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Sammanfattning 
Examensarbetet handlar om min instudering av hur F. Liszts hanterade orgel och 
fugaformen. Som exempel tog jag hans BACH Preludium och fuga, eftersom 
fugaformen och harmoniken var viktiga för honom. Det finns både orgel och piano 
version av detta verk och det kommer att vara intressant för mig som både pianist 
och organist att jämföra båda versioner. 

Nyckelord 

Franz Liszt, F. Liszt orgelmusik, BACH Prelude och fuga, Friedrich Ladegasts 
Merseburgerorgel.  
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1. Bakgrund 

Detta ämne är intressant för mig eftersom min musikutbildning startade i Ukraina 
som pianist: först i den lokala musikaliska skolan och sedan på Musikhögskolan, 
där jag studerade klassisk pianomusik. Därefter studerade jag vid Prokofjevs 
musikkonservatorium i Donetsk, Ukraina. Jag spelade musik av F. Liszt som jag då 
kände till som pianist. Det var först, när jag flyttade till Sverige, som jag började 
spela orgel. Nu har jag möjlighet att få lära mig om honom, inte bara som den stora 
pianisten utan också som den stora organisten. 

2. Syfte 

Syftet, med detta arbete, är att fördjupa mina kunskaper inom musik av Franz Liszt 
och närmare studera hans orgelmusik genom Preludium och fuga BACH. Han var 
musikhistoriens störste pianist och en mycket orgelintresserad människa. I sina 
verk överför Liszt sin virtuosa pianoteknik till orgeln på ett tidigare okänt sätt. Jag 
vill utveckla min orgelteknik. F. Liszt tänkte pianomässigt, när han skrev sina 
orgelverk. Att lösa alla tekniska moment på orgel är en stor uppmaning. Hans 
musik är också symfonisk, som kräver genomtänkt registrering. Att utforska alla 
orgelns möjligheter är mycket intressant och givande för en organist. Detta arbete 
kommer att hjälpa mig att fördjupa mina kunskaper, som jag kan överföra vidare 
till mina elever. Syftet med arbetet är att förbereda mig inför min examenskonsert 
och mitt yrkesliv och samla verktyg och metoder för framtidsarbete och mitt 
konsertliv. 
 

3. Metod 
Förutom en kort biografi över F. Liszt och en översikt över musik under 1900- talet 
ska jag beskriva hur olika aspekter i Liszt musik realiseras i orgelspel som t.ex. 
tempoval och frågor rörande artikulation och intonation. Jag tar också upp hur 
orgelns registrering realiseras så nära F. Liszt egna anvisningar som möjligt, med 
tanke på hur akustiska förutsättningar påverkar organistens sätt att spela. Jag 
kommer att göra analys av Preludium och fuga B-A-C-H och ska beskriva 
skillnaden mellan orgel och piano version. Jag ska beskriva alla svårigheter som 
man träffar på i själva instuderingsprocessen och hur organisten ska hantera alla 
tekniska problem. Det är naturligt att vara nervös inför ett framträdande. Jag ger 
några praktiska instruktioner om hur man hanterar nervositet och inte tappar bort 
sin teknik och skicklighet. 
 Den kunskapen om kompositören och den tid han/hon levde i kommer att bidra till 
att ge bästa resultat.   
 

Biografi över Franz Liszt 
   

",, Det finns inget svårare än att prata om musik".    
                                                               Charles-Camille Saint-Saëns 

 
Det finns bara några kompositörer vars karriär och liv dokumenterats så noga. 
Fascinationen med Liszts karaktär var sådan att biografier knappast tillåtit Liszt att 
leva sitt liv innan det förvandlades till en text.   
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Det är av stor relevans att separera det viktiga från det vardagliga och obetydliga, 
men att ta med så mycket, att ett porträtt av en levande person skapas. Liszt var ett 
universalgeni med en mycket intressant personlighet. Kanske var han den mest 
typiska representanten för romantiken. Som pianist - den största virtuosen av sin 
tid. Som tonsättare - en djärv innovatör. Liszt gjorde radikala förändringar i 
harmoni, utvecklade begreppet tematiska omvandlingar och experimenterade med 
musikalisk form. Förutom många verk för piano, skrev han också kompositioner 
för orgel. Som man - hade han en sällsynt framgång bland kvinnor och var en 
mycket vänlig människa.  

Han ansåg sig alltid som ungersk, men kulturen var den franska och tyska. Han var 
hemma i hela Europa, men i själva verket levde han hela sitt liv utan ett hem och 
utan ett hemland. 

F. Liszt kom till världen 22 oktober 1811. Hans far, Adam Liszt, var en mångsidig 
musiker: skicklig pianist och inte oäven som violinist, gitarrist och sångare. Redan 
i barnaåren visade Franz så stort intresse för faderns pianospel, att denne beslöt att 
undervisa honom. Han gjorde förvånande snabba framsteg. När han var åtta år 
började han komponera. År 1819 åkte F.Liszt  till Wien tillsammans med sin far, 
där han spelade för Czerny som blev hans lärare i pianospel och improvisation. 
”Han rörde godtyckligt sina fingrar över tangenterna … hade inte någon 
uppfattning om harmoni och ändå lyckats lägga till hans lysande sinne för 
improvisation”1, skrev Carl Czerny i sin självbiografi. Hans pedagogiska metoder 
kan betraktas som grunden i Liszt pianoteknik och improvisationskonst. Franz fick 
samtidigt undervisning i sång och musikteori av Antonio Salieri. Liszt fick genom 
denne möjlighet att möta den italienska melodiska stilen samtidigt som han genom 
Czerny skolades i tysk harmonik och polyfoni. De båda insåg pojkens 
exceptionella begåvning och undervisade honom gratis. Franz började redan i Wien 
läsa franska och även italienska,”… språk som var en förutsättning för dåtida 
musiker med ambitioner att göra internationell karriär...””2 

Den 12-årige Franz spelade verk av J.S. Bach, Mozart och Beethoven. De som blev 
hans ledstjärnor livet igenom var Muzio Clementi (1752-1832), Hummel (1778- 
1837) och Johann Baptist Cramer (1771-1858) samt läraren Czernys 
kompositioner. Franz Liszt fördjupade sitt intresse för flera klassiker, inte minst 
J.S. Bachs musik. Fadern och sonen åkte till Paris 1823. Där blev han vägrad 
tillträde till konservatoriet som utlänning och var tvungen att ta privata lektioner. I 
Paris utvecklade han sitt mästerskap - individualitet, och erövrade samtidigt Paris 
publik. År 1824 gjorde han sin första konsert i London. Den gav honom en stor 
framgång. 26 mars 1827 dog Ludwig van Bethoven. Den unge Liszt, som i 
Beethoven såg sitt ideal, som en kreativ person, sörjde djupt dennes död. Faderns 
plötsliga bortgång ett halvt år senare försvårade krisen för Franz. Vid den tiden 
visste han redan hur det dåtida parisiska salongslivet såg på musiker - även tidens 
främsta namn, som behandlades som hantverkare. Kompositören beslutade att sluta 
konsertera och vända sig åt religionen. Julirevolutionen 1830 väckte honom till liv 
och han började även skriva revolutionssymfonien. Då inleddes hans bekantskap 
med Eugène Delacroix, Viktor Hugo, Heinrich Heine och Alfred de Musset. H. 
Berlioz ”visade Liszt vägen till uttryck för hans himlastormande ambitioner i 
romantiskt energifylld och koloristisk stil”. 3  

                                                
1  ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.32 
2 ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.32 
3 ”Liszt” Gösta Zetterberg Törnbom, 1956, s.9 
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I mars 1831 träffades F. Liszt och N. Paganini. Denne som drivit violintekniken 
och inspirerade Liszt till att skriva en pianofantasi med tema ur den berömda 
Paganinis ”Campanella”. Senare jämfördes pianovirtuosen Liszt ofta med 
violinvirtuosen Paganini och dennes fenomenala teknik ansågs vara resultatet av ett 
avtal med djävulen. Liszt hämtar först av alla den nya tekniken från Paganini, 
vilken var före sin tid, och överförde denna teknik till piano.                                                                                                      

Liszt inspirerades också av Paganinis dramatiska scenframträdanden. Samma år 
blev Franz bekant med F. Chopin och F. Mendelssohn, som öppnade hans ögon för 
poetiska möjligheter i musiken. År 1833 mötte Liszt grevinnan Marie d`Agoult, 
som han levde tillsammans med i ungefär tio år. De fick tre barn. Det var hon, som 
uppmuntrade honom att på allvar ägna sig åt komponerande. Deras allians föll ändå 
isär på grund av hans kärlek till frihet, och permanenta intressen för andra kvinnor. 
Från 1839 till 1847 turnerade Liszt mycket genom hela Europa, som erövrades 
genom sin konst. År 1839 uppfann han i Rom en ny genre av monolog, där en 
konsertrepertoar består av olika verk av samma kompositör. Därefter spelade Liszt 
några konserter i Polen. Hans framträdanden fick alltid ett stort gensvar. År 1847 i 
Kiev mötte Liszt furstinnan Carolyne von Sayn- Wittgenstein (1819-87) som 
tillhörde en polsk familj som slagit sig ned i Ryssland.  

I februari 1848 utsågs Liszt till Direktör och chefdirigent för Operan i Weimar. 
Huset i Weimar, där hans älskarinna bosatte sig, blev snart den mest kända platsen 
i staden, där alla intellektuella och den konstnärliga eliten samlades.  

Franz Liszt arbetade nu mycket. Han undervisade i musikinterpretation, skrev 
uppsatser samt stöttade konstnärer och musiker. Hans arbete förvandlade Weimar 
till ett kulturellt centrum. Franz Liszt hade sin produktivaste tid som kompositör i 
Weimar. Tolv av hans tretton symfoniska dikter, en stor Sonata i B Minor, "Faust 
Symphony”, ”Hamlet” liksom många andra anmärkningsvärda verk skrevs här. 

1865 lät han prästviga sig och bodde en tid i Vatikanen. Efter 1869 återvände 
kompositören till Weimar, där han gav master-klasser i piano. 1881 blev Liszt 
medlem i Academie des Beaux- Arts i Paris. Han fortsatte att arbeta på sina 
kompositioner tills ungefär ett år innan han dog. 1881 råkade Franz Liszt ut för en 
fallolycka i en trappa och var sedan sjuk de sista fem åren till sin bortgång i 
hjärtsvikt då han hade lunginflammation.  
 

4. Den romantiske konstnären  

Under 1800-talet började musik på allvar betraktas som ”konst”. 1700-talets musik 
hade underhålls- och bakgrundsfunktion. Haydn, Mozart, Beethoven hade med sina 
kompositioner höjt den ”tekniska ribban och samtidigt ställt höga krav på 
konstnärligt framförande ”4.  Harmoniken blev allt rikare och mer komplicerad, 
liksom rytmiken. Dåtida kompositörer sökte efter nya klanger och rytmer. 
Folkmusiken, som t.ex. böndernas visor och låtar, städernas populärmusik började 
inspirera tonsättarna igen som på medeltiden. Handskrivna noter började lämnas i 
tryck. Musikstyckena kunde framföras av vilken interpret som helst och tolkas på 
olika sätt.  

Salongskulturen var stark, befolkad av centrala personer inom franska romantiken: 
Delacroix, Sand, Vigny, Hugo, Berlioz, Chopin, Heine, Balzac. Scenen stod i 
centrum för tidens intresse och teaterkonsten ekar på många sätt i Liszts melodik. 
Under 1800-talet förskjuts successivt intresset från det musikaliska materialets 
innehåll till de professionella framförandena. ”Virtuositet” i musik, litteratur, teater 
                                                
4  ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.13 
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och målarkonst, präglade hela Parismiljön och var det framtida idealet. 
Forskningen har visat, att ockulta idéer spelade en stor roll hos franska 
förromantiska författare. Rötterna fanns i medeltidens judiska, mystisk- teosofiska 
religionsfilosofi, den s.k. Kabbalan.  F. Liszt hade hela sitt liv en stark religiös 
känsla och konsten för honom var uttryck för Gud.  

Franska revolutionen 1830 blev början till det spännande decenniet för den franska 
romantiken. Franz Liszt blev nu även en synnerligen viktig person i den patriotiska 
rörelsen. 

 Under 1800-talets första del växte klyftan mellan amatörmusicerande och 
professionellt virtuost spel, både tekniskt och musikaliskt. Liszt utnyttjade alla de 
förbättringar av själva instrumentet, som kännetecknade 1800-talets 
pianotillverkning.   

Hela Europa sågs snart ligga för hans fötter.  

Bekantskapen med Berlioz inspirerade Liszt till att uttrycka en energifylld, 
romantisk stil och det blev förebilden för hans romantiska, stormiga virtuosa form.    

Den kompositör, som kanske hade det mest omedelbara inflytandet på honom 
under dessa år, var Chopin. Det fanns mycket som förenade Liszt och Chopin. 
Liszts inspiration var ”nationella melodier” och deras förvandling till klaverkonst. 
Många av Liszts tidigare musikframföranden var folkliga och därför populära i 
breda kretsar. Han älskade exempelvis ungersk zigenarmusik och annan ungersk 
nationalmusik och sökte förmedla den till konsertpubliken. Hans improvisationer 
och variationer över kända operamelodier, danser och galopper uppskattades av 
den stora publiken. Liszt var särskilt förtjust i Chopins polska mazurka och 
polonäs, som är en central pianistisk uttrycksform. 

 Det var Chopin som visade F. Liszt den poetiska synen på musiken. De båda var 
inspirerade av sångkonsten i sitt nya instrumentala tänkande, även om Liszt och 
Chopin representerar två helt olika personligheter. Den förre är den ständige 
experimentatorn, medan Chopin är ”förankrad i en inommusikalisk tradition, i 
”klassikerna” Bachs och Mozarts musikaliska ideal. Liszt och Chopin 
genomarbetade ständigt sin musik. Men Chopin låter endast genomarbetade 
konstverk gå i tryck, medan Liszt sällan är nöjd med sin första variant av en 
komposition men låter denna ändå gå i tryck. Sedan gör Liszt olika omarbetningar 
beträffande form, satsfaktur och även instrumentation.”5   De var”musikaliska 
vänner” och hade även konserterat tillsammans.  
 

Debussy skrev i sin Monsieur Croche Antidilettante:”The undeniable beauty of 
Liszt`s work arises, I believe, from the fact that his love for music excluded every 
other kind of emotion. If sometimes he gets on easy terms with it and frankly takes 
it on his knee, this is surely no worse than the stilted manner of those who behave 
as if they were being introduced to it for the first time; very polite but rather dull. 
Liszt`s genius is often disordered and feverish, but that is better than rigid 
perfection, even in white gloves”.6   

Men Liszts identifikation med den romantiska rörelsen kan kopplas till hans 
strävan att etablera sig som konstnär snarare än att vara en ren virtuos. Han söker 
efter nya tonspråk och vill åstadkomma en överjordisk, religiös, filosofisk 
betydelse i musiken utan att vara virtuos i teknisk mening. Under vistelsen i Italien 

                                                
5 ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.43 
6 ” The music of Liszt Humphrey Searle, 2012 
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kom Franz Liszt i kontakt med konsten. I ett brev till Berlioz i oktober 1829 skrev 
han:  

 ”Day by day my feelings and thoughts gave me a better insight into the hidden 
relationship that unites all works of genius. Raphael and Michelangelo increased 
my understanding of Mozart and Beethoven; Giovanni Pisano, Fra Beato, and 
Francia explained Allegri, Marcello, and Palestrina to me. Titian and Rossini 
appeared to me like twin stars shining with the same light. The Colosseum and the 
Campo Santo are not as foreign as one thinks to the Eroica Symphony and the 
Requiem (Mozart’s). Dante has found his pictorial expression in Orcagna and 
Michelangelo and someday perhaps he will find his musical expression in the 
Beethoven of the future.”7  

Musiken var också för honom förknippad med oron, vandringslusten. 

Men det var litteratur, som inspirerade Liszt mest. Han strävade alltid efter en 
organisk förening av musik med andra konstformer, eller som han själv sade: ”för 
förnyelse av musik med hjälp av sin interna kommunikation med poesi ”8.  

 Under min utbildning vid Konservatoriet i Donetsk i Ukraina betonades också 
vikten av andra konstarter i musiken. Där ansåg vi olika musikaliska epoker 
oskiljaktigt kopplade till andra konstformer, såsom måleri, arkitektur, skulptur, 
litteratur, poesi. 

Liszt till exempel rekommenderade Victor Hugos litterära verk till läsning för sina 
elever. Den skulle ge dem bättre förutsättningar att tolka samtidens musik. Därför 
är Liszts melodik full av romantisk retorik. Han använde ofta ovanliga intervaller, 
speciellt överstigande kvart- och kvintintervaller. Intervaller som ingår i 
heltonskala och som man förknippar med Debussy.  Amantine Lucile Aurore 
Dupin, mer känd under pseudonymen George Sand, påverkade också Liszt, Chopin 
och andra tonsättare och var deras musikaliska musa. I Liszts melodik kan man 
spåra inflytelser från den franska romansen och den italienska operan. Kyrkotoner 
förekommer ofta i Liszts senare verk. Kromatiken, som man kan träffa på i 
Chopins musik, utvecklade Liszt även vertikalt. 

Harmoniken var av centralt intresse för Liszt, där han gjorde sin största insats. Han 
hade ett stort teoretiskt intresse.  

Under romantiken berikades ackorden av ackordfrämmande toner, förhållningar, 
genomgångstoner, språngtoner. Melodiska linjen presenterades i form av ters- eller 
sextackord. Liszt byggde redan på 1830-talet ackordiska skyskrapor. Han kryddade 
treklanger med en dissonant sekund, som var ett tidigt exempel på den moderna 
stilen. Impressionismens koloristiska effekter finns i hans musik, t.ex. tomma 
kvinter, kända från medeltida kyrkomusik. Man skulle ha kunnat illustrera en hel 
bok om modern harmonik med exempel ur Liszts verk. Hans rika faktur var nästan 
orkestral. Han hade en mycket avancerad pedalbehandling på piano. Liszts 
fugerade stil fick ett starkt kromatiskt, pre-atonalt drag, t.ex. ”Phantasie und Fuge 
über das Thema BACH (1855)”. En idé som leder till Reger. Liszt är en av 1800-
talets största nyskapare. Hans tematik avviker från wienklassicismens schema: 
åttataktiga teman delade i två fyrtaktiga perioder, som gör intryck av slutna 
enheter. Hans idé är oftast ett mellanting mellan motiv och teman, som har brist på 
periodisering och kadensering, vilket påverkar formen i sin helhet. Ofta bygger de 

                                                
7 Liszt, Letters d`un bachelier es musique, Gazette musicale (24 October 1839), given in An 
Artist`s Jorney, 186. 
8 ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.160 
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olika satserna i ett cykliskt verk på ett gemensamt tema. Liszt har också anklagats 
för lättfärdighet i själva utformningen. Han upprepar mer än bearbetar sina teman. 
Liszt försvarade sig i uppsatsen om Schumann: 

”det är ett misstag att betrakta upprepning som ett bevis på fattigdom. Den är från 
publikens synpunkt oumbärlig för förståelse av tanken, medan den från konstens 
synpunkt är nästan identisk med kraven på klarhet, struktur och effektivitet”.9  
Formen, AABA, hittar man i både rapsodier och fugor. 

 

5. Liszts virtuositet 
Han spelade med kraftiga armrörelser, med revolutionerande fingersättning där han 
använde tummen för undersättning på övertangenter. Det kräver en svindlande 
snabbhet i såväl kromatiska tonföljder som oktav- och ackord passager. Hans 
händer var stora som tillät att spela snabba decimapassager. Liszt anklagades ofta 
för effektsökeri till varje pris. Hans spel blev jämfört med ”fyrverkeri”. Ofta 
anklagades Liszt och Paganini för samband med djävulen för deras virtuositet och 
ett magiskt inflytande på publiken. Många, som lyssnade på Liszts spel senare, 
hade svårt att hitta ord för att beskriva hans spel. Wagner skrev från Zurich om F. 
Liszts spel, 1856: “Now one can really speak of having experienced the impossible, 
for it seems impossible to believe what we have just heard”.10 Liszt kunde spela 
som ingen annan före honom eller efter honom. Men tekniken var bara ett medel 
för den poetiska fantasin. 

”Liszt är en fulländad aktör, som syftar till att hänföra publiken, som aldrig 
glömmer, att han är inför den, och som uppför sig därefter. Han betvingar folk 
genom själva det sätt, varpå han träder fram på estraden. Han skakar sitt stolta 
huvud, hans örnöga skjuter en elektriserande blick, och han sätter sig vid pianot 
med en bjudande min”.11– Amy Fay, som var Lists elev har beskrivit hans sätt att 
uppföra sig.   

 

6. Liszt som lärare. 
”Han slutade aldrig att bland unga musiker upptäcka de förmågor som en gång i 
framtiden kanske skulle kunna förverkliga hans drömmar om en bättre värld med 
musiken som ledstjärna”.12   

Enligt vittnesmål av hans elever, anklagades Liszt ofta för favorisering bland 
mängder av musiker, som flockades kring honom, främst av de yngre och mindre 
erfarna eleverna. Men vem som helst med riktig talang, som verkligen beundrade 
Liszt, upptäckte snart hur man skall närma sig honom och få både uppriktig 
sympati och ovärderliga instruktioner. All undervisning efter 1847 meddelade Liszt 
gratis. Inte bara tekniska angelägenheter spelade roll, utan tolkningen stod också i 
centrum för Liszts pedagogik. Den poetiska visionen uppstod alltid inför hans 
ögon. En gång skulle Arthur Friedheim spela Liszts ”Harmonies du soir” för sin 
lärare i Villa d`Este, nära Rom. Redan innan han började spela, drog Liszt honom 
till fönstret. Det var sent på hösten och solen var på väg att gå ner över den 

                                                
9  ”Liszt” Gösta Zetterberg Törnbom, 1956, s.78 
10  Life and Liszt, Artur Friedheim, Theodore L. Bullock 1961, s.147 
11 ”Reflection om Liszt” Alan Walker, s.56 
12 ”Franz Liszt och 1800-talets konstmusik” Jan Ling, 2009,s.91 
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italienska campagna. ”Play that” sade han. ”There are your evening harmonies” 
13 

Främst inriktade han sig på att färdigutbilda tekniskt redan fullfjädrade pianister. 
Han hade alltid ett stort intresse för alla unga, kämpande talanger. Mäster ägnade 
sällan sig åt förklaringar till elever, som verkade förstå långsamt. Under 
klasslektionerna, som var i form av masterclasses, valde han själv den musik, som 
han ville lyssna och jobba med.                                                                                                                                    
”Of course, one could never learn more from Liszt than when he would push the 
player aside, sit down at piano and demonstrate what he was explaining - a thing 
that happened all too rarely after 1883.”14  

 Arthur Friedheim 

 
7. Verk 

Huvuddelen av Liszts pianoverk består av bearbetningar av andra tonsättares 
arbeten. En stor roll spelade hans klaverutdrag eller pianopartitur. Liszts 
sångarrangemang utgjorde på sin tid mycket för populariseringen av t.ex. Schubert. 
Liszts klaverutdrag eller pianopartitur av orkesterverk sådana som Beethovens 
samtliga symfonier, Berlioz` Symphonie fantastique och Harold en Italie, uvertyrer 
av Weber Wagner och Rossini har betydelse i nutid. Nästan alla av de 
kompositioner, som Franz Liszt skrev senare i livet, var mindre i storleken, i 
motsats till verk som Faust Symphony, Piano Sonata och oratorier som krönt hans 
mellanperiod.  

Liszt älskade orgel och lämnade efter sig ett stort antal orgelverk, som består av 
hans originalkompositioner, transkriptioner av egna verk och transkriptioner av 
andras verk.  

 

8. Orgelkompositioner 
Fantasie und Fuge über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“ (1850)                                           
Präludium und Fuge über das Thema B-A-C-H (1855, rev. 1870)                           
Ora pro nobis. Litanei (1864)                                                                                                                                     
Resignazione (1877)                                                                                                                                                     
Missa pro organo lectarum celebrationi missarum adjumento inserviens(1879)                                                                                            
Gebet (1879)                                                                                                                                                                  
Requiem für die Orgel (1883)                                                                                                                                                   
Am Grabe Richard Wagners (1883)                                                                                                   
Ungarns Gott. A magyarok Istene (Petófi) (1881)                                                                                    
Évocation à la Chapelle Sixtine (1862) (över Allegri Miserere och Mozart: Ave 
verum corpus) Tu es Petrus (1867)                                                                                                                                                    
San Francesco. Preludio per il Cantico de Sol di San Francesco (1880)                                                                  
Excelsior! Preludio zu den Glocken des Strassburger Münsters (efter 1874)                                        
Offertorium ur Ungerska kröningsmässan (efter 1867)                                                                              
Slavimo Slavno Slaveni! (1863)                                                                                                              
Zwei Kirchenhymnen (efter 1868)                                                                                                                       
Orpheus (Poème symphonique no 4) (efter 1860)                                                                                         
Einleitung, Fuge & Magnificat aus der Symphonie zu Dante (1860)                                                      

                                                
13 ”Reflections om Liszt” Alan Walker 2005,s.56 
14 ”Reflections om Liszt” Alan Walker 2005 
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Weinen, Klagen Variationen für Orgel (1863) (över "Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen" BWV12 av J. S. Bach, tidigare berabetat med S.179,  

Prélude (1854) och S.180, Variations (1862))                                                                                           
Hosannah (ur Cantico de Sol di San Francesco) för orgel och trombon (1862) 

 
Många verk skrevs ursprungligen för ett instrument men arrangerades för 
alternativa uppsättningar t.ex. med orgel, såsom 

Consolations (Six penseés poétiques) (1849–50) 

 

Liszts orgelmusik  
Efter mötet med Caroline, blir kyrkomusiken central i hans skapande med (och) 
orgel som vokalverk. Det stora intresset för orgelmusik fick Liszt först efter sin 
bekantskap med organister under weimarperioden. Det var en mäktig tradition av 
orgelspel som gick tillbaka till Bach. Några av de gamla kyrkorglarna hade varit 
oförändrade sedan Bachs tid. Liszt reste ofta till olika städer och byar i sällskap 
med organisten och hans nära vän Alexander Wilhelm Gottschalg (1827-1908), 
som var då organist i Tiefurterkyrkan. I Weimar, fullbordade Liszt sina 
pianotranskriptioner av Bachs orgelpreludier och fugor. Dessa överföringar lärde 
honom mycket om orgeln. Enligt Gottschalg, var Liszt en respektabel organist och 
hade några idéer om registrering men saknade pedalteknik.  En gång när Liszt 
hörde Gottschalg spela Bachs passacaglia i c-moll och ”Dorian fantasy och Fuga” 
reagerade han ganska häftigt: ”Do you really belive that Bach played both 
compositions throughout on full organ? Never and nevermore! He was much too 
great and sensitive an artist for that! Have you not read about how wonderfully he 
registered the organ?”15   

Enligt Gottschalgs andra artikel, som handlar om Liszt som organist och 
orgelkompositör, hade Liszt en gång hört honom spela Bachs Toccata och fuga i d-
moll ”organum plenum”-full orgel, på en manual (gängse praxis i Tyskland vid 
den tiden), och Gottschalg senare sagt, att Liszt anmärkte: ”In terms of technique it 
is totally satisfying, but where is the spirit? Without this, Bach is a Book of Seven 
Seals! Surely Bach did not play his works in such a manner; he, whose registration 
were so admired by his contemporaries! When you are playing on a three- manual 
instrument, why should the other two manuals be ignored?”16  

Med kompositioner som Ad nos ad salutarem och Preludium och fuga över B-A-C-
H, ledde Liszt orgeln ur kyrkan och in i konserthallen. Det var med den först 
nämda kompositionen Liszts elev Alexander Winterberger invigde den nya orgeln i 
Merseburg Cathedral (1855), det största instrumentet i Europa, med fyra manualer, 
81stämmor och 5686 pipor. Orgeln var ursprungligen byggd 1698 av Zacharias 
Theissner och byggdes om 1829. Ladegast hade använt en hel del gammalt 
material men bytte 1866 ut de gamla stämmorna mot nya med samma namn. 
Klangen breddades åt det symfoniska hållet med en rad färgstarka flöjter och ett 
monumentalt fundament. 

                                                
15 ”Franz List the Weimar years” Alan Walker 1989, s.159 
16 ”Franz List the Weimar years” Alan Walker 1989, s.159 
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        Dispositionen blev 1866 följande:17 

 
RÜCKPOSITIV (I. Manual) 
 

HAUPTWERK  (II. Manual) 
 

OBERWERK  (III. Manual) 
 

C-g3 C-g3 C-g3 
Bordun 16’ Bordun 32’från c Quintatön 16’ 
Principal 8’ 

 

Principal 16’ Principal 8’ 

Flauto traverso 8’ Bordun 16’ Rohrflöte 8’ 
Quintatön 8’ Principal 8’ Gedeckt 8’ 
Geigenprincipal 8’ Doppelgedeckt 8’ Flauto amabile 8’ 
Octave 4’ Hohlflöte 8’ Gambe 8’ 
Gedackt 4’ Gambe 8’ Octave 4’ 
Octave 2’ Gemshorn 8’ Rohrflöte 4’ 
Mixtur IV Gedacktquinte 5 1/3’ Spitzflöte 4’ 
Cornett II-V Octave 4’ Quinte 2 2/3’ 
Oboe 8’ (genomslående) Gemshorn 4’ Waldflöte 2’ 
 Gedackt 4’ Terz 1 3/5’ 
 Quinte 2 2/3’ Sifflöte 1’ 
 Oktave 2’ Mixture IV 
 Doublette 4’+2’ Scallmey 8’ 
 Mixture IV Stahlspiel 8’ 
 Scharf IV  
 Cornett III-V  
 Fagott 16 (genomslående)  

 Trompete 8’  

 
 

                                                
17 hämtad från http://www.merseburger-orgeltage.de/index.php/die-disposition.html, 
05.03.2016  
 



 
 

13 

„BRUSTWERK“   
(IV. Manual, im Schweller) 
 

PEDAL  
C-f1 

PEDAL 

C- g3 C- f1 Posaune 32’ 
Lieblichgedackt 16’ 

 

Untersatz 32’ Dulcian 16’ (genomslående) 
Fugara 8’ Principal 16’ Trompete 8’ 
Lieblichgedackt 8’ 

 

Subbaß 16’ Clarine 4’ 
Flauto dolce 8’ Violonbaß 16’  
Salicional 8’ Großnassat 10 2/3  
Unda maris 8’ Principal 8’  
Octave 4’ Bassflöte 8’  
Zartflöte 4’ Violoncello 8’  
Salicional 4’ Terz 6 2/5  
Nassat 2 2/3’ Rohrquinte 5 1/3  
Octave 2’ Octave 4’  
Progressivharmonica II- IV Flöte 4’  
Cymbel III Scharfflöte 4’  
Aeoline 16’ (genomslående) Cornett IV  

 
KOPPELN: 
I/II; III/II; IV/II; I/P; II/P; III/P 
Orgeln var helmekanisk och först 1871 byggdes en Barkermaskin18 in för att 
underlätta spel med kopplade verk. Med pedal och huvudverk placerade på flera 
luftlådor kunde vissa stämmor kopplas ur och in med hjälp av spärrventiler, men i 
övrigt fanns inga spelhjälpmedel. Orgeln återställdes 2004 till 1866 års skick.  
Franz Liszt var redan intresserad av Friedrich Ladegasts Merseburgerorgel från 
1853-55 redan innan den var färdig. Han besökte Merseburg flera gånger under 
sommaren 1855, medan orgeln var under konstruktion och blev inspirerad att 
skriva en ny stor orgelkomposition för en invigningskonsert. Vad som hände är 
väldokumenterat i korrespondensen med grevinnan Caroline Sayn-Wittgenstein. 
Den 27 augusti 1855 skrev Liszt: 
“Tomorrow and the day after tomorrow I will take on the task of finishing my 
onerous correspondence and start composing my Fantasy on BACH for the 
inauguration of the organ of Merseburg, which will take place on September 21.” 
19 

Två dagar senare, den 29 augusti, skrev han: 

“By the end of the week I hope to have finished my correspondence, allowing me 
to start on my fugue BACH for the inauguration of the organ in Merseburg. I will 
need at least about two weeks to compose the work.”20  

Invigningskonserten gavs den 26 september 1855. Den 22 september blev det 
uppenbart att maestro inte skulle vara klar med sitt Preludium och fuga över BACH 
i tid utan något annat skulle behöva tas fram. 

“Before I become involved with Dante, I must write two pieces for organ which 
will take some time. Next Wednesday Sascha Winterberger will play my Fantasy 

                                                
18 Barkermaskin (alt. Barkermekanism) är en anordning som används i pneumatiska orglar. 
Fördelen med barkermaskinen är att kraften i tangenten blir lägre. 
19   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017 (18:07) 
20   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017  
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and Fugue on the Chorale of La Prophète in Merseburg for the inauguration of a 
magnificent organ (which has cost near to 10,000 Thalers) on which this piece will 
create an impressive effect. I have the idea of writing two other pieces of the same 
caliber”.21  

Liszt hade alltså insett att BACH inte skulle vara klar i tid. Han ordnade därför, att 
hans elev, Alexander Winterberger, skulle spela fantasi och fuga på "Ad nos, ad 
salutarem undam" baserad på ett tema från Meyerbeers opera Le Prophète, som 
hade varit i tryck sedan 1852. På konserten var han assisterad av fyra registranter! 
Den 4 september reste Liszt till Merseburg för att bekanta sig med orgeln, som 
fortfarande var under uppbyggnad. Antingen då eller inför invigningen repeterade 
Liszt kompositionen med Winterberger på orgeln med den registrering, som han 
själv angivit. 

I en artikel av Franz Brendel på invigningsningskonserten betonade Brendel 
orgelns "moderna" karaktär och dess innovativa betydelse för Liszts nyskapade 
orgelstil. 

“The character of this organ is essentially different from all other organs. With 
respect to power and fullness when using all the ranks, it is equal to the best. The 
way it uses the soft voices, however, is unique. It rests in consonance, melts in 
consonance, in a way which I have not heard on other organs. The sound is, in 
short, poetic nature. [...] Liszt now occupies a similar position with respect to the 
organ as he has up to now with the pianoforte. Just as he has done with the 
pianoforte, unique in his way, he knows now how to bring out the entire splendor 
and majesty of the instrument. I must confess that I was surprised by Liszt's 
composition, where a progression to an aspect hitherto unknown by myself was 
revealed, offering visions of future development of organ music. [...] The 
Merseburg organ is the appropriate instrument for music in this direction, and we 
may hope that it will soon occupy its rightful position and serve as a foundation for 
progress in the area of organ music and a center where aspiring artists may come 
together.”22  

Den 13 maj 1856 ägde premiären av BACH med Winterberger rum i Merseburg. 
Återigen hade Liszt förberett arbetet tillsammans med organisten i Merseburgs 
domkyrka. Den 23 april 1856 skrev han till Caroline: 

“Thursday before Pentecost we will have an organ concert in Merseburg for which 
I have composed a new fugue to be played by Winterberger. It is necessary that I 
assist, and I shall probably spend a couple of days in Merseburg like last year.”23  

Hans von Bülow var närvarande vid konserterna 1855 och 1856. 

 
“..New organ compositions from Liszt (still in manuscript form): Prelude and 
Fugue on the Name BACH and piece based on something bearing a resemblance to 
the chorale in deep distress (Aus tiefer Not), full of a mystically moving spirit.”24  

Förutom Preludium och fuga över BACH skapades och instrumenterades andra 
orgelstycken vid Merseburg Cathedral orgeln. Dessa är: Weinen, Klagen, Sorgen, 

                                                
21   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017 
22   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017  
23   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017  
24   http://www.iks.hs-merseburg.de/~buchanan/orgel/liszte.htm, 28.02.2017  
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Zagen, Evocation à la Chapelle Sixtine, Introduktion, fuga och Magnificat från 
Symphony till Dantes Divina Commedia, Andante religioso, Ave Maria. 

I dessa verk överför Liszt sin virtuosa pianoteknik till orgeln på ett sätt som 
tidigare var okänt. Hans orgelmusik kräver en detaljerad registrering i symfonisk 
anda. Hans orgelverk ansågs som svårspelade och därför knappast spelades efter 
det att Alexander Winterberger dragit sig tillbaka. 

Bachs musik har gjort ett outplånligt intryck på alla dem, som komponerar för 
orgel och under 1900- talet. De som svarade på modellen av Bachs orgelmusik var 
t.ex.: Felix Mendelssohn, Robert Schumann, Johannes Brahms och Franz Liszt. 
Traditionen från Liszt orgelkompositioner fortsatte senare hos Max Reger, 
Charles Marie Widor och Cesar Franck. 

 
9. Preludium och fuga över B-A-C-H 

Preludium och fuga BACH25 skrevs 1855-56 och omarbetades 1869. Det finns 
också en pianoversion av detta verk. Det bör noteras att F. Liszt uppförde nästan 
alla preludier och fugor från Das Wohltemperierte Klavier av J.S. Bach och 
transkriberade dennes orgelverk, inklusive sex preludier och fugor, fantasi och fuga 
i g-moll. BACH av F. Liszt blev ett slags ”Musikalisches Opfer” till den stora 
tyska kompositören. Här ser man att Liszt använder en teknik, som binder två delar 
av cykeln till en enhet, både intonationsmässigt, tematiskt, emotionellt, baserat på 
motivet B-A-C-H och dramatiken hos de tematiska transformationerna. Här 
använder Liszt tonarter som står långt bort från huvudtonarten och undviker 
enhetliga tempi. Den består av olika episoder med sin längd, sin speciella andning 
och karaktär. 
 

Preludium 
Preludium Allegro moderato kännetecknas av materialutläggning och 
improvisationsrörelse. Kompositionen bygger på en växling mellan 
tematiska konstruktioner och intonationspassager hos Preludium, som 
intonationsmässigt kan associeras med det främsta motivet B-A-C-H. I 
slutet av satsen finns en högtidlig koral samt en fuga i B-dur (t.68-72 sid.6). 
Preludium börjar med B-A-C-H- motivet i pedalen och dess påstående 
genom multipel upprepning ostinato ff (t.1-4, exempel 1).  
Exempel 1 

 
Denna rörelse associeras med circulacio, en barock figur. Motivet känns 
aggressivt och hotfullt. Basso ostinato låter som att den vill hålla igen de 
melodiska röster, som strävar uppåt (fördubblade terser och sexter). Från första 

                                                
25 Hämtat från Martin Häselböks utgåva. 
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takterna känns en tonal instabilitet: tonikan är ostadig och det finns inga förtecken. 
Ackord och intervaller i sekundrörelse uppåt bromsar dess rörelse i t.5. Det låter 
som ett förminskat septimackord (fiss-a-c-ess) i g-moll, tempo adagio med fermat. 
En nedåtgående rörelse, poco a poco accelerando, leder till en ny musikalisk figur i 
originaltempot. Motivet B-A-C-H rör sig med tonerna: i basen g, giss, a, och b, h, 
c, i melodin med fördröjning. De två rösterna bildar en kanonisk imitation26 (t.8-
10, exempel 2). 
Exempel 2 

 
 
 Sekvensen består av förminskade septimackord i g-moll, giss-moll, a- moll, som är 
typiskt för Liszts harmoni. Taktarten ändras (t.13, exempel 3) till ¾ och motivet 
presenteras i ackord och rytmisk tillväxt.  
Exempel 3 

 
Senare (t.35) återkommer taktartangivelsen 4/4. Första motivet repeteras igen i 
basen från tonen b i stora oktaven(t. 38-39) som i början av Preludium. Förminskat 
septimackord (ciss-e-g-b) visas i den harmoniska och improvisatoriska figurationen 
i sextondelsnoter (t.41-46). Här dyker huvudmotivet upp i slutet av varje takt. 
Sedan upprepas motivet gradvis, förstorat rytmiskt, sju takter framåt. Tillsammans 
med kompositörens anvisningar diminuendo e rallentando, pp, skapar detta en 
effekt av inbromsning av rörelsen (t.47-53). Nästa episod kontrasterar mot den 
tidigare med sin sextondelsrörelse av förminskade septimackord f (t.58). En annan 
teknik, som används, när motivet B-A-C-H presenteras, är staccatoackord och 
deras rörelse i sekvensutveckling (t. 64-67). Sådan teknik ger musiken scherzo- 
karaktär. Från (t. 68, exempel 4) utformar motivet en högtidlig koral, som 
presenteras i ackord, i rytmisk förstoring, ff (Maestoso), i dur. 
 
 

                                                
26 Imitation-är en stämma som efterliknar den andra. En noggrann efterlikning av både 
melodin och rytmen kallas en kanonisk imitation. 
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Exempel 4 

 
 Nästa presentation av grundläggande motiv ändrar sin karaktär igen med hjälp av 
anmärkningar, piano och dolce (t.72-74). Åttondelsskalan i slutet av satsen leder 
till den lägsta tonen, ppp. Prelude har ingen komplett kadens. Dess struktur är 
öppen. 
 

Fuga. 
Fugan byggs på halvtonsmotivet. I början har kromatiska steg bedrövande 
intonationer, lamento. När temat har en ackordstruktur, förvandlas det till en 
högtidlig koral. Utvecklingen av fugan kännetecknas av olika egenskaper: 
demonisk återhållsamhet, berättande form, sångbar karaktär. Den är en ny tolkning 
av fugan, som påminner om Preludium och fuga för piano av F. Mendelssohn 
op.35 e-moll, med högtidlig koral på slutet. Det skapar kontrast, tematiska 
omvandlingar (monothematicism), vilket är typiskt för romantiska kompositörer 
och för Liszt. Med hjälp av intonation, kontrapunkt och tonal utveckling 
omvandlas bildinnehållet. Fugan avslutas med en högtidlig koral. Denna tolkning 
av fugan är inte karakteristisk för Bach, som i sina fugor i slutavsnitten bekräftar 
temat i sin ursprungliga form. Liszt bryter formen av traditionell fuga och inför 
element av fantasi. Fugan B-A-C-H är intressant för sin frihet i utvecklingen. Det 
finns inga växlingar mellan subjekt och kontrasubjekt. Fugan bygger på en 
utveckling av ett antal episoder, som involverar olika slags kontrapunktiska 
konstgrepp och pianoteknik som oktaver, ackord, harmoniska figurationer, 
upprepningar, drillar och så vidare. Spänd utveckling sker till stor del av dissonanta 
harmonier, som leder till den högtidlig koral, som löser alla konflikter. Denna idé 
kännetecknar även andra kompositioner av F. Liszt. 

Exempel 5 

 
Temat hos fugan (t. 82, 83, exempel 5) består av två element, åtskilda av 
paus. Det första är B-A-C-H- temat i fjärdedelar. Dess halvtonsintonationer 
inträder i andra element och får som sekvens utveckling i åttondelar.  
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Intonationsspänning bildas av överstigande kvarter nedåt (e-b, d-ass) och 
förminskad kvint uppåt (a-ess) (t. 84). Temat är instabilt i modus.27  Under Bachs 
tid och även tidigare, uttryckte en liten sekund, i musik, känslor av smärta och sorg. 
Temat den andra gången, takterna (85-86), är skrivet i Bachs fugatradition.  Det 
börjar en kvint högre än den första gången och imiteras exakt i tonart av 
molldominanten- d-moll. Kontrasubjektet liknar temat. Det är en kromatisk 
halvtonsrörelse nedåt, som betonar instabilitet i modus. Temat dyker upp tredje 
gången (t. 88-90) och den fjärde gången i basen (t. 90-92). 
Expositionen av fugan är traditionell. Temat visas fyra gånger i huvudtonart och 
dominanttonart. Det kommer en konsekvent ökning av stämmor och harmonik, 
men ingen förstärkning i dynamiken. Hela avsnitt går i pp – sotto voce (t.92-94). 
Ytterligare exposition av temat ges i den nedre stämman (t.98) i tonarten g-moll. 
Samma motiv finns i sopranstämman med ökad rytmik. Takten 100 bildar en 
imitation i kanon. Orgelpunkten, i dominanttonarten i basen på tonen D och halv 
kadens i dominanttonarten g-moll (t.102), avslutar den första satsen av fugan. 
Genomföringen består av några avsnitt. Här ges inte ofta temat i sin helhet. 

Exempel 6 

 
 I expositionen genomförs motivet B-A-C-H i stort sett harmoniskt. Från takt 103 
(exempel 6) och därefter från takt 112 dubbleras det i ters och oktav. Karaktären 
ändrar sig så småningom.  Från takt 108 och därefter från takt 117 är motivet från 
temats andra element invävt i melodin, som får sekvensutveckling. Små avsnitt har 
rytmiska pauser med fermattecken (t.110,119). 

Nästa del av genomföringen skapar kontrast till föregående i tempo och tonart. Den 
betecknas med Allegro i tonarten G-dur (t.130, exempel 7) och ff i dynamiken. 
Skalor i högre register växlas med B-A-C-H- motiv i basen. 

Exempel 7 

 
Från takt 136 transponeras detta fragment till Ass- dur. Tonal utveckling sker 
genom modulation i #- tonarterna A-dur och fiss-moll. 

                                                
27 I musikaliska sammanhang menas med modus ett tonsläkte, vanligen kyrkotonarterna (de 
modala skalorna). 
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Från takt 154 klingar motivet B-A-C-H i rytmisk förstoring i basen med arpeggio i 
högre register. Temats andra element dyker åter upp i rytmisk förstoring i ackord 
på orgelpunkten ciss (t.161-163). Kadensen, D7- ackord i fiss-moll, avslutar detta 
avsnitt (t.166). 

Nästa episod visar det nya temats nya egenskaper. Temat låter monofoniskt.28  
Artikulationen förändras från legato till staccato (t.173-174, exempel 8). Temat får 
scherzokaraktär, som är typisk för Liszt.  

Exempel 8 

 
Det andra avsnittet ges med oktavfördubbling i rytmisk förstoring i fiss-moll 
(t.175-179). Det låter kraftfullt och med auktoritet. Kontrapunkt29, med staccato i 
åttondelar i basen, följer temat. 

Tredje gången är B-A-C-H-motivet i ciss-moll (t.181-185,) fyllt av harmonik och 
presenteras i ackord. Det andra motivet hos temat klingar i kanonisk imitation30 och 
oktavfördubbling (t.184-185).  

Den nya formen av motivutveckling används i takterna 188-195. Detta är kanonisk 
sekvens, i dubbel kontrapunktisk teknik.31  

Det ger spänning och instabilitet på grund av halvtonsrörelser i sekvensen, 
förminskade septimackord, kromatiska rörelser i ackompanjerande stämma. Från 
takt 196, det andra motivet av temat, utvecklas en kanonisk imitation och bildar en 
kedja av förminskade septimackord. 

Den nya episoden, från takt 200, börjar i h-moll. Den är baserad på imitationer av 
det första motivet hos temat. Den låter inte exakt i basen. I stället för en liten 
sekund dyker det upp en stor: ciss-b (t.201-202). I det övre registret är samma tema 
skrivet i ackord och i inversion.32  Från takt 207 ges samma avsnitt i e-moll. 

Från takt 215 klingar motivet B-A-C-H i pedalen förstorad till halvnot med ackord 
i manualen. Det börjar på ett B och rör sig sedan varje gång uppåt med en stor 
sekund. Mellan varje motiv introduceras en tvåstämmig figuration, som genomför 
D7-ackord staccato (t. 217-219, 223-226, 229-234). 

Nästa episod, från takt 235, är en övergång till slutdelen av fugan. Den är tonal, 
ostadig och baserad på förminskade septimackord i harmoni. En lång drill i pedalen 
förbereder avslutningen av hela det tematiska materialet. B-A-C-H motivet i 
manualen kontrasterar mot det andra motivet hos fugan (t. 249-253). Båda förstärks 
både dynamiskt och harmoniskt. 

                                                
28 Monofonisk sång består av en melodi, utan vare sig ackompanjemang (homofonisk sång) 
eller ytterligare melodistämmor (polyfonisk sång). 
29 Kontrapunkt är en teknik för polyfon musikalisk komposition. 
30 Kanon är en musikterm som betyder regel, vilket syftar på att en melodi används som 
motstämma till sig själv enligt vissa regler - nämligen de kontrapunktiska. Det är en 
polyfon satsteknik och grunden för fugaformen. 
31 Dubbel kontrapunkt uppstår när två melodier, den ena ovanför den andra, byter plats. 
32 Inventionen av en given melodi är melodin vänd upp och ner. 
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Den sista delen av fugan fyller funktionen av en coda. Den presenteras i ackord, 
som kan uppfattas som en så småningom inbromsad rörelse. 

 

Exempel 9 

 
 Den låter som en högtidlig koral, maestoso, grave, fff, och skapar en höjdpunkt för 
hela fugan.( Exempel 9) Här harmoniseras första gången B-A-C-H motiv i dur, B-
dur. Det upprepas många gånger i basen och förstärks av oktavfördubblingar 
(t.276-282). Efter rytmisk cesur och fermat i takt 282, klingar motivet B-A-C-H, 
som är harmoniserat av durackord, Gess-A-C-H. I kadensen, som klingar i B-dur, 
finns många altererade ackord, som är typiska för Liszt. 

Man kan tolka hela fugan som en kamp med seger mot slutet. 

Faktur 
I fugan växlar de polyfoniska och homofona fakturerna med varandra.  Ackord och 
harmoniska figurationer spelar en stor roll. Temaintonationer vävs in i melodiska 
linjer av en ackompanjerande stämma. Det finns episoder, som bygger på ackord 
eller harmoniska figurationer (arpeggio). Antalet röster ökar i ackord eller 
reduceras till två eller tre. Tätheten förändras sålunda hos fakturen, som ibland kan 
vara mycket genomskinlig. Dessa förändringar ger också en uttryckseffekt. För 
Bachs fuga, som kännetecknas av en kontinuitet av rörelse, finns inga rytmiska 
pauser och cesurer i alla stämmor. I Liszts fuga finns korta avsnitt, åtskilda av 
pauser, i alla stämmor med fermat ganska ofta. 

Melodi  
Bachs fuga har skarpa intonationer. Han använder kromatik, språng till 
överstigande och förminskade intervaller. Liszt, i sin fuga, kombinerar 
melodisk och harmonisk utveckling, stämutveckling. 
Rörelse i alla stämmor har ofta olika riktningar, t.ex. i takt 217. Den andra 
stämman är skriven i omvändning mot den andra - speglar den andra. 

Harmoni 
I detta stycke hittar man några drag av Liszts harmoniska tänkande. I sin musik 
använder han förminskade septimackord, altererade toner i septimackord och 
modal instabilitet. Han undviker konsonanta ackord som ger tonal instabilitet. Det 
är huvudformeln i detta verk med dess halvtonsintonationer (B-A; C-H). 
Enharmoniska33 modulationer. T.ex. i fugan (t.235-245) ersätts toner i 
septimackord: F - A # - C # - E. F ersätts med G och A # med Bb. Det blir 
förminskade septimackord C# - E – G - Bb. Nu blir det svårare att bestämma 
                                                
33 Om två toner har samma tonhöjd men noters på olika sätt, så kallar man tonerna 
enharmoniska. 
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tonalitet, därför att upplösningen inte sker i tonika eller i ett annat konsonant 
ackord. Det första ackordet kan man betrakta som ett dimackord i giss-moll. Det 
andra ackordet är ett dimackord i D-dur eller förminskat septimackord till 
dominanten i G-dur. 

I fugan (t. 236-243) förflyttar sig det grundläggande motivet B-A-C-H i pedalen 
ner från E i lilla oktaven till G i stora oktaven. Harmoniska figurationer, som 
baseras på förminskade septimackord i manualen och som ofta följer varandra, 
skapar spänning och instabilitet. Liszt kombinerar här dur- och mollackord, som 
t.ex. då b-dess-gess bytts till ackordet fiss-a-d (t.13-14).  

 
Pianoversion.  

Den andra redigeringen, skiljer sig från orgelversionen. Fantasia and fugue B-A-C-
H för piano34 börjar med dynamiken mf med gradvis crescendo. Några ackord 
spelas sf. Det finns inga avsnitt med improvisation, som t.ex. i första 
omarbetningen (t. 6-7). Därför är den kortare än orgelversionen. 

Från början av preludium, spelas B-A-C-H- motivet i oktaver, så som andra 
figurationer senare (t.15-17, 19-21). I takterna 19,23 o.s.v. används dynamiken ff i 
stället för f. På sidan 3 anges tempot allegro vivace (quasi Presto), som inte finns i 
den första versionen. På sidan 5 tillkommer tekniska passager. I koral på sidan 6 
dyker B-A-C-H-motivet upp i form av triolpassager med skiftning i betoningen. 
Dynamiken är fff. Anvisningen Maestoso finns inte här. 

Fuga. Sidan 7 i orgelutgåvan är identisk med sidan 7 i utgåvan för piano. 

 På sidan 8 i den andra utgåvan för piano är temat utskrivet i oktaver i de första fyra 
takterna samt i takterna 10-12 på samma sida. De tre sista takterna i pianoutgåvan 
är lika som i utgåvan för orgel. 

 På sid 9 i pianoversionen har en harmonisk stämma lagts till (t.4-12). I takterna 
13-16 saknas nedåtgående passager. 

 På sidan 10 har beteckningen Animato lagts till och dessutom nedåtgående 
kromatiska passager i oktaver (t.1-6). 

På sidan 11 från takt 8 är pianoversionen lik orgelversionen i basen (t.146-147). 
Detta är temats andra element i fugan. Från takt 10 finns upprepade passager nedåt 
och det andra elementet i temat kan ta plats. Ackompanjemanget ändras något. 

På sidan 12 är tillsatt oktavtremolo i övre registret. Dynamiken förstärks till fff. 
Den ackompanjerande stämman klingar i en oktav. Drillarna i takterna 158-160 i 
orgelversionen hoppas över. De två sista takterna och längre fram den 
ackompanjerande stämman är skrivet i oktaver.  

På sidan 14 introduceras en ny rytm i ackord, som inte finns i orgelversionen. Det 
upprepade motivet B-A-C-H har också nytt rytmiskt mönster. Från takt 9 och tills 
vidare är den harmoniska figurationen densamma. Sedan ersätts ackord i jämna 
halvnoter i orgelversion med en punkterad rytm i pianoversionen. 

På sidan 15 introduceras harmoniska figurationer i åttondelar. Vanlig drill ersätts 
av en drill i ackord med fff i dynamiken på sidan 16. Ackorden rör sig uppåt. 
Koralen i pianoversionen är nästan lik den i orgelversionen. I slutet av fugan har 

                                                
34http://imslp.org/wiki/Pr%C3%A4ludium_und_Fuge_%C3%BCber_den_Namen_BACH,_
S.260_(Liszt,_Franz) 
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lagts till en rörelse i sextondelar, fast i orgelversionen samma rörelse är utskriven i 
halvnoter. 

”Det märks att Fantasia and fugue B-A-C-H var skriven för orgel från början. När 
man spelar den på piano, känns det att man spelar en pianotranskription”. Detta 
sade en gång Johan Fröst, som undervisar i piano vid Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm, när jag frågade honom, vad han tycker om detta stycke. 

Teknisk förberedelse. 
Det är klart att båda orgel- och pianoversionerna kräver en bra teknisk förberedelse 
från musikerna. Samtidigt kan man säga att orgelversionen inte har samma 
svårigheter. Det finns färre oktav- och ackordfördubblingar, kanske på grund av 
instrumentets egenheter. Orgeln har pedalklaviatur och olika register, som kan ge 
klangen kraft i botten, medan pianot inte är uppbyggt på samma sätt. Det behövs 
andra musikaliska medel, som till exempel oktaver, för att uppnå samma effekt. 
Det kräver från pianisten extra energi och styrka. Men samtidigt har pianot ett 
annat hjälpmedel, när man börjar prata om legatospel, som behövs, när man spelar 
Liszt på orgel. Orgeln har tyvärr ingen ”sustain”- pedal som underlättar legatospel 
på piano. För att erhålla ett perfekt legato vid flerstämmigt spel måste man öva in 
nya tekniska begrepp som: 

1) stumma fingerbyten 

2) fingerglissando 

3) fingerkorsningar 

4) fingrarnas oberoende 

Det finns många snabba passager i stycket, som måste spelas i absolut klarhet. 
Därför bör musikern tänka ut en bra fingersättning och artikulation. Ett bra sätt att 
spela artikulerat är att öva dem staccato. En annan sätt att öva passager är att 
rytmisera om de och öva tum-undersättningar separat i långsam och sedan i snabbt 
tempo. Man kan också fördela några passager mellan händerna som till exempel i 
takt 40. Takt 217 har Liszts egna fingersättningar, men det är enklare att spela med 
traditionell fingersättning med hela handen. Det är svårt att klara snabba tempi med 
de angivna fingersättningarna. Musikern bör vara fri och avslappnad i axlarna och 
händerna och samtidigt vara mycket koncentrerad och tydlig i sitt spel. Det är 
viktigt att hitta en bra kontakt med klaviaturen och känna botten i anslaget, när man 
spelar. Det är lätt att börja fladdra över klaviaturen när man blir nervös. Man ska 
även lägga vikten på femte fingret i oktaver. Ett bra sätt att öva är att spela hela 
oktavavsnittet med bara femte fingret. Det är viktigt att se upp, så att händerna inte 
blir fastklämda (spänningar, kramp). Jag har övat detta stycke mycket på piano. 
Man måste komma ihåg, att de främsta tonsättarna under 1800-talet, som skrev för 
orgel också var stora pianister, t.ex: Brahms, Franck, Mendelssohn, Schumann och 
Liszt. Det finns en del att tänka på när det gäller pedalspelet. Ett perfekt legato eller 
artikulerat spel när det behövs, till exempel drillar i pedalen (t.243-249). Detta bör 
man öva långsamt, som det står eller i rytmiserad form. Till exempel spela drill på 
tre noter, först fyra och sedan fem. Lägg alltid tyngden på den sista noten med 
korta pauser emellan, sedan på fyra och fem. Efter detta kan man prova att spela 
hela avsnittet, som det står i noterna, men ändå hålla ramen inom sig själv för att 
undvika okontrollerat spel. En fotsättning med höger fot på den lägre och vänster 
fot på den högre tonen i drillen kan rekommenderas. Då låter det jämnare och 
stadigare än om man börjar med vänster fot. Allt måste fraseras tydligt, även de 
svåra passagerna. Legatospel är viktigt även i pedalen. Akustiken har en stor roll 
vid frasering. Med lång efterklang måste fraseringspauserna göras längre. 
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Agogiken är också mycket viktig. En avfrasering ska man gärna göra med ett uns 
tenuto, som till exempel i de klagande intonationerna i början av fugan från takt 81.  

Den största uppgiften för musiker/interpret är att sätta ihop alla bitar så att de 
kommer på plats: Att ge helhet åt verket och berätta den oavbrutna berättelsen till 
lyssnaren. Det är, som om hela stycket består av olika episoder och varje episod har 
en ny karaktär, ofta i ett annat tempo, frasering och längd. Därför är det viktigt att 
bevara verkets integritet, för att undvika att spela varje del isolerat. Därför är det 
viktigt för mig, att se ett program för stycket. En stor hjälp i denna uppgift har 
varit, att få en inblick i kompositörens liv. Liszt själv var intresserad av 
programmusik sedan länge. När man sjunger, finns det alltid en berättelse i sången 
och texten spelar där en stor roll. Det finns ingen text och inga ord i musiken. Det 
är ett annat språk, utan ord, och att få lyssnaren att förstå detta är en stor uppgift för 
musikern.  
 

 

Utförande av Liszts musik  
Hur förväntas Liszts musik låta, och vilken tolknings-strategi bör vi använda, om vi 
vill respektera den? Går det att finna den enda sanna interpretationen av ett verk? 
”The virtuoso is not a mason who, chisel in hand, faithfully and conscientiously 
whittles stone after the design of an architect. He is not a passive tool reproducing 
feeling and thought and adding nothing of himself. He is not the more or less 
experienced reader of works which have no margins for the notes, which allow for 
no paragraphing between the lines. Spiritedly- written musical works are in reality, 
for the virtuoso, only the tragic and moving misen - scene for feelings. He is called 
upon to make emotion speak, and weep, and sing, and sigh- to bring it to life in his 
consciousness. He creates as the composer himself created, for he himself must live 
the passions he will call to light in all their brilliance. He breathes life into the 
lethargic body, infuses it with fire, and enlivens it with the pulse of grace and 
charm. He changes the early form into a living being, penetrating it with the spark 
which Prometheus snatched from Jupiter`s flesh. He must send the form he has 
created soaring into transparent ether; he must arm it with a thousand winged 
weapons; he must call up scent and blossom, and breathe the breath of life”.35  

Man kan jämföra en artist med talare och kompositör med dramatiker. Dramatikern 
vill att hans ”aktörer” skall vara uppmärksamma på texten och dess innehåll. Varje 
musikverk kan spelas på olika sätt av varje interpret. Men varje interpretation 
måste vara stilistiskt motiverad. Den måste motsvara den tid, när kompositören 
levde och dess individualitet. Det bästa sättet är att hitta balans mellan noggrann 
vidhäftning till kompositörens instruktioner och fria avvikelser från dem. Ett rätt 
spelad musikalisk text är fortfarande inte musik. Om artisten inte berörs av sitt 
spel, berör han knappast publiken. 

8. Registrering 
Registreringen spelar här också en stor roll. Jag har registrerat inledningen med en 
viss nyansering. Även om det står ff, kan man registrera om från takt 6 och gå ner i 
nyansen för att sedan bygga upp den på nytt i takt 13. I takt 75 fram till takt 80 kan 
man byta till man II med cornett i registreringen eller behålla samma manual. Takt 
41 kan man antingen tänka sig som avslutning av preludium eller som tveksam 
början eller inledning av fugan.  Själva fugan börjar dock från takt 82. 

                                                
35 ”Life and Liszt, Artur Friedheim, Theodore L. Bullock 1961,s.52 
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Registreringsanvisning (Aeoline 16`) ersätts bäst av en Borduna 16` eller en 
stråkstämma. Avsnittet från takt 106-110 och 115-119  spelas fritt och lätt. Därför 
ska man ta bort Borduna 16` här. I takt 173 kan man spela tyngre och lugnare för 
att sedan intensifiera på nästa sida. Man bör också minska dynamiken och bygga 
upp den igen. Oktaverna i takt 84 fram till 187 och sedan i vänster hand takt 196-
200 ska inte spelas för kort utan med mjukare handled. I takt 249-256 ska man 
spela diminuendo. I takt 268 kan man utesluta vänsterhandens lägsta ton om 
manualerna är kopplade. Takterna 276-282  och framåt är avslutningen av hela 
stycket och det, som står i noterna klingar för lite och otillräckligt. Därför kan man 
rekommendera att spela höger hand en oktav högre och låta pedalen spela i oktav 
med vänster hand.  

 
Orgeln i Engelbrekts kyrka, Stockholm  

Orgeln är en tydlig exponent för orgelrörelsens idéer. Under 1900–talet präglades 
musikvärlden av ett antal rörelser. En av dessa är orgelrörelsen. Konservativa 
tendenser inom orgelkonsten, tog bestämt avstånd från de romantiska klangidealen 
för att hitta ett nytt barockinstrument. 
 Orgeln i Engelbrekts kyrka är en tydlig exponent för orgelrörelsens idéer. 
I varje verk finns trångmensurerade principaler och vidmensurerade flöjter och 
betoningen ligger på de högre snarare än de lägre fottalen; rörverk ger ny klang 
men dominerar inte helheten. Det gör att orgelklangen blir stark och spetsig. Ett 
bröstverk - placerat i orgelns bröst, ett ryggpositiv - som tillbyggts på läktargolvet 
framför orgelfasaden, ett huvudverk - högt och centralt placerat och ett pedalverk, 
som flankerar de övriga delarna. 
 
Byggd 1961 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad. 

Engelbrektskyrkans orgel har 86 stämmor, utökat med fyra stämmor 2014, och 
mekanisk registratur. Detta gör orgeln till ett av de största helmekaniska 
instrumenten i norra Europa. Orgeln har intonerats av Walter Thür från Österrike. 

 
 
Disposition:  

Man. I (RP) Man. II (HV) Man. III (SV) Man. IV (BV) PEDAL 

Principal 8' 
(fasad) 

Principal 16' 
(fasad) Gedackt 16' (old)    Trägedackt 

8'    
Principal 16' 
(fasad) 

Gedackt 8'    Principal 8' 
(fasad) Principal 8'    Principal 4'    Subbas 16' 

Kvintadena 8'    Rörflöjt 8'    Spetsflöjt 8'    Rörflöjt 4'    Kvinta 10 2/3' 

Oktava 4'    Oktava 4'    Gamba 8' (old)    Oktava 2'    Oktava 8' 

Koppelflöjt 4'    Gemshorn 4'    Rörkvint 5 1/3'    Blockflöjt 2'    Gedackt 8' 

Oktava 2'    Kvinta 2 2/3'    Oktava 4'    Kvinta 1, 
1/3'    Oktava 4' 

Sifflöjt 1 1/3'    Oktava 2'    Traversflöjt 4' (old)    Oktava 1'    Flöjt 4' (fasad) 

Sesqauialtera 2 
ch    Flagflöjt 2'    Gedacktflöjt 4'    Cymbel 2 ch    Nachthorn 2' 
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Scharf  4-5 cli    Rauschkvint 3 ch    Spetskvint 2 2/3'    Rankett 16'    Rörflöjt 1' 

Krumhorn 16'    Mixtur 6-8 ch   Svegel 2'    Dulcian 8'    Mixtur 7 ch 

Rörskalmeja 8'    Cymbel 3 eli    Ters l 1/3'    Regal 4'    Rauschkvint 4 ch 

I'remulant    Trumpet 16'    Waldflöjt 1'    Tremulant    Kontrafagott 32' 

 Trumpet 8' 
(Spanish)    Cornett 3 ch     Basuna 16' 

 Cymbalstar    Mixtur 5-6 ch     Dulcian 16' 
  Cymbel 3 cfr     Trumpet 8' 
  Fagott 16'     Zink 4' 

  Trompette 
harmonique 8'    

 Cornett 2' 

  Oboe 8' (old)      
  Clairon 4'      
  Tremulant      

 
 

 
Om man jämför orgeln i Engelbrekts kyrka och orgeln i Merseburger ser man att 
båda orglarna är barockinspirerade instrument med ett antal stämmor, som ger 
möjlighet till en rik registrering med klangvariation.  

9. Framträdande 
För att uppnå frihet under framförande måste man ha kontroll över sitt spel, som är 
lätt att tappa, när man framträder under press. Musiker måste förbereda sig 
ordentligt, för att sedan ha extra marginal i det fallet att man blir nervös. Det bästa 
sättet att vara närvarande är att tänka igenom stycket man skall spela. Att ha en klar 
bild i huvudet och höra musiken inom sig, innan man ska rikta den utåt i rummet. 
Mycket ofta, när man är nervös, börjar man öka tempot eller fladdra över 
klaviaturen. Då måste man försöka att tänka nedåt, spela med mer tyngd, utan att 
spänna sig, för att åter hitta kontakten med klaviaturen. Man bör ägna sig åt 
avspänning. 

 Alla är nervösa, men det finns olika typer av nervositet. Musiker bör inte låta sina 
negativa tankar påverka sitt spel på negativt sätt. Ofta dyker det upp tankar som: 
”Vad kommer de att tänka om mig om jag ska göra fel?”  Det kallas destruktivt 
tänkande eller destruktiv rampfeber i boken ”Rampfeber” av Åke Lundeberg. 
Konstruktivt tänkande är den typ av rampfeber, som får oss att skärpa oss och 
prestera bättre. 

 Det är lättare att framträda under press, när man undviker att framträda distanserat 
utan nära kontakt med publiken. I stället kan man uppfatta publiken som helhet. 
Självkritiken i mitten av framträdandet är också inte en bra kombination. Lämna 
den till slutet av konserten. Man måste komma ihåg att publiken inte är intresserad 
av artistens oro, alla har kommit till konserten för att få lyssna på musiken och få 
positiva emotioner. Undvik negativa tankar och försök att komma ihåg de goda 
känslorna, som infinner sig efter en välspelad konsert. Koncentrera dig på 
musiken! Franz Liszt sade en gång till sina elever: 
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”När du kommer ut på scenen, se ut som om du inte brydde dig ett dugg om 
publiken och som om du kunde mer än någon av dem. Så brukade jag göra 
själv...”(Fay 1888) 36 

När man är nervös, brukar man öka tempot och förkorta pauser. När man andas och 
sjunger tillsammans med musiken aktivt, håller man uppmärksamheten bättre. När 
man studerar in ett nytt stycke med svåra passager, är det nyttigt att sjunga med 
inom sig själv, när man spelar. Detta påverkar spelets tydlighet mycket och 
underlättar instuderingen. Jag märkte att det finns samband mellan tungan och 
koordinationen. Till exempel när man spelar en svår passage, kan man sjunga 
också högt samma passage på ta-ta-ta, d.v.s. använder sin tunga.  Då märker man 
att spelet blir mycket tydligare.  

Att vara närvarande på scenen är viktigt för ett framgångsrikt framförande. Det är 
också viktigt att sova ordentligt natten innan konserten och inte spela för mycket 
samma dag. Trötthet tillsammans med ångest är en dålig kombination. 

”Jag övar aldrig före konsert. Anledningen är att övning bedövar hjärnan, gör 
fantasin mindre intensiv, och dödar skärpan som varje artist måste besitta”  

( Franz Krejsler) 37 

Om du misslyckas, koncentrera inte på en miss utan gå vidare. Acceptera dig själv. 
Vem som helst kan göra fel. Tänk positivt och ge din musik till lyssnaren. Jag 
beskriver alla moment, som jag tycker passar för mig, när jag förbereder mig till en 
konsert. Samtidigt tycker jag dock, att det är individuellt för varje musiker, vad 
han/hon gör eller tänker före sitt framträdande.  

 

Resultat 
Min examenskonsert spelade jag i Engelbrektskyrkan den 1 juni 2017. Jag har gjort 
min registrering enligt min tidigare beskrivning. Den fungerade bra, därför att 
orgeln i Engelbrektskyrkan är ganska lik orgeln i Merseburg Cathedral. Jag hade 
vid tillfället en klar bild framför mig. Ett visst program, en berättelse, som jag har 
skapat för mig själv och som jag ville berätta för publiken. Det hjälpte mig att se 
helheten och samla ihop bitarna på plats. Jag var ganska nervös och trött innan 
konserten, men kände mig väl förberedd och trygg i musiken. 

När jag tänkte på resultatet fanns det tankar i mitt huvud om musiken, 
tolkningen/interpretationen. Samma fråga återkom igen: 

- Går det att finna den enda sanna interpretationen i ett verk? 

Jag hade hört en berättelse om två musiker, som träffades för att diskutera en 
inspelning av F. Liszts Preludium och fuga BACH, som en av dem hade hört. En 
av dem hade sagt, att detta var den bästa inspelning, som han någonsin hade hört 
och just denna tolkning uppfyllde alla hans förväntningar. Den andra musikern 
lyssnade på samma inspelning och tyckte, att den inte var den bästa han hade hört. 
Den var inte så bra som han trodde. Tempot var till exempel för snabbt och 
interpretationen av stycket svarade inte mot hans ideal. 

Det som är bra för en musiker, är inte lika bra för en annan musiker. För att kunna 
hitta en meningsfull tolkning av musiken, måste man behärska alla tekniska 

                                                
36 ”Rampfeber” Åke Lundberg sid.33 
37 ”Rampfeber” Åke Lundberg sid.42 
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svårigheter för att nå frihet i sitt spel. Ju bättre musikern känner stycket, desto 
lättare blir det att tolka det. Även om Liszts musik är teknisk svår, är den också 
mycket djup och seriös. Om man spelar för snabbt, försvinner kvaliteten i hans 
musik. Man måste mogna som människa för att hitta en meningsfull tolkning. Det 
behövs en viss erfarenhet. Äldre musiker spelar i de flesta fall långsammare, inte 
för att de inte kan spela snabbare, utan för att detta är deras syn på musiken. 
Stycket kan så småningom mogna och redan vid nästa konsert spelas annorlunda. 

 

Vad jag har lärt mig 
Det var mycket intressant och nyttigt att djupgående få beskriva hela 
arbetsprocessen med F. Liszts Preludium och fuga B-A-C-H. F. Liszt var en 
mycket begåvad pianist, mångsidig musiker, lärare, viktig orgeltonsättare 
och en mycket intressant människa. När jag började läsa om honom och 
studera hans liv, kunde jag inte stanna. Alla berättelser om honom, som hans 
elever beskrivit i sina böcker, ger en så klar bild av tiden och miljön, som 
han levde i. Att veta mer om kompositören hjälpte mig att förstå hans musik 
bättre. När jag skrev detta arbete, tänkte jag, som lärare tänker. Vad skulle 
jag berätta för mina elever om detta stycke? Jag har blivit mer medveten om 
allt jag gör för att forma min tolkning av musiken. 
Jag vill också tacka alla mina lärare för en fantastisk utbildning. Jag 
kommer att ha goda minnen av dem för livet. Jag hoppas att en dag få 
möjlighet att föra min kunskap, som jag har fått från mina lärare, vidare till 
mina elever. 
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Appendix - Kompositioner av Franz Liszt 
 

13 symfoniska dikter 

Ce qu'on entend su la Montagne (1848–49, rev 1850 och                                    
1854 Tasso,  Lamento e trionfo (1849–54)                                                                                  
Les Préludes (1848, rev 1854)                                                                                          
Orpheus (1853–54)                                                                                                       
Prometeus (1850, rev 1855)                                                                                               
Mazeppa (1851, rev 1854)                                                                                                            
Festklänge (1853)                                                                                                                           
Héroïde funebre (1848–50, rev 1854)                                                                              
Hungaria (1854)                                                                                                                                
Hamlet (1858)                                                                                                                     
Hunnenschlacht (1856–57)                                                                                                           
Die Ideale (1857)                                                                                                               
Von der Weige bis zum Grabe (1881–82) 

 

Orkesterverk 

Eine Faust-Symphonie (1854, rev 1857)                                                                                        
Dantesymfonin (1855–56)                                                                                                                    
Revolutions-Symphonie (1830, rev 1848), ofullbordad                                                                 
Pianokonsert nr 1 i Ess-dur (1830–55)                                                                                            
Pianokonsert nr 2 i A-dur (1839, rev 1848–61)                                                                                    
Totentanz (1849, rev 1853 och 1859) 

 

Pianomusik 
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Harmonies poètiques et religieuses (1834-51)                                                                                              
Album d`un voyageur (1835)                                                                                                                            
Etudes d`execution transendante d`apr ès Paganini (1838,rev.1850)                                         
Ungarische Rhapsodien(1839-53)                                                                                                              
Trois grandes   ètudes de concert (1849)                                                                                        
Consolations (1849)                                                                                                                                 
Liebesträume (1850)                                                                                                                                                      
Deux polonaises (1851)                                                                                                                                      
Sonat h moll (1852-53)                                                                                                                            
Ballader, a och h (1848, 1854)                                                                                                                    
Etudes en Forme de Douze Exèrcises (1826)                                                                                           
Grandes Etudes (1838-39)                                                                                                                                   
Etudes d`Execution Transcendante (1851)                                                                                               
Annèes de pèlerinage (1855, 1858, 1883)                                                                                                     
Tre sonetti di Petrarca (1847-54)                                                                                                               
Venezia e Napoli (1861)                                                                                                                                         
Les Jeux d`Eaux a la Villa d`Este (1863)                                                                                                              
Zwei Koncert-Etuden (1863)                                                                                                                                
Der Weihnachtsbaum (1875-76, rev.1881)                                                                                                    
Après d`une Lecture du Dante                                                                                                                              
Au Bord d`une Source                                                                                                                                            
Au Lac de Wallenstadt                                                                                                                             
Aux Cyprès de la Villa d`Este                                                                                                                
Bènèdiction de Dieu dans la Solitude                                                                                                            
Berceuse                                                                                                                                                           
Cantique d`Amour                                                                                                                                         
Carnaval de Pesth                                                                                                                                                      
Chasse-Neige                                                                                                                                                     
Czardas macabre                                                                                                                                            
Czardas Obstin é                                                                                                                                                    
Die Schlittschuhläufer                                                                                                                        
Divertissement a l`hongroise (Schubert)                                                                                                           
Eglogue                                                                                                                                                                    
Feux Follets                                                                                                                                                      
Funerailles                                                                                                                                           
Gnomenreigen                                                                                                                                                     
Illustration nr 2 (Meyebeer: Profeten)                                                                                                                   
Il Penseroso                                                                                                                                                                    
La Campanella                                                                                                                                                                 
La Lugubre Gondola                                                                                                                                                 
Le Mal du Pays                                                                                                                                                          
Mazeppa                                                                                                                                                          
Mephisto-Walzer                                                                                                                                             
Nuages Gris                                                                                                                                                
Operanfantasier                                                                                                                                               
Orange                                                                                                                                                               
Pastoral                                                                                                                                                                  
Paysage                                                                                                                                                       
Preludio Fun ébre                                                                                                                                          
Rhapsodie Espagnole                                                                                                                              
St. Francois d`Assise Pr édicant aux Oiseaux                                                                                       
St. Francois de Paul Marchant sur les Flots                                                                                                   
Soirées de Vienne                                                                                                                                             
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Sposalizio                                                                                                                                                 
Tarantella                                                                                                                                                       
Trois Valses Oubliées                                                                                                                        
Waldesrauschen                                                                                                                                               
Vallée d`Obermann                                                                                                                              
Variationen über ein Motiv von Bach Weinen, Klagen, Sorgen , Zagen. Präludium 
nach j.S. Bach 

 

Sånger och körverk 

Die Legende von der heiligen Elisabeth (1857-62)                                                                                          
Christus (1855-67)                                                                                                                                           
Cantico del sol di Francesco d'Assisi (1862, rev 1880-81)                                                                              
Missa solennis zur Einweihung der Basilika in Gran (1855, rev 1857-58)                                                               
Via crucis (1878-79)                                                                                                                                     
In domum Domini ibimus (1884)                                                                                                                        
Angiolin dal biondo crin till text av Marchese Cesare Bocella (1839, rev 1849?)                                                                                                            
Tre Sonetti di Petrarca till text av Francesco Petrarca (1843–46, rev 1864–82)  

o Nr 1 – Pace non trovo 

o Nr 2 – Benedetto sia 'l giorno 

o Nr 3 – I vidi in terra angelici costumi 

Il m'aimait tant (1840–42)                                                                                                                                                
Im Rhein, im schönen Strome till text av Heinrich Heine (1840, rev 1855) 

Die Loreley till text av Heinrich Heine (1841, rev 1854–56)                                                                               
Die Zelle im Nonnenwerth (1841, rev 1858–60)                                                                                      
Mignons Lied till text av Johann Wolfgang von Goethe (1842, rev 1854 och 1860)                                                                                                               
Comment, disaient-ils till text av Victor Hugo (1842, rev 1849–59)                                                             
Bist du till text av E. Metschersky  (1844, rev 1878)                                                                                      
Es war ein König in Thule till text av Johann Wolfgang von Goethe (1842, rev 
1856)                                                                                                                        
Der du von dem Himmel bist till text av Johann Wolfgang von Goethe (1842, rev 
1849, 1860 och 1870)                                                                                                                                                         
Freudvoll und leidvoll till text av Johann Wolfgang von Goethe (1844, rev 1849)                                                                                                                            
Die Vätergruft till text av Johann Ludwig Uhland (1844)                                                                             
Oh! quand je dors till text av Victor Hugo (1842, rev 1849)                                                              
Enfant, si j'étais roi till text av Victor Hugo (1844, rev 1849)                                                                         
S'il est un charmant gazon till text av Victor Hugo (1844, rev 1849–59)                                                              
La tombe et la rose till text av Victor Hugo (1844)                                                                                    
Gastibelza (Bolero) till text av Victor Hugo (1844)                                                                                             
Du bist wie eine Blume till text av Heinrich Heine (1843, rev 1849)                                                           
Was Liebe sei till text av C von Hagn (1842, rev 1854–55 och 1878–79)                                       
Vergiftet sind meine Lieder till text av Heinrich Heine (1843, rev 1859)                                          
Morgens steh ich auf und frage till text av Heinrich Heine (1843, rev 1849–59)                                                                                                                                 
Die tote Nachtigall till text av Kaufmann (1843, rev 1870–79)                                                                
Sånger ur Wilhelm Tell till text av Friedlrich Schiller (1845, rev 1855?)  

o Nr 1 – Der Fischerknabe (Es lächelt der See) 

o Nr 2 – Der Hirt (Ihr Matten lebt wohl) 

o Nr 3 – Der Alpenjäger (Es donnern die Höh'n) 
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Jeanne d'Arc au bûcher till text av Dumas (1845, rev 1874–75)                                                                      
Es rauschen die Winde till text av Ludwig Rellstab (1845, rev 1849?)                                                       
Wo weilt er? till text av Ludwig Rellstab (1844)                                                                                                 
Ich möchte hingehn till text av Georg Herwegh (1844–56?)                                                                              
Wer nie sein Brot mit Tränen aß till text av Johann Wolfgang von Goethe (1845, 
rev 1849)                                                                                                                     
O lieb, so lang du lieben kannst till text av Ferdinand Freiligrath (1843, rev 1843)                                                                                                                            
Über die Aeolsharfe (1846)                                                                                                                                           
Isten veled till text av Adam Paloczi Horvath (1847, rev 1979)                                                                              
Le Juif errant till text av Pierre Jean de Beranger (1847)                                                                          
Kling leise, mein Lied till text av Johannes Nordmann (1848, rev 1849–60)                                             
Oh pourquoi donc till text av Mme Pavloff (1844?)                                                                                     
En ces lieux tout me parle d'elle (Élégie) till text av E Monnier (1844, rev 1845)                                                                                                                             
Die Macht der Musik till text av Hertiginnan av Orleans (1848)                                                         
Weimars Toten till text av Schober (1848)                                                                                                          
Le vieux vagabond till text av Pierre Jean de Beranger (1848)                                                         
Schwebe, schwebe, blaues Auge till text av Franz Ferdinand von Dingelstedt 
(1845, rev 1849–60)                                                                                                                                                                          
Über allen Gipfeln ist Ruh till text av Johann Wolfgang von Goethe (1848, rev 
1859)                                                                                                                   
Quand tu chantes bercée till text av Victor Hugo (1842)                                                                    
Göttliche Gedanken, selige Gefühle (1848)                                                                                                      
Hohe Liebe till text Johann Ludwig Uhland (1850)                                                                             
Gestorben war ich till text Johann Ludwig Uhland (1845–46)                                                                    
Ein Fichtenbaum steht einsam till text av Heinrich Heine (1845, rev 1860)                                               
Nimm einen Strahl der Sonne (1843–49)                                                                                               
Anfangs wollt' ich fast verzagen till text av Heinrich Heine (1849, rev 1860?) 

Wie singt die Lerche schön till text av August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 
(1855)                                                                                                              
Weimars Volkslied till text av Peter Cornelius (1857)                                                                              
Es muss ein Wunderbares sein till text av Oskar von Redwitz (1852)                                                           
Ich liebe dich till text av Friedrich Rückert t (1857)                                                                     
Muttergottes-Sträusslein zum Mai-Monate (1857)  

o Nr 1 – Das Veilchen 

o Nr 2 – Das Schlüsselblumen 

Lasst mich ruhen till text av August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1858)                                                                                                                       
In Liebeslust till text av August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1858)                                                   
Ich scheide till text av August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1860)                                                  
Die drei Zigeuner till text av Nikolaus Lenau (1860)                                                                                    
Die stille Wasserrose till text av Emanuel von Geinel (1860)                                                                   
Wieder möcht ich dir begegnen till text av Peter Cornelius (1860)                                                      
Jugendglück till text av Pohl (1860)                                                                                                              
Blume und Duft till text av Friedrich Hebbel (1854)                                                                                  
Die Fischerstochter till text av C. Coronini (1871)                                                                                         
La perla till text av Therese von Hohenlohe (1872)                                                                                    
J'ai perdu ma force et ma vie till text av Louis Cherles Alfred de Musset (1872)                                                                                                                               
Ihr Glocken von Marling till text av Emil Kuh (1874)                                                                                               
Und sprich till text av Biegeleben (1875–79)                                                                                                    
Sei still till text av Henriette von Schorn (1877–79?)                                                                                
Gebet till text av Fredrich Bodenstedt (1878)                                                                                      
Einst till text av Fredrich Bodenstedt (1878)                                                                                         
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An Edlitam till text av Fredrich Bodenstedt (1878)                                                                                
Der Glückliche till text av Fredrich Bodenstedt (1878)                                                                                   
Go Not, Happy Day till text av Alfred Tennyson (1879)                                                                           
Verlassen till text av G.Michell (1880)                                                                                                           
Des Tages laute Stimmen schweigen till text av Ferdinand von Saar  (1880)                                      
Und wir dachten der Toten (1871?)                                                                                                                
A magyarok Istene - Ungarns Gott (manskör ad lib, text av Petőfi) (1881)                                      
Magyar király-dal till text av Sandor Petofi (1883)                                                                                       
Ne brani menja, moj drug till text av Tolstoj (1866) 

 

 

 

 

 

 
 


