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Möte i mixturen
Karin Johansson är organist i Kulla pastorat. Hon växte upp i Helsingborg
och studerade vid Musikhögskolan i Malmö, där hon också är professor.
Som musiker ägnar hon sig gärna åt gränsöverskridande och
experimentella projekt.
Pär Moberg är folk- och världsmusiker, med saxofon som huvudinstrument, samt kompositör/arrangör. Pär undervisar i folk- och
världsmusik på Musikhögskolan i Malmö.
Om denna CD:
Pär och Karin är kollegor på Musikhögskolan i Malmö och har spelat
tillsammans vid flera tillfällen genom åren. Pär har alltid haft en stor
kärlek till orgeln som instrument, och har bland annat skrivit en svit
med arrangemang av folkliga koraler för orgel, sax och sång. Idén om
en gemensam skiva föddes och kändes naturlig. Det är den du nu
lyssnar på!
CD:n innehåller tre typer av musik: Traditionell folk- och världsmusik
från Sverige och Mellanöstern, Pärs egna kompositioner samt orgelverk
av olika kompositörer, som vi har arrangerat för orgel och saxofon. I en
av låtarna, Hal Asmar Ellon, medverkar den syriske musikern Nabil Kassis
på instrumentet qanoun, som är en arabisk cittra.

Båten har funnit sitt ankar är en pampig brudmarsch som Pär
skrev till sin kusin Henrik Arvidson när denne gifte sig med Annika för
ett antal år sedan. Henrik är båten, som ibland far vilse på det stormiga
havet, och Annika är ankaret som håller honom kvar... Pär arrangerade
den för sax och orgel när han gjorde en svit för sax, orgel och sång ett
par år senare, men har också tidigare spelat in den på skiva med den
norske dragspelaren Jo Asgeir Lie.
Ciacona i e-moll (BuxWV 160) av Dietrich Buxtehude (1637-1707)
är ett av de tre ostinatoverk som Buxtehude lämnade efter sig.
Ostinatoformen har sitt ursprung i Spanien i början av 1600-talet,
varifrån den så småningom spreds till Italien och övriga Europa.
Här hör ni den i vårt arrangemang för orgel och saxofon.
Bröllopspolska från Arnäs.
En nykomponerad polska av Marcos Ciscar, kompositör bosatt i
Värmland som annars skrivit både till Melodifestivalen och skrivit
musik till TV-serien om Arn.

Hal Asmar Ellon är en välkänd traditionell låt inom den arabiska musiktraditionen, som gjorts i ett otal olika versioner av en lång rad artister
genom åren. Här är vår version. Texten, som ni inte får höra här, är som
ofta i arabisk musik en poetisk skildring av olycklig kärlek.
Arrangemanget inleds med en taqsim, en frirytmisk improvisation.
Handlarns tös är en låt som Pär skrev till sin svärfars syster Ann-Marie
Troedsson, på hennes 70-årsdag. Då var hon redan döende i cancer,
och gick bort kort därefter. Låten spelades på hennes begäran på
hennes begravning. Ann-Marie och hennes bror växte upp som barn
till lanthandlarn i byn Södra Varalöv i nordvästra Skåne. Hon var en en
stark och levnadsglad kvinna, med lätt till skratt och en räv bakom
varje öra.
Kyrie och Fuga ingår i Messe Solemnelle av Francois Couperin
(1668-1733). Orgelmässan (messe pour orgue) som
kompositionsform uppstod i Frankrike under 1600-talet och var
vanlig fram till 1700-talets slut. Den består av partier för orgel
som växlar med enstämmig gregoriansk körsång av de liturgiska
mässpartierna. Formen är fast men musikern har viss frihet att
utveckla och utforma de olika delarna. Här har vi gjort ett
arrangemang för orgel och saxofon.

Fäbodpsalm från Torsång i Dalarna spelar vi efter organisten
Bengt Granstams arrangemang för orgel.
Creator alme siderum motsvarar psalm 422 i den svenska psalmboken
(O, du som himlens stjärnor tänt). Det är en gregoriansk adventshymn
som den belgiske organisten och tonsättaren Jacques-Nicolas Lemmens
(1823-1881) arrangerade för orgel. Den återfinns i hans välkända
orgelskola som utkom 1862, och här spelar vi den i vårt arrangemang.
Pågen från Höj skrev Pär till sin farbror Jan Arvidson till dennes
80-årsdag. Jan är en man med stor plats för musik i sitt hjärta och
har sjungit bas i kören i Kalmar Domkyrka i många år. Låten är därför
tänkt som en aria för bassångare. Jan är bördig från Hög utanför
Kävlinge, som på skånska uttalas Höj. Förutom detta har den som
uppfattar en doft av irländsk folkmusik i låten alldeles rätt.
Himlarna förtälja är ett känt orgelverk av Benedetto Marcello
(1686-1739). I vårt arrangemang av stycket har vi infogat en
polka, känd som Tolångapolkan, efter den skånske spelmannen
Bror Dahlgren från Bjärsjölagård.
Karin Johansson och Pär Moberg

Vikens läktarorgel
Vikens första kända orgel byggdes 1737 av Jonas Hielm i Växjö. Denna orgel byggdes ursprungligen för
Väsby kyrka och flyttades till Vikens gamla kyrka år 1800. 1846 köptes en ”kasserad” orgel med 10 stämmor
i Stockholm och sattes upp i Viken av E. H. Lysell. En ny orgel med 13 stämmor byggdes 1900 av S. Molander
& Co, Göteborg. Hielm-orgeln flyttades till Vikens nya kyrka när denna stod färdig 1926. Båda orglarnas fasader finns bevarade bakom nuvarande orgel.
Kyrkans nuvarande orgel är byggd 1957 av Marcussen & Søn, Aabenraa, Danmark. Ryggpositivet är tillbyggt
1967 av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken.
Disposition
Manual I 		
Manual II 		
Manual III 		
(Ryggpositiv)		(Huvudverk)		(Bröstverk)
Gedackt 8’		
Principal 8’		
Gedackt 8’		
Principal 4’		
Rörflöjt 8’		
Rörflöjt 4’		
Kobbelflöjte 4’		
Oktava 4’		
Quintadena 2’		
Gemshorn 2’		
Flachflöjt 2’		
Quint 1 1/3		
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 4 chor		
Regal 8’		
Scharf 2 chor		
Trumpet 8’		
Tremulant
Krumhorn 8’			
Tremulant			
Koppel: H+B, H+R, P+R, P+H, P+B
Mekanisk traktur och registratur
Klaviaturomfång:
Manualerna C-f3
Pedalen C-d1

Pedal
Subbas 16’
Oktava 8’
Nachthorn 2’
Fagott 16’
Vox humana 4’

Pär spelar barytonsax, altsax och sopransax
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Pär Moberg
Pär Moberg undervisar i folk- och världsmusik på Musikhögskolan i Malmö. Han är också involverad i ett flertal
olika band och projekt inom svensk folkmusik, arabisk
musik, klezmermusik och musik från Balkan. Han arbetar
också pedagogiskt med folk- och världsmusik med
ungdomar.
Karin Johansson
Karin Johansson är organist i Kulla pastorat. Hon växte upp i
Helsingborg och studerade vid Musikhögskolan i Malmö, där
hon också är professor. Som musiker ägnar hon sig gärna åt
gränsöverskridande och experimentella projekt.
Nabil Kassis
Nabil Kassis kommer från Aleppo i Syrien. Där var han en av Syriens främsta
musiker på qanoun (arabisk cittra), och en mycket framstående byggare
av dessa instrument. Hans instrument exporterades över hela arabvärlden. Nu
bor han i Eslöv, där han undervisar på Kulturskolan som Sveriges enda kulturskolelärare i qanoun, och spelar konserter på många håll i Sverige.

Denna CD ges ut med stöd av Stiftelsen Sjökapten
Albert Peterssons och hans hustru Ida Peterssons familjefond

