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Inledning 

Orgel kan låta väldigt olika, att höra samma stycke på två olika instrument 
är två helt olika upplevelser. 
Stor del av musiken jag spelar har hunnit bli så gammal att det är decennier, 
rent av sekler sedan kompositörerna dog. Många som sysslar med klassisk 
musik konfronteras ofta med fråga, hur lät det då? Hur var klangidealen? 

I detta självständiga arbete upptäcker jag den klangliga världen som Healey 
Willan befann sig i när han skrev sitt största orgelverk, Introduktion, 
Passacaglia och Fuga i ess-moll.  

 

Syfte. 

Målet med arbetet är att nå en djupare förståelse kring instrumentet Healey 
Willan använde när han skrev Introduktion Passacaglia och Fuga.  
Förståelsen för instrumentet kommer också ge mig nya tolknings insikter 
om epoken och om det allmänna klangideal som fanns då.  
I detta arbete vänder jag mig främst till andra organister som antingen har 
eller skall spela detta stycke. Mina reflektioner, inspelningar och bilagor har 
som syfte att hjälpa andra som spelar stycket. 
 
Frågeställning 
Hur interpreterar jag Healey Willans orgelstycke, Introduktion, Passacaglia 
och Fuga i ljuset av orgeln i St Pauls Bloor street, Toronto? 

 

Metod. 

Min metod för detta arbete blir att först instudera IPoF för att sedan spela in 
mig själv i Stockholm före resan till Toronto. Där kommer jag göra en 
inspelning på samma orgel som inspirerade Healey Willan att skriva stycket. 
Orgeln finns i St Pauls, Bloor street, Toronto. 
 
Orgeln som jag har valt för inspelning i Stockholm står i Sofia kyrka och 
renoverades år 2012 av en engelsk orgelfirma. Orgeln är enligt min mening 
det instrument i Stockholm som bäst kan göra Willans orgelstycke rättvisa, 
eftersom den intonationsmässigt ligger nära den engelska orgelns ideal där 
labialverk och rörstämmor smälter samman mycket väl.  
Efter detta följer reflektion och ställningstagande inför min examenskonsert 
som blir den slutgiltiga inspelningen.  
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Bakgrund 

En tidigare frågeställning till mitt självständiga arbete var om den svenska 
organisten och tonsättaren Otto Olsson kände till Healy Willans 
Introduktion, Passacaglia och Fuga när han själv skrev sitt preludium och 
fuga i diss-moll 1935 (Olsson, tre preludier och fugor, cantogi) Styckena har 
delvis samma tematik och går i samma tonart. (ess-moll/diss-moll) Efter lite 
forskning på frågan fick jag reda på att orgelkännaren och entusiasten Curt 
Carlsson som tidigare jobbat på Sveriges radio på 60-talet spelat in en 
engelsk organist som spelade Willans IPoF. Curt kom senare över noterna 
till orgelverket och gav dem till Alf Linder som var dåvarande organist i 
Oscars kyrka samt lärare i solistiskt orgelspel i Kungliga musikhögskolan. 
Alf Linder spelade stycket och använde det också i undervisningen vilket 
har resulterat i att bland annat Nils Larsson har spelat stycket och 
introducerade det för mig. 
Curt Carlsson berättar följande i en mailkonversation mellan oss. 
 
”Vad beträffar om Olsson kände till Healey Willan, kan jag klart deklarera 
att det gjorde han inte. Inga verk av Willan finns i hans omfångsrika 
orgelbibliotek ej heller har han någonsin spelat något av Willan eller låtit 
någon av sina elever göra det. Willan där borta i Toronto var nog en okänd 
storhet för honom. Man får inte glömma att engelsk – eller anglosaxisk – 
orgelmusik var ganska okänd i Sverige före första världskriget. Alla musiker 
for ju till Tyskland för att utbilda sig eller långt senare till Paris.” 
 
En annan viktig punkt för detta arbete var en masterclass med den 
amerikanska organisten Nathan Laube.  
När jag fick spela IPoF för honom kommenterade han inte bara min 
spelteknik utan också val av registrering. Han berättade om epoken och 
instrumenten som Willan umgicks med när han kom till Toronto och skrev 
IPoF. Detta gjorde att jag bestämde mig för att åka till Toronto för att spela 
på samma orgel som Healey Willan skrev sitt orgelstycke Introduktion 
Passacaglia och Fuga. 
I tidigare studier har jag intresserat mig för den engelska orgelmusiken och 
det specifika med instrumenten som musiken är skriven för. Detta arbete 
blir en påbyggnad och en fördjupning på området. Healey Willan växte upp 
och fick sin musikaliska utbildning i London innan han 1913 flyttade till 
Toronto och tog med sig den anglikanska traditionen.  
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Biografi 
Healey Willans föräldrar, James Henry Burton Willan och Eleanor Healey, 
var kusiner och gifte sig år 1879. Vid deras sons födelse år 1880 bodde de i 
Balham, Surrey, en förort till London där Willans pappa jobbade som 
farmaceut.  James studerade först till läkare men var tvungen att ge upp 
studierna med bara några månader kvar till examen på grund av finansiella 
problem vilket resulterade i att han socialt hamnade på en lägre nivå. Detta 
förargade James mycket vilket också påverkade sonen Healey. 

Två år senare flyttar familjen från Belham till Beckham. Beckham kom att 
ha en speciell påverkan på Healey. I staden fanns en anglo-katolsk kyrka 
som var starkt präglad av Oxfordrörelsen högkyrkliga ideal. Till exempel 
hade de övergett anglican chant till förmån för gregorianik.  
När Willan var fyra år smet han iväg till kyrkan för att höra organisten öva 
från förmiddagen till lunch och vid 5 års ålder fick han sina första 
pianolektioner. Healey gjorde snabba framsteg och det sägs att han kunde 
läsa noter före ord. (Clarke, F. R. C. sid 4) 
 
Orgeln inspirerade honom mycket. Som barn kunde han sitta och fantisera 
att han spelade, drog ut andrag och öppnade svällaren med svällpedalen.  
Vid elva års ålder spelade han vid några av kvällsgudstjänsterna 
(evensongs) i St Saivours kyrka där det fanns en orgel med fyra manualer 
och ett omtalat bra svällverk.   

När skolan var klar tillbringade Willan ett år av självstudier och övade 
mycket på att skriva kontrapunktisk musik. Vid 16 års ålder fick Healey 
”associateship diploma” från Royal collage of organists vilket var en högre 
grad av utmärkelser. Tre år senare nådde han nästa nivå. ”Fellowship 
diploma” (Clarke, F. R. C. sid 7f) 
År 1910 går han med i föreningen ”London gregorian assosation”.  
Samtidigt inspireras han mycket av Sir Richard Terry som var 
musikdirektör i Westminster Cathedral som framförde mycket 
renässansmusik för kör av Palestrina, Victoria och kompositörer från 
Tudorskolan. (Clarke, F. R. C. sid 12f) 

Willan etablerar sig som organist och kyrkomusiker i London men tjänar 
inga stora summor på sitt jobb. Kyrkan han jobbade i betala honom 100 
pund om året vilket inte kunde täcka alla de utgifter Willans växande familj 
hade.  
Healey hade också några privatelever och extraknäckte som korrekturläsare 
på förlaget Novello. År 1913 dör pappa James och Willan tvingas nu 
försörja både sin mor och syster också. 
  
I Toronto, Kanada hade några personer vid konservatoriet fångat upp 
Healey Willans musik och letade nu efter en person som kunde ersätta den 
pensionerade läraren i musikteori. Frågan gick till Willan och i den akuta 
ekonomiska situation han befann sig i kunde han inget annat än att tacka ja 
till erbjudandet. 
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Mot sin vilja tvingas Healey säga upp sig från sitt jobb i kyrkan och lämna 
sin familj ett tag tills de kunde följa efter. (Clarke, F. R. C. sid 14f) 
Willan anlände till Kanada den 25:e augusti 1913 och började arbeta som 
chef för teoriinstitutionen vid musikkonservatoriet i Toronto. Hans lön var 
3000 dollar om året och efter tre veckor fick han också jobb som organist i 
St Pauls Bloor Street och där han tjänade 1200 dollar om året.    
Healeys ekonomiska problem var nu borta.( Clarke, F. R. C. sid 16) 

Kyrkan hade precis genomgått en större utbyggnad och under de första fem 
månaderna som Willan jobbade i St Pauls spelade han söndagarnas 
gudstjänster på den stora flygeln och ibland även tillsammans med en 
stråkkvartett. Den 29:e april 1914 stod orgeln färdig och vid 
invigningskonserten fick Healey Willan assistans av Miles Farrow, organist 
i St John divine i New York. 
Detta magnifika instrument på hela 106 stämmor inspirerade Willan till att 
skriva sitt största orgelverk, Introduktion Passacaglia och Fuga.  
Att Willan hade en högklassig orgel till sitt förfogande sporrade honom till 
att spela orgelkonserter och fram till 1917 gav han trettio stycken. 
Efter 1917 slutade han praktiskt taget att ge konserter i St Pauls trots att han 
var kvar där till 1921. Han spelade dock konserter i andra kyrkor och var 
ofta inblandad vid invigningskonserter för nya orglar. Willan saknade 
Londons rika musikliv och han trivdes inte särskilt bra i St Pauls som hade 
en lågkyrklig profil. (Clarke, F. R. C. sid 17)  
Den 10:e oktober 1921 skickar Willan in sin avskedsansökan eftersom han 
under en längre tid hade varit trött på sin arbetsgivare i St Pauls. Han sökte 
nu en annan tjänst i Toronto, nämligen den i St Mary Magdalene Church. 
Kyrkoherden Hiscock ville profilera kyrkan som Anglo-katolsk men hittade 
inte någon passande organist. Willan som hade varit där tidigare och 
assisterat och instuderat gregoriansk sång med församlingen ringde Hiscock 
så fort papperna till St Pauls var inskickade och frågade om han hade hittat 
någon organist. De hade han inte och Healey Willan började sitt nya jobb 
den första advent år 1921. (Clarke, F. R. C. sid 22)  

I mitten på 30-talet drabbas konservatoriet av ekonomiska svårigheter. Detta 
medför att Willan varslas och i slutet av sommaren 1936 tvingas han sluta 
som vice rektor vid konservatoriet. Willan får dock behålla lönen i ett år 
men kände sig förödmjukad av beslutet. Samma år spelar han på ett bröllop 
i St Pauls. Det är första gången sedan 1921 som han rör orgeln och det är ett 
kärt återseende. (Clarke, F. R. C. sid 30) 

Mellan åren 1938 till och med 1950 är Healey Willan professor vid 
Universitet i Toronto. Han undervisar också parallellt på konservatoriet, de 
båda institutionerna bekostar hälften var av hans lön. 
Under sina år som professor skrev han framförallt sina operor och 
symfoniska verk men fortsatte samtidigt sitt kyrkomusikaliska arbete och 
gav orgelkonserter. Willan var 70 år när han gick i pension och under sina 
37 år i Toronto kom han betyda otroligt mycket för stadens musikaliska 
utveckling. Pensionen innebar dock inte mindre jobb för Willan snarare 
tvärtom. (Clarke, F. R. C. sid 44f) 
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Inspelning i Sofia kyrka 

Orgeln i Sofia kyrka 
Samtidigt som Sofia kyrka står färdig byggs också år 1906 den första orgeln 
av orgelfirman Johannes Magnusson. Instrumentet har tjugofyra stämmor 
fördelade på två manualer och pedal. 1951 byggs en ny orgel av Johannes 
barnbarn, Anders Magnusson och han behöll tjugoen av de ursprungliga 
stämmorna och byggde till tjugofyra nya. 
År 1971 elektrifierats orgeln helt och hållet och samtidigt byts Violone 8 
och Euphone 8 i svällverket ut mot Larigot 11/3 samt regal 4 och år 1976 
byts även huvudverkets trumpet ut.  
Orgelns rörstämmor i huvudverk och pedal är nu alldeles för starka 
gentemot resten av orgeln och spelbordet är en ergonomisk katastrof.  
År 1998 börjar planerna på att återigen bygga om orgeln och år 2012 står 
orgeln färdig. Mycket av det gamla Pipmaterialet återanvänds än en gång 
och det är den engelska orgelfiraman Nicholson and Co utför arbetet. 
Orgeln har nu 56 stämmor fördelade på tre manualer och pedal. (se bilaga 3 
och 4) 
 

Klanglig Analys 

Introduktionen  
Introduktionen börjar med stora ackord i pianissimo och i pedalen finns ett 
påbud om en 32`stämma. När jag lyssnar på olika inspelningar använder sig 
de flesta av någon form av Voix céleste-klang, vilket göra att klangen blir 
”svävande”. I många av fallen är den ”svävande” klangen mycket påtaglig 
och detta var också något som Nathan Laube påpeka att dåtidens orglar med 
alla 8`stämmor gjorde att klangen blev väldigt bred och svävande.  
Detta har gjort att jag själv väljer att spela de första takterna med en 
registrering som innehåller både ”Voix céleste” och ”Unda maris” som är 
två ”svävande” stämmor samt tremulant i svällverket för att få vad jag nu 
tror är en ”autentisk” klang.   
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Mot slutet av introduktionen gör ”tuborna” entré med växande treklanger. 
Orgeln i Sofia kyrka har tyvärr ingen tuba men den har en högtrycksstämma 
som heter ”Trumpet mirabilis” som sitter i positivet och fungerar bra som 
substitut. Här har jag valt att inte lyssna på Nathan Laube som sa att tuborna 
i Willans orgel var så starka att de instängda tuborna motsvara Sofias 
högtrycks trumpet med öppna svälluckor. Nathan tyckte att jag inte borde 
bry mig om att stänga luckorna på grunda av trumpetens bristande styrka. 
Jag väljer ändå att göra det genom att stänga alla svälluckor för att kunna 
göra ett stort crescendo.  
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Passacaglian 
Temat presenteras liksom introduktionen med 32`i pedalen. När första 
variationen börjar står det inte i min utgåva att 32`skall tas bort men det gör 
det i Manuskriptet.   

 
 
I variation nr 3 kommer ett solo för första gången i passacaglian. Vid 
inspelning i Sofia har jag inte så mycket att välja på mer än krumhornet i 
positivet som får försöka efterlikna en klarinett, vilket den gör med godkänt 
resultat. Men på orgel i St Pauls finns det ett helt soloverk med stämmor att 
variera solon med. 

 
 

Vid den femte variationen kopplas svällverk och positiv ihop. Här har jag i 
Sofia tagit med alla 8`stämmor även ”Voix célest” och ”Unda maris” för att 
få en så ”bred” klang som möjligt. Detta var något som Nathan Laube tyckte 
var helt stiltroget med tanke på dåtidens orglar. Jag har dock utelämnat 
tremulanten.  
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I variation nr 10 står det något som är väldigt signifikant för 
nordamerikanska orglar. Inom parentes ges påbud om att använda en ”harp-
stämma” om så finns i vänsterhanden. Runt om i USA och Kanada är det 
mer eller mindre standard att orglar på ca 80 stämmor är utrustade med 
harpa och även celesta. Nu när jag spelar i Sofia använder jag mig istället av 
flöjten i huvudverket som 8` stämma.  
I en inspelning som jag blivit inspirerad av använder organisten någon form 
av alikvot i högerhanden. Hen använder troligen en nasat 1-1/3 för att 
utveckla det scherzo liknade koncept Willan har påbörjat i variation nr 9. I 
den nionde variationen är registreringsanvisningarna 16, 8, 2 men jag tycker 
det låter bra att bygga på med ytterligare övertoner i variation nr 10 även om 
orgeln i St Pauls inte hade de möjligheterna när den var ny och Willan skrev 
verket.  

 
 

Variation nr 12 börjar den volymmässiga uppbyggnaden. Nathan Laube gav 
mig ett värdefullt registreringstipps för att obemärkt lyckas förbereda 
variation nr 13 då det står ”full Swell”.  
På andra slaget i första takten blir tonen Ess ensamt, där adderar jag Octava 
4`. I tredje takten på andra slaget i en liknande situation när tonen Gess 
lämnas ensam i manualen, adderar jag Octava 2`. Takten efter det stänger 
jag svällaren för att i variationens sjunde takt addera något i svällverket. 
Därefter fungerar det mycket bra att bara följa Willans egen 
registreringsanvisning. 
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Vid variation nr 14 står det ”add to Great” vilket innebär att något skall 
adderas i huvudverket. I inspelningen i Sofia adderar jag mixtur vilket kan 
vara ett stilbrott. När Willan spelade på orgel i St Pauls fanns inga mixturer 
av samma slag utan klangkronan utgjordes huvudsakligen av Octava 2`. 
Dock tror jag han använde oktavkoppelen en hel del men i detta fall skulle 
en trumpet 8`eller liknade passa bättre. 

 
 
Den 16:e variationen är en begravningsmarsch där ”tuborna” får blomma ut. 
Orgeln i Sofia kyrka har ingen ”Tuba” men den har en högtryckstämma i 
positivet som heter ” Trumpet Mirabilis”   
Denna stämma är troligtvis inte lika stark som en tuba och definitivt inte 
lika ”rund” i klangen. Vid inspelningen använde jag Trumpet Mirabilis i 
8`och 4`läge för att balansera styrkan mot resten av orgel i nästkommande 
variation. Jag funderade länge på om jag borde mjuka upp klangen genom 
att koppla svällverket till positivet men valde att spela med enbart trumpeten 
som solo. 
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Till slut, när passacaglian når sitt klimax ska ett diminuendo ske steglöst. 
Detta är något jag behöver utforska på varje ny orgel jag kommer till.  
I Sofia har jag lagt mycket tid på att försöka hitta ett diminuendo som låter 
bra. Efter att ha reducerat så att jag bara har 8` 4` 2` i huvudverket stänger 
jag svällaren nästa helt för att sedan fortsätta reducera. Tillslut måste jag 
öppna svällverket igen för att dämpa det volymmässiga gapet som uppstår 
när huvudverkets principal försvinner.   
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Fugan 
När fugan tar vid använder jag alla 8’-stämmor som anvisningarna säger 
samt oboen i svällverket som är stängt.  

 
 

En takt före denna registreringsanvisning adderar jag trumpeten i svällverket 
och sedan adderar jag 4` i alla verken där det står ”add to Gt” 

 
 
Crescendot genom fuga kan byggas upp på många sätt. När markeringen 
”forte” kommer adderar jag 2’ samt fullt svällverk som jag sedan långsamt 
öppnar fram tills pedalens insats.  
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När animato-delen kommer är jag återigen i dilemmat om jag ska använda 
mixturen för att stegra intensiteten eller inte. Jag göra detta för att jag tycker 
mer rörverk göra klangen för bullrig och istället söker jag viss klarhet i 
klangen.  

 
En ändring jag gjorde i sista stund innan inspelningen var att ta bort 
mixturen i huvudverket och istället ersätta den med fullt svällverk med halv 
öppna luckor. Detta är säkert en mer autentisk registrering som tillåter 
högtryckstrumpeten i positivet att ändå höras väl.  
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Eftersom högtryckstrumpeten inte har styrkan att blåsa igenom hela orgeln 
måste jag i slutet välja mellan att tunna ut så trumpetens rörelse hörs eller 
spela på rå styrka i hela orgeln. I inspelningen har jag gjort en kompromiss 
som jag inte riktigt är nöjd med. Till exempel är det svårt att höra den sista 
rörelsen i vänsterhanden på grund av allt annat som pågår.  
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Resan till Toronto 

Dag 1:  

Av ren tur finner jag en kyrka där en orgelkonsert ska börja om bara några 
minuter, jag blir kvar och får höra Andrew Adair, organist och 
musikdirektör i St Mary Magdalene, samma kyrka som Willan en gång 
arbetade i.  
Programmet avslutas med Healey Willans Passacaglia och Fuga i e-moll, ett 
av hans sista stora orgelverk. Efter konserten får jag prata med Andrew och 
jag frågar lite om vilka registreringar han använde på vissa ställen i 
konserten. Bland annat förundrades jag av registreringen i andra satsen i 
”Capriol Suite” (Peter Warlock) Andrew förklara hur han använde alla 
flöjter och stråkar inklusive svävande stämmor så som ”Voix celeste” och 
”Unda maris” på svällverket och positivet ihop kopplat. Tremulant på båda 
verken samt olika sub- och oktavkoppel efter smak.  
Detta tillsammans bildade en stor rik klang som ackompanjerades av pedal 
med 32` labial.  
Efter konserten besökte jag ”Metropolitan United Church” som har 
Torontos största orgel räknat till pipantal. Med sina 8300 pipor och 120 
stämmor. Orgeln är liksom den i St Paul byggd av Casavant Frerès år 1930 
och organisten Patricia Wright berättar att klangen i instrumenten skiljer sig 
åt. (St Pauls orgel är byggd 1914) Det är framför allt stråkstämmorna som 
har gått åt ett mer ”teatraliskt” orgelsound.  
 

Dag 2. 

Jag får möta organisten John Tuttle som till vardags undervisar vid Torontos 
universitet och tidigare har varit musikdirektör i St. Pauls.  
Jag spelade upp Healey Willans Introduktion, Passacaglia och Fuga för 
honom och han kommenterade stycket bit för bit. 
 
Efter första raden gav John olika förslag på hur en registrering skulle kunna 
se ut. Den kunde innehålla en ”Vox humana” och stråk- och flöjtstämmor 
såklart. I pedalen kunde gärna ett ”mjukt” rörverk vara med för att få kontur 
på basstämman.  
Det var mycket roligt och givande att spela upp stycket för någon som 
kände det väldigt väl. Det visade sig att jag missat vissa förtecken bland 
annat och att min utgåva har vissa feltryck. John gjorde mig uppmärksam på 
detta och berättade också vad jag kunde vänta mig i St. Pauls.  
 
Efter lektionen med John gick jag till en musikaffär där jag kom över en 
utgåva av Introduktion, Passacaglia och Fuga. Utgåvan är gjord av David 
Sanger år 1990 och han har jämfört de vanliga utgåvorna med manuskriptet 
och sett att det är många saker som inte stämmer, bland annat bågar och 
dynamiska instruktioner.  
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Hans ambitiösa genomgång av alla tillkortakommande i de tidigare 
utgåvorna har jag bifogat med detta arbete.  

Dag 3. 

Denna dag hade jag min första övningstid vid orgeln i St. Pauls.  
Liksom andra orglar från denna period i Nordamerika och i England så finns 
inget kombinationssystem där jag kan stegra fram kombinationerna genom 
stycket. Här tvingas jag bestämma att vid specifika tillfällen gäller en 
särskild pistong för förändring i registreringen.  
Detta gjorde att jag hela förmiddagen fick tyst planera och registrera upp 
stycket utifrån var mina händer och fötter befinner sig vid de olika 
tillfällena.  
 
Jag var också på ett besök hos Andrew Adair i St Mary Magdalane Church 
och han visade mig orgeln och berättade vilka ändringar som Willan 
genomförde på orgeln och vad som har gjorts efter honom.  
Jag frågade honom hur han brukade göra med sina ”pistonguppsättningar” 
när har spelar konserter. Andrew berättade då att det finns traditionellt två 
skolor, den engelska och den amerikanska.  
Den engelska skolan innebär att pistongerna är inställda som ett stegvist 
crescendo oftast från siffra 1-8.  
Det börjar med stråk och sedan 8`pricipaler följt av oboe, principal 4`, 
trumpet osv. Andrew påpekade att rökverk adderas innan nästa nivå av 
labialstämma kommer till. T.ex. kommer trumpeten i svällverket före 
mixturen enligt den strikta engelska skolan.  
 
Inom den amerikanska skolan går det oftast till så att närmast möjliga eller 
den bekvämaste pistongen används. Detta förutsätter dock att orgeln har 
flera nivåer av kombinationer och inte bara 12 generals och 8 för varje 
division/manual.  
Den engelska modellen funkar väldigt lätt på alla instrument som har detta 
system med pistonger och man kan snabbt spela sitt stycke på alla 
instrument så fort du har ställt in alla dina generella och 
divisionskombinationer.  
Nu när jag spelade in Healey Willans IPoF använde jag mig dock av den 
amerikanska varianten då den krävde minst övning.  
  

Dag 4. 

Så var det dags för inspelning. Jag övade på morgonen och ändrade lite 
registreringar.  
Orgeln hade en playbackfunktion vilket gjorde att jag kunde spela in mig 
själv och sedan gå och lyssna hur balansen var. När jag kom till 
”marschvariationen” hade jag dragit alla tubor utom ”Trombone” 16’ och 
trots att jag hade dragit fult sväll- och huvudverk hördes detta inte igenom 
den tjocka muren av tubor.  
Jag blev tvungen att tunna ut tubakören en aning för att få balans.  
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Orgeln har två mixturer som tillkom på 50-talet, en med 5 chor och en med 
3 chor. Den stora mixturen är en dålig tillbyggnad som inte smälter in i 
klangen. Den mindre mixturen fungerar bättre i en stor klang men även den 
smälter inte helt in.  
I den gamla dispositionen hade orgeln en stämma kallad ”Harmonics” som 
var 6 chorig mixtur/kornett, innehållande bland annat 2 ters-chor och ett 
septim-chor och det högsta choret var en Oktava 1.  
Med denna kunskap gör att jag i många fall använder ”super/oktav-” kopplet 
så att Octava 2`och Kvintan 2 2/3` blir klangkronan. Detta fungerar bra 
eftersom orgeln har tangenter ända till fyrstrukna c och det är mycket sällan 
det är skrivet över tre strukna c. Klangen smälter också in bättre med övriga 
orgeln.  
Generellt när jag har registrerat på orgeln i St Pauls är det i de svaga 
partierna där fantasin och experimentlusten sätter gränserna för vilka 
klanger som går att hitta. Genom att koppla ihop sväll-, positiv och 
orkesterverket har jag tillgång till ca 30 flöjt- och stråkstämmor som jag kan 
laborera med. I dessa verk finns också svaga rörstämmor som passar bra till 
att färga klangerna.  
Till exempel Vox humanan i orgel i St. Pauls är väldigt svag och smälter 
väldigt snyggt ihop med de andra stråkstämmorna. 
Ytterligare en sak till som påverkade var att svälleffekten från svällverket 
inte var särskilt stor vilket är påtagligt i fugans trångföring då fullt svällverk 
adderas med stängda svälluckor och inom loppet av fyra takter är det helt 
öppna. 
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Inspelning i St Pauls 

Orgeln i St Pauls kyrka 
I samband med den stora utbyggnaden av St Pauls kyrka 1913 byggs ett helt 
nytt instrument av orgelfirman Casavant Fréres. Orgeln stod klar våren 1914 
och var då en av de största orglarna i världen med sina 106 stämmor.  
De engelska influenserna är påtagliga i orgeln, inte minst genom den 
disposition som liknar den engelska konsertorgeln. Sväll-, huvud- och 
tubaverkets rör är intonerade av firman Harrison and Harrison of Durham 
och Frank Wesson och W. G. Jones i England. 
Orgeln har också vissa franska influenser, fram för allt ett ventilsystem som 
tillåter att koppla av eller på alla rörverk, stråk, principaler och flöjter med 
bara ett tryck på en pistong.  

År 1956 genomgick orgeln en stor restaurering av Casavant Fréres. De 
inkorporerade framförallt nya mixturer och alikvoter som orgeln saknade 
sedan tidigare.  Rörverken förblev orörda. 1982-1983 sågs orgeln över igen 
och svällverkets labialstämmor genomgick vissa justeringar. 

Som många orglar från den här tiden och i den här storleken räckte inte 
alltid platsen till så de lägsta 32`piporna ersattes med ”polyphones”.  
Orgeln i St´Pauls har sex stycken polyfonpipor som tillsammans ersätter de 
tolv längsta piporna.  
En ursprunglig disposition och en nuvarande disposition finns bifogade. (se 
bilaga 1) 

 

Introduktionen. 
I de första takterna på stycket har jag fått många goda tips på hur jag kan 
registrera och jag valde att gå på John Tuttles förslag med alla flöjt-och 
stråkstämmor på svällverket och positivet ihopkopplat samt någon 16´ och 
4´. I pedalen, 32´, 16´ och kopplat från svällverket och positiv. John tyckte 
också att pedalens nedåtgående rörelse borde träda fram mer, därför brukade 
han koppla orkesterverket med några stråkstämmor och ett svagt 16´ rör för 
att få kontur.  

När de inneslutna tuborna (16´ 8´ 4´) med halvöppna svälluckor gör entré´ 
motsvarar detta volymmässigt ett fullt svällverk samt principaler 8´4´ på 
huvudverket. När de sedan är öppna krävs fullt huvudverk och svällverk för 
att balansera de båda händerna.  
Jag utesluter ”tuba sonora” som har en väldigt mörk och tjock klang för att 
det helt enkelt blir för mycket tuba i mitt tycke.  

Precis innan återtagningen av de ”spölika” ackorden kommer tre (Sf). John 
gav mig förslaget att göra ett decrescendo på andra och tredje vilket jag gör 
på inspelningen.  
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Passacaglian   
Från början följer jag instruktionerna som står. Tar även bort 32´efter att 
temat är presenterat. När första variationen gör entré så står det ”piano” på 
positivet, där använder jag mig av två stämmor, ”Cor de nuit” och 
”Saliconal”. Här borde jag vågat lägga på ytterligare någon stämma och 
stängt svällaren lite för en rikare klang. 
När första solot spelas upp gör jag detta på orkesterverket med stämmorna 
”Hautbois d’Orchestre” och ” Viole Octaviante”  
 
Vid nästa variation med parallella terser använder jag mig av flöjter 8`4`i 
huvudverket. När Svällverket och positivet senare kopplas ihop har jag alla 
8´stämmor med.  
Därefter är det solo med ”Vox humana” som är ganska svag. Jag märker på 
inspelningen att det inte matchar flöjten på huvudverket.  
Dock använde jag ”Waldflöte” som är den mest fylliga av de tre flöjterna i 
huvudverket.  
 
I variation nummer sju stänger jag svällverket och som solo använder jag 
”Cor Anglais” på orkesterverket, på samma kombination har jag förberett 
huvudverk och positiv med 8´4´klang inför kommande variation.   
När scherzodelen börjar i den nionde variationen spelar jag som det står 
anvisat, 16´, 8´, 2´ på svällverket samtidigt som stämman ”celesta” är 
förberett på huvudverket. Jag hade hoppats på att få använda orgelns 
”harpa” men den var tyvärr trasig. Lyckligtvis fick jag höra hur en harpa 
låter när jag besökte Metropolitan Church i Toronto. En orgelharpa är och 
låter som en marimba. 
Att använda celestan är inget dåligt substitut, kanske rentav bättre alternativ 
då den ger en mer ”mystisk” karaktär.  
 
Efter scherzodelen börjar uppbygganden med en ”triolvariation” där jag 
använder så gott som alla 8´stämmor i huvud-, positiv och svällverk.  
När sextondelsrörelsen sätter igång adderar jag liksom vid orgeln i Sofia 
kyrkan succesivt tills det naturligt når styrkan ”full swell” i nästa variation 
På upptakten till variationen med ”full swell” adderar jag Trombone 16 i 
pedalen som egentligen tillhör tubaverket. Därefter när det står ”add to 
Great” lägger jag på Tromba 8´ och Cymbale i huvudverket.  
 
I den femtonde variationen adderar jag fullt huvudverk utan någon mixtur 
samt pedalrören 16´, 8´. De tubor jag använder är, Trompette harmonic 8´ 
och Clarion harmonic 4´ och Tuba mirabilis 8. Skulle jag använda alla tubor 
skulle ingenting annat höras. När variation sjutton kommer adderar jag 32´ 
rörverk i pedalen och Cymbale i huvudverket.  
 
När klimax är nått och klangen skall reduceras gör jag det först på 
huvudverket i två steg ner till 8´4´klang, stänger svällaren och reducerar till 
8´4´ med Oboen på svällverket. Därefter reducerar jag huvudverket till 8´ 
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läge, göra samma sak på svällverket och till sist går jag över på positivet 
som är ihopkopplat med svällverket och stänger alla svälluckor.  
 
I den sista ”koralvariationen” använder jag så gott som alla 8´stämmor på 
sväll och positiv samt några stråkstämmor från orkesterverket. Har även 
med Vox Humana i svällverket.  
 

Fugan 
 
I fugan registrerar jag som det står, börjar med alla 8´ stämmor i huvud- och 
svällverk samt Oboe och Trumpet i stängt svällverk. När det står ”add to 
Great” adderar jag Oktava 4´ och nästa gång som en registreringsändring 
sker är när ”trångföringen” börjar. Då adderar jag Oktava 2´ på huvudverket 
samt fullt svällverk och öppnar det helt tills pedalen tar över temat.  
 
När trångföringen dramatiskt har kadenserat står det ”animato” och 
”increase”. Här adderar jag Tromba 8´ och Cymbale samt förbereder 
pedalens rörverk 16´ 8´ 4´.  
Efter att ”maestoso-” delen är avklarad kommer en sista prövning med ett 
stretta avsnitt. Här behöver jag inte liksom i Sofia vara orolig för att 
solostämma i detta fall Tuban inte skall höras. Jag behåller samma 
registrering i manualerna, tunnar dock ut pedalen eftersom den bara ligger 
på en orgelpunkt. Använder Tuba Mirabilis 8´ som står utanför svällskåpet 
och sjunger rakt ut i kyrkan.  
 
Inför den sista sidan registrerar jag som det står. Borde använt oktavkoppel 
på sväll- och huvudverk för att balansera det hela.  
Använder inte alla tubor utan har bara med dem som jag använde i 
passacaglians variation nr 15 och framåt. 
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Svårigheter med inspelningen 
 
Att komma till ett helt nytt instrument som är av en annan stil än vad jag är 
van vid var utmanande. Dels har orgeln i St Pauls radialpedal vilket göra att 
avstånden är mindre och det blir trångt vid klackarna. Detta löste sig dock 
och efter några minuters spel kändes det helt naturligt.  
 
Att använda divisionsknapparna och de generella registerknapparna för 
omregistrering i stycket var också en helt ny sak som jag ställdes inför när 
jag kom till orgeln. Detta var något som jag var helt oförberedd på och 
borde tänkt på. På inspelningen har jag fått kompromissa med vissa 
registreringar och skulle behövt mer tid för att vara nöjd.  
 
Detta är något som jag kan jobba vidare på och utveckla förmågan till att 
bara använda pistonger för att registrera repertoar. 
  

Diskussion 

Vilka förändringar kommer jag göra?  

Efter besöket i Toronto med alla möten med andra organister och med 
instrumentet i St Pauls har jag fått nya infallsvinklar som jag vill applicera 
på mitt spel hemma i Sverige.  

Introduktionen 
De första takterna kommer jag vilja kopiera den registrering jag hade i St 
Pauls till Sofia kyrka så mycket som möjligt. Det som jag specifik lägger till 
är eventuellt Vox humana som finns i positivet i Sofias orgel.  Jag kommer 
med stor sannolikhet utöver de vanliga pedalkopplen även koppla 
huvudverket till pedal med Gamba 8´ för att få fram lite stråkklang.  
För att simulera samma effekt som tuborna i St pauls kopplar jag fullt 
svällverk förutom mixtur till högtrycks trumpeten i positivet för att få 
samma tjocka och fylliga klang som det är i St pauls när tubakören ljuder.  

Innan de sista ”spöklika” ackorden vill jag gå på John Tuttles råd att ta ner 
registreringen för varje (Sf)  

Passacaglian  
I passacaglian är det första jag vill ändra möjligtvis solot på i tredje 
variationen. Jag funderar på om jag skulle kunna blanda krumhornet i Sofia 
kyrkan med något mer. Eventuellt koppla krumhornet till huvudverkets 
gamba men det kan bli för starkt. Mitt andra alternativ är att ta oktavkoppel 
från svällverkets stråkklang till positivet.  
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Idealet är registreringen i St Pauls där jag hade en Oboe och en 
4´stråkstämma som solo. 
I variation nummer fem kommer jag se över min registrering. Adderar 
möjligtvis en 4´ och använder alla 8´ flöjter och stråkstämmor i både sväll 
och positiv plus tremulant. 
Nästa variation kommentera båda Nathan Laube och John Tuttle att jag 
kunde spela tätare och mer rubato, eller som Nathan utryckte det ”onyktert”.  

Variation nummer tio är stället där ”harpan” kan användas om den finns i 
orgeln. I orgeln Sofia kyrka finns det ingen ”harpa” utan jag använder 
flöjten på huvudverket.  
För att det ska bli någon form av utveckling från föregående variation 
adderar jag Larigot 1 1/3´ Det är så jag har gjort tidigare och kommer 
fortsätta göra så eftersom den alikvotklangen som bildas är spännande och 
rolig.  
Från och med variation nummer elva gör jag inga större klangliga 
förändringar.  
Möjligtvis att jag övar in det engelska spelsättet att använda pistonger, det 
skulle vara ett sätt att komma närmare det autentiska, så som Healey Willan 
själv säkert spelade stycket.  

 

Fugan 
I Fugan gör jag inga dramatiska förändringar. Inför maestoso står det ”full 
pedal” vilket göra att jag förmodligen kan fatta mod och använda Basun 16´ 
i Sofia kyrka trots att den är väldigt bullrig. Det som talar för att använda 
den är att pedalens rörverk i St Pauls också är bullriga och högljudda. Dock 
vill jag spara 32´ inför den sista sidan.  
 
På inspelningen i Sofia spelade jag den sista löpningen i vänsterhanden på 
positivet i hopp om att högtryckstrumpeten skall höras tydligare. John Tuttle 
tyckte inte det var nödvändigt utan tyckte att jag kunde spela allt på samma 
manual.  

 
Min lektion med John Tuttle var mycket givande. Jag fick intrycket att han 
hade ett avslappnat förhållande till notbilden.  
T.ex. i återtagning i Introduktionen när de ”spöklika” ackorden återkommer 
med en nedåtgående linje i pedalen. Här oktaverade John upp den första 
takten i pedalen för att få en helt nedåtgående linje hela vägen.  

Också registreringar tyckte han var mycket upp till organisten själv att 
experimentera och använda orgeln på ett roligt sätt. 

Det berättas att Healey Willan verkligen gillade orgeln i St Pauls och när de 
på 50-talet lät bygga om orgeln ogillade han starkt de ändringar som 
gjordes.  
Därför var jag också försiktig med att använda bland annat mixturerna i 
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huvudverket och alla alikvoter i positivitet eftersom de tillkom på 50-talet.  
Dock borde jag ha laborerat mer med oktavkopplen för att volymmässigt 
matcha tubakören.  

 
Några av de viktigaste intrycken som har förbättrat min tolkning av stycket 
är bland annat tubaverket.  
Tubaverket i St Pauls består av fem tubor som står i ett svällskåp och två 
tubor som står utanför. I introduktionen är det tydligt att Willan vill att man 
ska använda de som står i svällskåpet eftersom han har skrivit ut ett 
crescendo. På orgeln i Sofia kopplar jag därför fullt svällverk till 
högtryckstämman i positivet för att efterlikna klangen och svälleffekten i St 
Pauls. I passacaglian står det bara ”Tubas” vilket jag tolkar som de extra 
starka tuborna skall användas och då använder jag endast högtryckstämman 
med oktavkoppel i Sofia.  
Genom att få sitta vid orgeln i St Pauls fick jag också möjlighet att se hur de 
andra organisterna som spelar där dagligen använder för soloregistreringar. 
Detta tyckte jag var mycket intressant eftersom en solostämma ofta var 
förstärkt av till exempel stråkstämmor eller flöjter i olika register. Detta har 
gjort att jag har fått en större kreativitet vad det gäller soloregistrering,  

Den svaga men ändå stora och rika stråkklangen är något jag saknade när 
jag kom tillbaka till orgeln i Sofia. Den sista variationen i passacaglian 
väljer jag spela med samtliga stråkstämmor i positiv och svällverk samt med 
oktavkoppel och tremulant.  
Jag tycker det är skönt att ibland renodla en ”stråkklang” och ”flöjtklang” 
för att på så sätt visa på orgelns klangrikedom. 
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Sammanfattning. 

Besöket i Toronto och St Pauls har gett mig nya infallsvinklar till Healey 
Willans Introduktion, Passacaglia och Fuga.  
Mina registreringspreferenser har förändrats och kunskapen om den 
klangvärld som finns i dessa instrument göra att jag mer självsäkert kan 
göra interpretatoriska beslut. 
 

Huvudsakligen har detta arbete handlat om den klangliga gestaltningen, för 
vidare forskning skulle de speltekniska svårigheterna kunna bearbetas.  
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