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ppe på orgelläktaren i Lunds domkyrka talar Tomas
Willstedt om musik, om de ”blytunga traditioner” som
omgärdarden klassiska musiken, om konstnärens frihets-
längtan, om slumpens betydelse i skapandet.

Långt under oss råder förmiddagsro i kyrkorummet
med en konstant ström av turister, så här års ett måttligt
flöde jämfört med sommarens turistinvation. Det är tyst.
Morgonsolen lyser upp färgerna i absidens mosaikföns-
ter längst upp bakom högaltaret.

Emellanåt känns det som att vi vistas i en högre rymd,
långt ovan de väldiga orgelpiporna. För när Tomas Will-
stedt talarmusik lyfter tankegångarna ofta från det enskil-
da anslaget på orgelns klaviatur till att omfatta musiken,
konsten, universum.

Men mitt i de filosofisk-teoretiska utflykterna ett tvärt
avbrott:

– Det var hemskt vad jag babblar!
Följt av ett klingande skratt som dröjer länge under ka-

tedralens valvbågar.
Efter flera år som biträdande organist fick Tomas Will-

stedt 2002 tjänsten som domkyrkoorganist. I dag kombi-
nerar han jobbet i Lund med en lektorstjänst på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm, där han undervisar i im-
provisation. Därtill kommer konserter runt om i Sverige
och världen. Som tonsättare har han komponerat musik
för orgel, kör och olika instrumentgrupper. Samtidigt be-
skriverTomas Willstedt utan ironi sin arbetssituation som
en ”bra balans” mellan de olika uppdragen. Han ger in-
tryck av effektivitet och en sorts intensiv närvaro, som
musiker och människa.

Redan under sina första år i Lunds domkyrka väck-
teTomas Willstedt uppmärksamhet, framförallt genom si-
na orgelimprovisationer, en konst som han fortsätter att
utveckla medvetet enligt grundtanken att det ska vara
”som att spela för första gången”:

– Jag börjar från noll. Improvisation kan inte förbere-
das. Samtidigt gällerdet att inte försöka demonstrera kun-
skaper, inte sikta på att imponera. Om du kan skita i be-
römmet och släppa jaget, det är då det kan hända något. 

Tomas Willstedt betonar att det finns en inbyggd para-
dox i den fria, okontrollerade improvisationen. Erfaren-
het och kunskap står i vägen för det obundna.

– Man måste frigöra sig, fastän det är svårt. Einstein sa-
de: Det stora hindret för min inbillning är min utbildning. 

Tomas Willstedt är musiker men han låter gärna orden
understryka budskapet. Och det finns ett konsekvent
budskap i hans musikaliska skapande: våga, omvärdera,
ifrågasätt! Det handlar om allt – spelteknik, repertoar el-
ler den ”klaustrofobiska” orgelkonsten:

– Vi konstruerar orgeltyper som redan finns i tiotusen-
tal och klonar musik som redan existerar. Varför finns det
ingen som byggerorglardärbasen ärdiskant och tvärtom,
eller orgelstämmor med kvartstoner?

Willstedt är kontroversiell, hans sätt att improvisera el-
ler ta sig an den klassiska orgelrepertoaren provocerar.
Men det paradoxala, påpekar han, är att han nu spelat så
länge i Lund att provokationen ibland uppfattas som kon-
vention.

– Efter min första högmässa i domkyrkan skrev någon
en insändare och förslog att man skulle ge mig en enkel
biljett till Grönland. Men under åren här i Lund har jag
skaffat mig en trogen publik som harvant sig vid mitt sätt

att spela. Nu händer det ibland att någon uttrycker sitt
missnöje med att jag spelar för snällt eller för försiktigt.

Tomas Willstedt konstaterar att människan ständigt sö-
ker mönster och vill känna igen sig, i livet och i konsten.

– Det finns en trygghet i det bekanta. Det du känner
igen är bra. Det som först stöter bort och oroar blir efter-
hand bekant och accepterat och taget för givet.

Men Tomas Willstedt vill hela tiden längre:
– Våghalsighet måste vara varje konstnärs största driv-

kraft.
Samtidigt är musiken enligt Tomas Willstedt den mest

konservativa konstarten, där de klassiska verken är ”ka-
noniserade i stelnade konventioner”.

– Varför accepterar vi att Ingmar Bergman och andra
stora regissörer bygger om och tolkar världslitteraturens
klassiska dramer i full frihet när något liknande vore
otänkbart i musikens värld? Jag påstår att själva mening-
en med musiken i dag är att framföra den på ett sätt som
inte har gjorts tidigare. 

Den musik som Tomas Willstedt själv helst lyssnar på,
som i sällsynta ögonblick kan få honom att ”tippa över i
en annan dimension”, ärslumpmusikdärtonsättaren över
huvud taget inte har bestämt hur verket ska låta.

– Karlheinz Stockhausen och John Cage till exempel
har skrivit sådan musik, där den som framför verket an-
vänder en sorts musikaliska legoklossar som tonsättaren
har plockat fram. Slumpen styr. Det kan låta flummigt,
men när jag lyssnar på deras musik upplever jag ibland att
kosmos talar till mig. All annan musik förlorar i värde och
blir enbart underhållning eller sentimentala collage.
Slumpen är Guds pseudonym, har någon tänkare sagt.

Var började vägen hit? Tomas Willstedt är påfallande
ointresserad avatt redogöra förbiografiska data. Han väx-
te upp i ett prästhem i Växjö. På pianolektionerna var han
en olydig elev som ofta gjorde tvärtemot vad läraren sa-
de. Och egentligen skulle han ju bli fotbollsproffs…

– Fotbollsträningen gav mig en god grundfysik. Det be-
hövs när man spelar orgel med händer och fötter länge i
högt tempo.

Han följer inget favoritlag men uppskattar det artistis-
ka i en välspelad match:

– När man studerar Maradona eller Zlatan och ser hur
tanken föds inom dem, hur de bestämmer sig för att för-
flytta sig, ta bollen, passa vidare… 

Han görjämförelsen med de stora besluten i livet, de som
bliravgörande, ibland utan att man vet om det i förväg. Som
den där stunden i Saint Sulpice-katedralen i Paris.

– Efter gymnasiet åkte jag till Paris, mitt under ung-
domsupproret i slutet av 60-talet. Jag längtade bort, ville
få nya intryck. En lärare hade uppmanat mig att ”vidga
mina vyer”. Jag lockades väl till Paris av tidsandan också,
men mest var det musiken som drog mig dit. Jag lyssnade
systematiskt på alla de stora organisterna som spelade i
kyrkorna. Efteråt satt jag och pratade med dem på något
kafé i stan. Det var där, i de samtalen, jag lärde mig mest.

En period under ungdomsåren gjorde han avbrott i sitt
spelande. Men kafésamtalen med organisterna i Paris led-
de honom tillbaka. Efter ett sådant avgörande samtal
hamnade Tomas Willstedt i Saint Sulpice-kyrkan på
vänstra stranden. Framför Delacroix väggmålning av Ja-
kobs kamp med ängeln tog han ett avgörande beslut.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG

PORTRÄTTET Hans musikaliska nytänkande provocerar och lockar 
storpublik till Lunds domkyrka på lördagsförmiddagarnas orgelkonsert. 
Skånskan Söndag träffade domkyrkoorganisten Tomas Willstedt på orgel-
läktaren i ett samtal om musik och konst, konventioner och uppror och hur
det låter när kosmos talar.
TEXT PETER LÖFSTRÖM  FOTO JÖRGEN JOHANSSON

Improvisatör

U

Efter min första högmässa i domkyrkan skrev någon en insändare
och föreslog att man skulle ge mig en enkel biljett till Grönland.     

Namn: Tomas Willstedt.
Yrke: Domkyrkoorganist i
Lund, lektor på Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm,
konsertorganist, tonsättare.
Har gjort ett dussintal cd-
inspelningar, de flesta slutsål-
da.
Ålder: 62.
Uppvuxen: Växjö.
Familj: Gift, två döttrar, en
son.
Film: ”Har sett alla Woody
Allens filmer med stor behåll-
ning. Tati, förstås. När jag för-
söker förmedla ett tankesätt
till mina elever när de impro-
viserar brukar jag nämna
Jacques Tatis filmer, där flera
olika handlingar pågår samti-
digt i olika delar av bilden.”
Böcker: ”Thoreaus Skogsliv vid
Walden. Läste om den nyli-
gen. En annan viktig bok:
Rousseaus Den ensamme
vandrarens drömmerier.”

h Profil

TOMAS WILLSTEDT

I dag klockan 15.00 spelar
Tomas Willstedt på orgeln i
Sankt Johanneskyrkan i
Malmö. 
I programmet ingår verk av
Karl-Erik Wellin och Stock-
hausen samt improvisationer
över Domssöndagens bibel-
texter. 
Organistens musikaliska
hantverk på orgelläktaren
visas på storbilds-tv nere i
kyrkan och streamas samti-
digt live via Johanneskyrkans
hemsida.

När Tomas Willstedt vill för-
medla hur hans elever kan tän-
ka när de improviserar, brukar
han nämna den franske regissö-
ren Jacques Tatis filmer. 
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Se Tomas spela



Tomas Willstedts sätt att ta sig an
den klassiska orgelrepertoaren pro-

vocerar. Under åren i Lund har han
dock skaffat sig en trogen publik som

vant sig vid hur han spelar. 
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Lösningen ska vara oss tillhanda senast onsdag i nästa vecka.
Skicka till Skånskan Söndag, Box 165, 201 21 Malmö. Märk
kuvertet ”PPrrooffiilleenn”. Den först öppnade rätta lösningen får två
trisslotter och de följande två vardera en trisslott. Rätt lösning
och vinnare presenteras nästa söndag. 

Det kan vara svårt att
välja yrke. Men vår Profil
tycks inte ha haft något
problem i det avseendet.
Han valde att bli ögon-
läkare. 

Det är ett mycket an-
svarsfullt yrke som kräver
en lång utbildning. Men
det gick bra för vår Profil.
Han klarade både prakti-
ken och alla de svåra ten-
torna. 

Låt oss döpa honom
till Doktorn. Det är fak-
tiskt vad många i hans
hemland brukat kalla
honom.

Doktorn hade det väl
förspänt. Han föddes
som nummer tre av fem
syskon. Hans pappa var
mycket rik. Därför be-
hövde vår Profil inte gå i
någon vanlig skola, utan
fick sin utbildning i en
exklusiv privatskola där
en stor del av undervis-
ningen förmedlades på
franska.

Sedan blevdet läkarstu-
dier på universitetet. De
tog sex år. År1988 blevhan
klar. Då avlade han sin ex-
amen. Därefter började
han praktisera på ett mili-
tärsjukhus.

Hans arbete blev säkert
mycket uppskattat. Men
vår Profil kände sig ändå
inte helt nöjd. Han ville
gärna bättra på sin utbild-
ning och skaffa sig speci-
alistkompetens. 

Den möjligheten kom
1992. Då reste han till
London. Där kunde han
påbörja den önskade ut-
bildningen vid Western
Eye Hospital.

Vid den här tiden var
Doktorn fortfarande bara
en 27-årig, lugn och tillba-
kadragen ungkarl, som
gillade datorer och såg
fram emot att få sin efter-
traktade specialistkompe-
tens.

Men det fanns en kvin-
na i hans liv. Hon kallades
Emma och var bara 17 år
gammal. 

Emma såg mycket bra
ut. Hon var född i England
och bodde i London. Men
hon hade sina rötter i
samma land som vår Pro-
fil kom ifrån. Därför skul-
le de säkert komma att
passa bra ihop.

Romansen mellan Dok-
torn och Emma är höljd i
ett visst dunkel. Vi vet inte
när och var de träffades
första gången eller när de
bestämde sig förvarandra.
Och det kom att dröja än-
da fram till i december
2000 innan de äntligen
kunde gifta sig. 

Däremot vet man en
del om Emmas utbild-
ning och yrkeskarriär.
Hon har studerat data-
teknik och fransk littera-
tur vid King's College i
London. Efter sin ex-
amen fick hon flera väl-
betalda jobb, först en tid
på Deutsche Bank och
därefter på det stora,
amerikanska finansbola-
get JP Morgan.

Vår Profil hade tur som
träffade Emma. Men han
hade otur med sin utbild-
ning. Han fick nämligen
aldrig sin specialistkom-
petens.

I januari 1994, då han
bara hade tre månader
kvar av utbildningen, fick
han ett telefonsamtal från
sitt hemland. Någon be-
rättade för honom att
hans bror Basil hade om-
kommit i en bilolycka.

Beskedet blev en svår
chock för Doktorn. Basil
var hans äldre bror och
den som vår Profils pappa
hade utsett till sin efter-
trädare.

Medan vår Profil var
lugn och tillbakadragen

hade Basil varit djärv och
utåtriktad. 

Basil hade passat bra
som militär. Han hade
haft många kompisar i ar-
mén. Det var han som
skulle ha efterträtt sin far
som landets ledare.

Nu var han borta. Då
fick den näste äldste so-
nen ta över rollen som fa-
derns blivande efterträda-
re. Det var vår Profil –
ögonläkaren.

Det var säkert med ett
mycket tungt hjärta som
Doktorn återvände till
Syrien. Där fick han ge-
nast en mängd order av
sin far om vad som gällde.
Vår Profil kastades in i ar-
mén. Där gjorde han en
kometkarriär. På bara fem
år avancerade han till
överste.

År 2000 dog fadern. Då
valdes Doktorn till hans
efterträdare som Syriens
president. Det skedde
med 97,2 procent av röst-
erna.

Visserligen fanns det en

lag som sade att den som
skulle väljas till president
i Syrien måste vara 40 år
gammal. Vår Profil var ba-
ra 34. Gissa vad som hän-
de? Parlamentet röstade
naturligtvis snabbt bort
den gamla lagen.

Vår Profil är 189 cm
lång. Han talar flytande
engelska och franska. Han
är fortfarande gift med
Emma, vars riktiga för-
namn är Asma. De har tre
barn tillsammans.

År 2007 blev han om-
vald till president med
97,6 procent av rösterna.

Men nu har han fått be-
kymmer. Hela landet ko-
kar av oro. Vår Profil har
drabbats av de stora om-
välvningarna i arabvärl-
den. 

Frågan ärvad som kom-
mer att hända honom.
Om han blir tvungen att
byta jobb så har han i alla
fall ett annat yrke att falla
tillbaka på.

VVeemm    äärr  hhaann??

LÖSNING HELGKRYSSET NR 45

Den Mystiska

Profilen
Är personen vi söker svensk eller ut-
ländsk, man eller kvinna, nutida eller 
historisk? Det enda vi kan säga är att den
är känd och betydelsefull på ett eller an-
nat sätt. Lös gåtan och tävla om trisslotter
– eller så får du lösningen i nästa veckas
Söndag.  TEXT ANDERS PALM

Namn..................................................................................................

Adress................................................................................................

..............................................................................................................

Svar.....................................................................................................

Den Mystiska Profilen 

VINNARE
Två trisslotter till: Aila Stoor, Eslöv, Anna-Karin Peterson,
Hässleholm En trisslott till: Karin Petersson, Malmö, 
Mats Jeppsson, Finja, Gunnel Keppner, Malmö

VINNARE MYSTISKA PROFILEN V 45
Rätt svar: Elsa Beskow
Två trisslotter till: Ulla Möllerström, Hässleholm En triss-
lott till: P-O Lindeberg, Malmö, Margit Byrén, Hässleholm

– För mig var målningen en beskrivning av mötet mellan
olika system, två världar i kamp med varandra. Jag kände att
det är så jag vill arbeta konstnärligt – konfrontera världsligt
med gudomligt. På en undanskymd pelare i kyrkan textade
jag i smyg: ”Nu vill jag spela igen.” När jag var i Paris härom
året letade jag upp pelaren i kyrkan. Och texten står kvar!

Tomas Willstedt talar utförligt om musikens väsen
och finner ständigt nya bilder för att förtydliga sina tankar
om universums strävan efter förändring, om hur ordning
och system alltid föregås av kaos, om slentrianens helge-
domaroch en auktoritetstro som ”terroriserarmusiklivet”.
I skrift är han mer ordknapp. Varje lördag förmiddag
klockan tio ärdet orgelkonsert i Lunds domkyrka. Härhar
Tomas Willstedt framfört egensinniga tolkningar av Bach,
César Franck och Mendelssohn, omväxlande med moder-
na orgelverk och improvisationer. Till varje konsert leve-
rerar han ofta en kort text om dagens musikstycken: ”Pre-
ludiet med sin jämna puls verkar vara ett stycke skuret ur
evigheten. Och i fugan måstevarje stämma först presente-
ra ett ganska komplicerat lösenord på 20 toner (temat), in-
nan de får delta i den allvarsamma konversationen.”

Ibland innehåller programbladet ett citat som utgångs-
punkt för dagens improvisation. En lördag improviserade
han över några rader ur ett brev av August Strindberg:
”Om jag skulle komponera, så skulle jag slunga hela har-
moniläran som binder. Jag skulle bara lägga händerna på
pianot, lyssna inom mig och utom mig efter en rytm, leta
mig till nya harmonier, ty de finnas där (…)”

Just så som Tomas Willstedt beskriver sina tankar när
han improviserar:

– Jag försöker fokusera på att lyssna, inte tänka på att
det är jag som sitter och spelar. Det är inte lätt. Jag är inte
riktigt där än men jag är på väg. Ibland tänker jag på Pi-
casso, som sade när han var 90 år: Nu börjar jag förstå hur
jag ska göra när jag målar.

FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE UPPSLAG

En av Tomas Willstedts orgelelever på Musikhögskolan i
Malmö var Bengt Wittje, som i dag arbetar som musik-
direktör i Lomma församling.
– Jag var drygt 20 år och kom till Musikhögskolan med
höga prestationskrav på mig själv, berättar han. När jag
spelade skulle allt vara korrekt, felfritt. Tomas lät mig leka
och fick mig att inse att det viktigaste inte är teknisk per-
fektion utan att beröra lyssnarna. Det var befriande.
Bengt Wittje nämner Willstedts lärobok i improvisation. 
I ett avsnitt låter pedagogen Willstedt spädbarnets fria
jollrande bli en bild av det obundna musikskapandet.
– Ett exempel på Tomas lekfullhet är en konsert som vi
genomförde tillsammans på åttiotalet i samband med att
Fädernas kyrka skulle tas bort ur den svenska psalmboken.
Tomas föreslog en konsert på temat ”Adjö Fädernas kyrka”.
Vi spelade tillsammans, på var sin orgel i domkyrkan, jag på
det lilla positivet nere i kyrkan, Tomas på läktarorgeln.
Fädernas kyrka i 12 tonarter och fria improvisationer.
När han sammanfattar sina intryck av Tomas Willstedt
beskriver Bengt Wittje en mentor som öppnade helt nya
musikaliska möjligheter för honom.
– För mig var det känslan av ”Åh vad skönt!”

Eleven om sin mentor:

Tomas Will-
stedt vet hur
det låter när

kosmos talar. 
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