delar av eller hela körverksamheten 

(förberedelser såsom instudering av repertoar och öva med kören eller körerna), ha orgelelever, 

musicera för vårdtagare på vårdhem, möta församlingen i olika sammanhang och ordna med 

det administrativa kontorsarbetet. De flesta ’vanliga’ kyrkomusikertjänster ser ut på detta vis 

men det varierar förstås, vissa tjänster har ingen körverksamhet alls medan andra musiker endast 

har körer i tjänsten. Om jag har en ’vanlig’ tjänst så skulle jag nog inte välja den första metoden 

om jag skulle få musikönskemålet samma vecka som förrättningen är. Det händer att man får 

önskemålen någon vecka innan förrättningen, men då måste jag ändå veckorna innan den 

förrättningen i åtanke. Det blir svårt att föreställa sig att den första metoden blir särskilt brukbar 

i den ’vanliga’ kyrkomusikertjänsten eftersom jag måste hinna med allt arbete utan att bli totalt 

utbränd. Detta beror ju helt på de önskemål jag får, finns det redan en bra transkription så är 

arbetet redan gjort.  

Den andra metoden, som tidigare nämnt, passar sig bättre för mindre komplexa stycken. Den 

tar också mindre tid, om man vet hur man ska notera den. Det är nog den metod jag kommer 

använda mig mest utav, med tanke på vad min kommande tjänst kan innehålla. Om man tar 

det utanför gudstjänster och förrättningar så skulle man kunna applicera metoden på 

tillexempel kyrkans körer, om man snabbt skulle behöva noter till kören.  

Styckena som jag har arbetat med är helt slumpmässiga, men jag har ändå tänkt att de ska 

återspegla olika musik som kan förekomma vid olika liturgiska sammanhang. Gitarrmusiken 

skulle till exempel kunna vara postludium eller stycken under en orgelkonsert, medan 

populärmusiken snarare är önskemål från brudpar eller anhöriga till en avliden. 
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Kan jag tillföra något till musiken? Vad kan jag ta bort?  

I Fandango finns det några exempel där jag ibland upplever att det finns underförstådd melodik 

och harmonik, när det egentligen bara är en stämma noterad. Som organist är jag van att spela 

stycken med många stämmor, så när jag skulle spela Fandango så kändes verket lite glest, och 

jag funderade länge på om det fanns utrymme att lägga till noter. Jag tror inte Rodrigo missade 

att skriva kontrapunktiskt, hade han velat haft mer kontrapunkt och stämmor i sitt verk så hade 

han gjort det, som i till exempel Concierto de Aranjuez, ett mer känt verk av Rodrigo där 

gitarren får sällskap av en orkester. Av respekt för kompositören så kände jag att det var bäst att 

bara låta notbilden få vara som den är. Det viktigaste var att förstå stycket och föra över det till 

en vettig notbild för orgel. Dessutom är stycket tekniskt krävande med sina snabba arpeggion 

och triollöpningar så det kändes onödigt att göra det mer komplicerat än nödvändigt.  

När jag arrangerade The Frog Galliard funderade jag på om jag bara skulle skriva ner melodi- 

och basstämman för att sedan lägga till besiffring. Detta eftersom det var ibland svårt att 

uppfatta vilka ackordstoner som var med i mellanstämmorna. Tanken var att spara tid så att jag 

inte behövde lyssna extra gånger efter exakta ackordstoner. Men då skulle jag lägga mer vikt på 

att interpretera tvåstämmighet istället för att använda mig av den gehörsbaserade metoden fullt 

ut och skriva ner allt jag hör. I slutändan blev det en ren transkription där jag skrev ned allt jag 

hörde. Det blev enkelt att spela efter och jag är nöjd med transkriptionen. 

Stycket där jag använde mig av minst material från partituret var Biker Bar Jukebox. Som jag 

nämnde tidigare under transkriptionsprocessen av stycket så är slagverk svårt att återskapa på 

orgel, särskilt om det är så pass bärande som i detta stycke. Dock anser jag att melodierna är det 

viktigaste för att till exempel församlingen ska känna igen stycket. Det finns även andra 

aspekter som kan bidra till igenkänningsfaktorn, till exempel rytmer och klanger. De mesta av 

rytmerna som fanns i slagverksstämmorna fanns också hos de andra stämmorna i kompgruppen 

så de var enkla att föra över. Jag försökte också att experimentera med klanger; orgelsolot 

under shuffle-delen har jag försökt registrera så att det låter lite som en hammond-orgel. Att jag 

inte tog med dialogen beror helt och hållet på att jag ville ägna mig åt musiken. Det hade inte 

tillfört något om jag hade tagit in några andra som kunde stå för dialogen medan jag spelade, 

eftersom jag inte sätter upp någon föreställning, det finns ingen handling som ska berättas. Man 

kan fundera på om man kan lägga till något musikaliskt i transkriptionen som skulle kunna 

representera den talade dialogen, eftersom det inte går att transkribera talade ord. 

I That Kind of Lover har jag inte nödvändigtvis tagit bort material, men jag har inte noterat 

allt. Skulle jag, som i The Frog Galliard, notera alla ackordstoner och dess improvisatoriska 

rytmer så skulle partituret bli mycket mer komplicerat än vad som krävs. Att läsa ackordsanalys 

är för mig inte lika svårt som att läsa besiffring så det blir inget extra tankesteg. Det viktigaste 

som har försvunnit här är sången, som är omöjlig att återskapa helt på orgel, eftersom texten 

försvinner. Men jag anser ändå att min transkription gör musiken rättvisa. Dynamiska skillnader 

finns där och den lugna karaktären är kvar. 

Jag har flera gånger påpekat att jag tycker att igenkänningsfaktorn är det viktigaste med 

transkriptionerna. Melodier och rytmer är viktiga, men också klangen. Tänk om jag skulle 

registrera till exempel The Frog Galliard med en stor och bred orgelklang, och inte det lätta 

som församlingen förväntar sig. Stycket karaktäriseras inte av en stor klang och därmed 

försvinner en komponent i igenkänningsfaktorn. Något som jag också vill lyfta fram är 

spelbarheten hos transkriptionen. Jag kan omöjligen spela allt som finns noterat i Biker Bar 

Jukebox men jag har ändå fått med det jag tycker är viktigast, och transkriberat det så att det 
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går att spela på ett vettigt sätt. Blir det lättare att spela så blir det också lättare att lära sig stycket, 

vilket underlättar om man har ont om tid att förbereda sig. Man kan också under analysen av 

stycket avgöra om det överhuvudtaget går att spela. Fandango går att spela, men det tog tid att 

lära sig eftersom stycket hade en del krångliga avsnitt och om det blir för komplicerat att lära 

sig fort kanske man måste avstå från att transkribera. En annan viktig faktor, som jag nämnde 

tidigare under Musikalisk kontext, är att hålla transkriptionen simpel. Om jag tar till mig större 

friheter och arrangerar om delar av till exempel ett musikönskemål skulle det kunna påverka 

igenkänningsfaktorn negativt; jag vill ju att församlingen ska känna igen musiken istället för att 

lyssna på alla idéer jag har. Att arrangera om musiken skulle passa bättre om jag får välja själv 

vilket stycke det är. 

Finns det andra metoder jag kan använda mig av? 

Jag tror inte det finns några helt annorlunda metoder som jag skulle kunna använda i framtiden. 

Metoderna grundar sig i det jag ser och det jag hör, och jag kan inte föreställa mig att jag på 

något annat sätt får information om musiken. Man skulle kunna dra det längre och be en annan 

person återge notbilden för mig och att jag sedan överför det. Men det skulle vara ineffektivt. 

Det skulle ta mycket längre tid än om jag skulle göra det själv, och sedan kanske jag 

missuppfattar vad den andra personen menar.  

Man skulle kunna ändra på frågan och istället fråga sig om hur man kan förbättra de metoder 

jag har arbetat med. Det jag kan göra, som jag har nämnt tidigare, är att kombinera metoderna. 

Om jag transkriberar ett stycke från noter, och samtidigt lyssnar på det, så skulle jag få med 

detaljerna i partituret samtidigt som jag bildar en mer pålitlig uppfattning på hur originalet 

låter. Om jag verkligen vill fördjupa mig så skulle jag kunna använda mig av flera olika källor, 

där jag ställer partituren mot varandra. Detta går också att göra med den gehörsbaserade 

metoden. Då jämför jag olika inspelningar för att få olika input i hur jag ska sedan interpretera 

stycket. Det gjorde jag i och för sig med The Frog Galliard, men det var för att hitta en 

interpretation där musikern inte ornamenterade jättemycket. 

Jag skrev tidigare att jag funderade på att använda en pianoreduktion istället för ett fullständigt 

partitur när jag transkriberar. Det skulle förenkla arbetet att transkribera, eftersom jag har en 

reducerad notbild som blir enklare att läsa. Men i det fallet vore det nästan lika bra att jag spelar 

reduktionen på piano, eftersom jag redan behärskar det instrumentet. 
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Avslutande tankar 

Hur har arbetet bidragit till kunskapsutvecklingen?  
Jag kan inte hävda att resultatet i mitt arbete är särskilt banbrytande vad gäller nya kunskaper 

om transkriptioner. Båda metoderna som jag har använt har använts av många människor före 

mig. Däremot tror jag att arbetet kan väcka tankar och funderingar hos andra kyrkomusiker 

som brottas med att bli ersatt av en CD, ämnet är lite av en het potatis som diskuteras runt om 

i landet. De flesta församlingar har möjligheten att spela upp CD eller att koppla in telefonen 

och spela upp musiken i en högtalare. Man kan ju fundera på om kyrkomusikern har haft ett 

finger med i spelet eller ej. Jag vill hoppas att mitt arbete inspirerar andra kyrkomusiker, och 

andra musiker i överlag, att stå upp för sin konst och sin kompetens, använda sina personliga 

styrkor som musiker, och att våga experimentera.  

Jag har tagit gamla metoder och använt dem i moderna sammanhang. Jag har experimenterat 

med att applicera nya stilar på ett gammalt instrument och min förhoppning är att mina tankar 

ska formuleras vidare. På så vis skulle det kunna bidra till kunskapsutvecklingen. 

 

Avslutande ord 
Att genomföra detta arbete har varit givande. Transkriptioner har jag gjort förr, men att lägga 

ner tid på att fokusera på att det verkligen blir bra har varit gynnsamt för min egen musikaliska 

utveckling, och kommer vara till stor nytta för min kommande tjänst som kyrkomusiker.  

Jag hoppas att den som läser detta kan ha användning för de tillvägagångsätt jag har haft. Man 

behöver förstås inte följa mina processer till punkt och pricka. Alla metoder funkar inte lika bra 

för alla, och alla har inte samma förutsättningar.  

Tidigare så har jag upplevt att jag transkriberar enbart för att bevisa en poäng, att det faktiskt 

går att spela pop på orgel. Men jag har under arbetets gång lärt mig att behandla transkription 

mer som något konstnärligt snarare än att bevisa att jag kan spela ’vad som helst’. H.F. 

Ellingford sammanfattar detta rätt så träffande: 

 

The modern organ is a wonderful and complicated instrument. Its marvels 

of ingenuity in stop-control and general accessory work, and development 

in tonal resources, have perhaps concealed somewhat its true nature. The 

most recent complexities unfortunately make it resemble a huge box of 

curious tricks. The exploitation of these innumerable tricks produces a 

feeling of wearying restlessness (Ellingford, 1922, s. 158). 
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