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Sammanfattning

I detta examensarbete vill jag jämföra pianopraxis och orgelpraxis i 
samband med instudering av musikaliska verk som jag kommer att framföra
i min examenskonsert. Skribenten kommer att basera sina undersökningar i 
huvudsak på svensk orgeltradition och rysk pianotradition. 

Nyckelord:

Piano, orgel, praxis, jämförelse.

1.Inledning

Jag älskar att spela piano då piano är ett instrument med vilket man kan 
uttrycka både intima och starka känslor. En pianist jobbar mycket med 
klang. Och man kan ”färga” klangen beroende på vilken typ av musik man 
spelar.

Ett begrepp som heter anslag är oerhört viktigt för en pianist. Det är därför  
en elev i början av sina pianostudier arbetar mycket med anslag genom att 
forma handen och att lära den att ”stå” på tangenterna. Med fingrars styrka 
kan en pianist avgöra vilken karaktär av klang man vill uppnå.

Man stöter ofta på ett arbetssätt inom olika pianoskolor som går ut på att 
spela på ett sätt, där man föreställer sig att man ska nå pianobotten. På så 
sätt får man då en ”djupare” pianoklang. En pianist kan styra sitt spel, sin 
klang. Med hjälp av anslagsteknik kan man få pianot att t.ex. sjunga eller 
låta som en hel orkester. Detta är något som kontrolleras av pianistens 
händer.

Jag började spela orgel ganska sent i livet, då jag redan var en utbildad 
pianolärare och hade till en början en väldigt begränsad uppfattning om 
orgel som instrument. Jag tyckte att det bara fanns en skillnad mellan orgel- 
och pianospel: nämligen det faktum att man vid orgelspel använder både 
händer och fötter. 

Efter alla mina orgelstudier på Stora Sköndal och Kungliga Musikhögskolan
kan jag konstatera att min första inställning gentemot orgelspel var 
bristfällig. Och att spela orgel innebär mycket mer än bara det faktum att 
man använder både händer och fötter.

2.Syfte
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Uppsatsens syfte är att ta reda på praxisen för respektive instrument samt 
hur man löser olika tekniska och musikaliska problem som uppstår vid 
arbete med musikaliska verk på respektive instrument. För att fördjupa mig i
frågan och förhoppningsvis få en klarare syn på den utforskar jag ämnet om 
orgel- och pianopraxis under tiden jag jobbar med instuderingen av min 
examenskonsert. 

Ordet ”praxis” betyder vedertaget bruk, sedvänja, sedvanerätt, oskriven lag.

3.Metod

Jag ska lära mig orgelstyckena på både orgel och piano. Under tiden 
kommer jag att fundera över hur jag ska lösa både tekniska och musikaliska 
problem som jag stöter på. Detta via en systematisk granskning och 
reflektion över kommande tekniska och musikaliska utmaningar, vilka 
uppstår under tiden från början av instuderingen och som följs upp hela 
vägen till framförandet på konserten.

Jag ska undersöka ifall det blir samma typ av svårigheter på respektive 
instrument eller om det kommer att skilja sig åt. För att få en mer klar bild 
över olika praxis ska jag undersöka orgel- och pianoskolor, och 
kontinuerligt göra jämförelser till mitt eget instuderande av styckena. 

Parallellt med min egen instudering kommer jag att lyssna på olika 
inspelningar som finns på CD, Youtube osv. Ett sätt är att lyssna på andras 
tolkningar av samma verk, vilka kan hjälpa mig att hitta min egen tolkning 
av ett stycke. Lyssnande brukar utvidga det musikaliska perspektivet. Jag 
kan på så sätt få nya idéer, tankar och inspiration.      

Jag kommer att läsa lite mer om olika skolor för att komplettera min 
kunskap i ämnet. Eftersom ämnet är väldigt omfattande kommer jag att 
basera mina betraktelser vad det gäller orgelpraxis på den svenska 
orgelskolan och det som gäller pianopraxis på den ryska pianoskolan.

 Det finns olika tekniska och musikaliska förebilder vad gäller  
uppförandepraxis för både orgel och piano beroende på vilken tidsepok det 
handlar om.  

Den klingande delen av min examenskonsert ska heta Bara BACH. Det blir 
musik av J. S. Bach, Passacaglia; J. S. Bach/ A. Vivaldi, Concerto i a-moll; 
och F. Liszt, Fantasi och fuga BACH.
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4.Bakgrund

Under största delen av mitt liv jobbade jag som pianolärare i Ryssland. Efter
att jag flyttade till Sverige år 2005 och påbörjade några år efter flytt mina 
studier på Stora Sköndals kyrkomusikerutbildning.

Intresset för orgel har vuxit fram och det ledde till att jag sökte mig vidare  
till kyrkomusikerutbildningen på Kungliga Musikhögskolan.

Under studietiden fick jag möjlighet att spela orgel i olika kyrkor runt 
omkring i Stockholm. Jag insåg att det fanns en stor skillnad mellan orglar 
som instrument. De varierar ganska mycket i storlek, manualer och 
konstruktion. Med hänsyn till allt detta måste en organist ha mer tid för att 
”spela sig in” på en obekant orgel än t.ex. en pianist på en obekant flygel.

I inledningen på denna uppsats skrev jag om att jag älskar att spela piano. 
Och här tycker jag det är viktigt att understryka min kärlek till orgel, som 
växte fram under studietiden. 

5.En liten historisk exkurs om uppfinningarna 
av orgel och piano 

Uppfinningen av orgeln

En sensationell upptäckt gjordes år 1931. I närheten av Budapest höll man 
på att gräva ut den gamla romerska staden Aquincum och i källaren till 
Collegium Centonariorum, vävarskråets hus, hittade man resterna av en liten
orgel.

Detta var det första arkeologiska fyndet av en antik orgel och fyndet 
daterades 228 e.Kr. Mannen bakom uppfinningen, som kallades vattenorgel,
hette Ktesibios. Han var ingenjör och levde i Alexandria omkring 250 f.Kr. 
”De som inte har spelat på detta instrument har säkert inte så lätt att förstå 
hur det är uppbyggt efter min beskrivning, men när de väl får se och höra 
det måste de nog medge att det är en utomordentlig uppfinning i alla 
avseenden”-(Ur Vitrovius: Om arkitektur, Bok 10,kapitel VIII, 
Vattenorgeln.)- H. Helsten, s.17.

Vattenorgel är ett fantasieggande namn. Enligt Hellsten fanns det ett 
missförstånd på den tiden att piporna bringas att ljuda av eller i vatten. Men 
egentligen handlade det om att vatten skulle åstadkomma konstant tryck på 
spellyften. På grekiska heter Ktesibios uppfinning organon hydraulikon 
eftersom lufttrycket alstrades med hjälp av vattentryck. 
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Orgeln blev både spridd och populär. Det finns historiska referenser som 
handlar om stora orgeltävlingar. Organisten Antipatros från Eleuthernes  
bjöds 90 f. Kr. av arkonterna i den grekiska staden Delfi att visa sina 
färdigheter. Under antiken användes orgeln väl. Instrumentet brukades vid 
olika former av officiella fester, ceremonier och processioner. Orgeln 
användes även i religiösa funktioner. 

Efter att det romerska riket föll samman var orgeln ”bortglömd” i väst. År 
757 återupptäcktes orgeln. Under medeltiden genomgår orgeln sin 
huvudsakliga tekniska utveckling. Under renässansen återstod i princip bara 
att utveckla orgelns möjligheter till rikedom av klangfärgen, dvs. att bygga 
upp stämförrådet.

Barockorglarna utvecklades i förmågan att blanda register och skapa nya 
klanger. ”Den franska barockorgeln var lika välorganiserad, standardiserad 
och välbeskriven som så många andra kulturyttringar i det hårt centralstyrda
land, där hovet i Versailles angav tonen. I Spanien präglades orgelns historia
av barockens dragning mot visuellt, klangligt och rituellt överdåd. Den 
engelska orgeln klarade sig dåligt gentemot puritanskt bildstormeri, medan 
den nordtyska blomstrade i en omgivning av protestantisk församlingssång 
och borgerligt välstånd” - Hans Hellsten, s. 27.

Uppfinningen av pianot 
Klaverinstrumentens historia sträcker sig tillbaka till början av 1500-talet. 
Hammarflygeln utvecklades från mitten av 1700-talet. År 1709 konstruerade
en cembalobyggare i Florens, Bartolomeo Cristofori, en spelmekanik där en 
läderklädd hammare slog an mot strängen när man tryckte ner tangenten. 
Man kunde påverka tonstyrkan genom att slå med varierande styrka. Det 
blev möjligt att spela starkt eller svagt. Man kunde nyansera spelet på ett 
sätt som inte varit möjligt med äldre klaverinstrument. 

Från början kallades piano för fortepiano. Namnet indikerade att man kunde
spela både starkt (forte) och svagt (piano). Under den första hälften av 1700-
talet hade pianot oftare en ackompanjerande roll än som soloinstrument.  
Borgerligheten började musicera mer i hemmen. Vanligtvis var det mindre 
pianostycken som spelades och framfördes privat.

Piano liksom orgel är ett klaverinstrument. Men det finns skillnader mellan  
instrumenten i spelmekaniken. Piano är ett så kallat slaginstrument medan 
orgel är ett blåsinstrument; fast i båda fallen kommer ljudet när man trycker 
ner tangenten. Och just skillnaden i mekaniken gör att instrumenten har 
olika typ av klang.

Det finns också andra skillnader i konstruktionen av dessa instrument.  
Omfånget på klaviaturen är exempelvis betydligt större hos ett piano än en 
orgel. Men tangentomfång är något annat än tonomfång. Tonomfånget på en
orgel är större än på ett piano.

Styrkan på pianoklang avgörs av pianistens händer medan styrkan på 
orgelklang avgörs med hjälp av orgelregistrering eller också med hjälp av 
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orgelsvällare.

Orgelpedalen skiljer sig totalt från en pianopedal. Det kallas för pedal i båda
fallen fast det är olika saker. I fallet med orgel så är det ytterligare en 
klaviatur fast man då spelar med fötterna. En av pianopedalerna används för
att förlänga klangen och den andra används när man vill ha lite mer diskret 
klang. Den är en slags pianosordin.

6. Piano och orgelskolor

Pianoskolor 
På 1700-talet var det tonsättare som skrev böcker om pianoteknik, på 1800-
talet var det pianister, och på 1900-talet var det pianopedagoger som gav ut 
arbeten om pianospelteknik. Intresset för mekanik, muskler, vikt och 
rörelsemönster kom att gå mer i en psykologisk riktning under första halvan 
av 1900-talet. Den psykologiska skolan undersökte de mentala processerna 
som minnet, träning av örat, klangföreställning samt begrepp såsom vilja 
och beredskap.

Några pianoskolor var fokuserade enbart på att träna den mentala nivån och 
det aktiva lyssnandet. Intresset för de fysiska delarna i spelandet såsom 
rörelseformer var svagare. Andra skrev om rörelseformer utan att sätta in 
dessa i en helhet. 

Under 1900-talet påbörjades diskussioner om tyngden eller fingerarbetet är 
viktigast i pianotekniken. I Östeuropa saknar tyngdskolan motsvarighet. Ett 
spel utan individuell fingerartikulation blir en intetsägande, slätstruken 
produkt. Men musikalisk riktning i en fras kan aldrig fingerartikulation 
ensamt åstadkomma.

Orgelskolor
Den första kända orgelskolan bedrevs i Venedig kring år 1600 av den 
italienske tonsättare och organisten Girolamo Diruta. Hans råd till organister
om spelteknik kan man sammanfatta på följande sätt:

 Organisten måste sitta exakt framför mitten av klaviaturen 

 Organisten får inte göra gester och rörelser med sin kropp 

 Armarna leder handen. Fingrarna skall alla ligga lugnt, lätt böjda på
klaviaturen 

 Handen är helt lätt, så att fingrarna kan röra sig med smidighet och 
snabbhet. 

 Tangenterna skall pressas ned mjukt, aldrig slås ned, fingret följer 
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med tangenten i kontakt med tangentens återgång.

Nästa betydande klavertekniska arbete utkom 100 år senare i Paris i Michel 
de Saint Lamberts skrift om klaviaturspel. Han beskriver vikten av en rak 
linje mellan fingerspetsarna och tummen. Den runda handen är idealet.

Fingrarna skall vara böjda och stå på en rak linje i enlighet med tummens 
längd. Handen, handleden och underarmen skall på samma nivå bilda en rak
linje. Händerna skall vara parallella med klaviaturen, de får inte luta vare sig
utåt eller inåt. I den första biografin över J. S. Bach av Johann Nikolaus 
Forkel (1749-1818) finns en skildring av Bachs klaverteknik. Det sägs att 
när Bach spelade, så hade fingrarna så små rörelser att det knappt kunde 
uppfattas av en betraktare.

7. Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach, 1685-1750. Bachs fader var stadsmusikant och 
tillhörde en av musikhistoriens mest begåvade musikersläkter. Johann 
Sebastian lärde sig tidigt att spela violin och cembalo av sin far som hade 
violin som huvudinstrument. Vid tio års ålder förlorade han sina föräldrar 
och togs om hand och undervisades av sin äldre bror Johann Christoph, som
var organist. Bach studerade olika former av musik och blev organist. Efter 
en tid som organist uppsökte han läromästaren Buxtehude, som kom att 
betyda mycket för hans utveckling.

1707 gifte han sig med sin syssling Maria Barbara Bach, med vilken han 
fick sju barn, varav tre dog i ung ålder. 1708-17 var Bach anställd som 
hovorganist och kammarmusiker hos hertigen i Weimar.

Sedan följde fem år vid hovet i Köthen. Under denna tid förlorade han 1720 
sin hustru. Året därefter gifte han om sig med sångerska Anna Magdalena 
Wilcken, som blev till stor hjälp för Bach genom att hon renskrev hans 
noter. De fick tillsammans 13 barn, varav fem kom att överleva fadern.

1723 fick han tjänst som kantor i Leipzig med många ansvarsområden; att 
leda musikundervisning och ansvara för musiken i stadens båda 
huvudkyrkor samt i stadens musikliv i stort. Bach var lutherskt kristen och 
skrev här främst musik som skulle användas under kyrkoåret. Förutom de 
flesta av hans 200 kantater skapades i Leipzig också de stora verken: 
Johannes- och Matteuspassionerna, Juloratoriet och H-moll mässan.

Bach var uppskattad i sin samtid, dock mer som organist än tonsättare. Han 
brukade ge Gud äran av sina kompositioner med överskriften: ”Ära åt Gud 
allena”.

Efter Bachs död har hans musikaliska inflytande varit större än när han 
levde. Mozart, Beethoven och Mendelsohn har varit starkt influerade av 
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Bachs musik. På senare år har också andra genrer än den klassiska såsom 
inom jazzen blivit inspirerade av Bachs formbyggnad, rytmik.

7.1 Passacaglia c-moll BWV 582
Detta är ett mästerverk som troligen var komponerat tidigt av Bach (mellan 
1708 -1712) och är ett av hans viktigaste och mest kända verk för orgel. 
Formen byggd på en upprepad ostinatomelodi i bas mot överstämmor som 
varieras ständigt med nya figurer och motiv. Denna musikform var väldigt 
populär i Sydtyskland under högbarocken. En av Bachs lärare och stor 
förebild Dietrich Buxtehude skrev en rad fina verk i genren. 

Bachs Passacaglia komponerades ganska snart efter besöket i Lübeck som 
en frukt av de intryck Bach fick hos Buxtehude. Hans Fagius menar i sin 
bok ”Johann Sebastian Bachs orgelverk” att Bach i denna komposition 
spränger alla tidigare ramar. Temat presenteras med pedalsolo i åtta takter 
mot normalt fyra och efter den långa kedjan med tjugo variationer, med en 
stor fuga som variation nummer tjugoett.

Symbolik var väldigt viktigt på Bachs tid. Det är ganska lätt att se de 21 
delarna (20 variationer plus fuga) som ett viktigt symboliskt tal utgörande 
summan av 3x7. Siffran 3 står för Treenigheten och talet 7 har flera 
symboliska betydelser, bland annat som symbol för Gud. Dessutom finns 
temat i Passacaglia 33 gånger, precis så många år som Jesus Kristus enligt 
Bibeln levde och verkade på jorden.

Robert Schumann beskrev variationerna av Passacaglia som 
”sammanflätade så genialt att man aldrig slutar att bli förvånad”. 
Passacaglia är enligt Hans Fagius ett verk som förmodligen inte överträffats 
som komposition varken förr eller senare. 

Egna reflektioner kring Passacaglia och fuga
Solopedalens användning i början av ett stycke kan man ha olika 
funderingar om; vad blir det för registrering, hur starkt ska det vara? Ska 
man spela ”artikulerat” eller ska man ”binda”? Det finns inget rätt eller fel i 
detta fall, men det finns orgelpraxis om hur man bör förhålla sig till den 
epok då musiken skrevs, traditioner och tolkningar.

När jag i början av instuderingen av Passacaglia funderade kring 
registreringen lyssnade jag på olika inspelningar. Det som slagit mig är att 
det finns så många olika varianter på hur man registrerar orgeln. Jag 
bestämde mig då för att gå in i musiken och bilda mig en egen uppfattning.

Det finns många såväl tekniska som musikaliska svårigheter att bemästra i 
Passacaglia. För en organist är det en  fördel att behärska pianoteknik för att 
klara tekniska utmaningar.

Det är en riktig utmaning att hålla ihop ett långt stycke, annars är risken att 
stycket faller isär i små pusselbitar. Musik som har rörelse i princip hela 
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tiden från början till slut utan att i sig ha riktningar och fraseringar, skulle 
kännas tråkig och ointressant. Pedaltemat som liksom en röd tråd går genom
nästan hela stycket blev viktigt för mig att förhålla mig till. Allt annat som 
händer i motstämmorna hänger både harmoniskt och fraseringsmässigt ihop 
med pedaltemat.

Parallellt med den tekniska utvecklingen av spelet har jag jobbat med den 
musikaliska. Hur kan jag få de rytmiska figurerna i de första två 
variationerna att låta som en suck på orgeln? Jag testade att spela stycket på 
piano och det var lätt att få den karaktär jag ville ha, vilket berodde på 
pianomekaniken. 

På piano kan man styra med fingrarna hur starkt man vill spela. Spelar man 
starkt på första tonen och svagt på nästa så blir effekten,  att det låter som en
suck. Jag testade att använda samma handrörelse vid orgeln, vilket 
fungerade. Det var en mycket intressant upplevelse av vikten av rätt rörelse!

En annan viktig erfarenhet vad gäller orgel-och pianopraxis handlar om 
vikten av att spela variationerna på piano. Man hör mycket tydligare ifall 
fingertopparna behöver bli ”vassare”. Och på det sättet kan man dessutom 
förbättra artikulation.

Ytterligare en utmaning som man stöter på är polyfoni som hela stycket är 
uppbyggt på. Hur hanterar man det på orgel just för att få ett tema som 
ligger mellan stämmorna att höras? Det är en fråga om olika praxis. Spelar 
man polyfoni på piano, kan man spela själva temat starkare än andra 
stämmor.

Vad gäller orgeln måste man hitta olika lösningar, som bl.a. kan handla  om 
att spela temat på separat manual, eller att registrera orgeln på ett sätt som 
kan förstärka temat. Exempelvis när temat spelas i pedalen kan man lyfta 
det genom att lägga i (registrera) med en starkare stämma i pedalen 
gentemot de andra motstämmorna.

Orgel- och pianopraxis i pedaltekniken är helt skilda saker. Man brukar 
kalla pianopedalen för pianosjälen. Den högra pedalen är till att förlänga 
tonerna. Den vänstra är till att dämpa styrkan på tonerna. Och det finns en 
hel skola för vad, hur och när man använder dem. Hanteringen av pedalen i 
romantisk musik är inte det samma som i tidig musik osv. I Genrikh 
Neigauzs  Konst i pianospelet hittar vi ett helt kapitel  ägnat åt 
pianopedalen. Han citerar också Busoni som jämför effekt av användningen 
av pedalen med månsken som ligger på vyerna.

Orgelpedalteknik handlar om att spela musik med fötterna. Av den 
anledningen har man utvecklat olika pedalövningar för att få fötterna att  
vara snabba och smidiga så att man kan kunna musicera med dem. 

I en bok om orgelskolning av Rolf Stenholm som heter Orgelspel, finns det 
ett helt kapitel om att spela med fötterna. Han skriver där bl.a. :”I pedalen 
spelar man inte bara basstämma. Man kan också spela melodier. När Du 
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spelar med händerna använder Du de fem fingrarna på vardera handen. Vid 
pedalspel har Du två ”fingrar”, d.v.s. tå och klack.” I den här orgelskolan 
vänder sig författaren till barn och unga och är noggrann och detaljerad i 
sina instruktioner. 
Mats Åberg skriver i sin bok Orgelskola i kap. 5 som heter Pedalspel 
följande:

 Sitt rak i ryggen och rätt långt fram på pallen
 Håll knäna ihop
 Vid spel med enbart pedal, ta stöd med händerna på orgelpallen
 Ha bra orgelskor, skor med tunn lädersula och en liten klack.

Den här skolan använde jag flitigt i början av mina orgelstudier. Där finner 
man en mängd typer av pedalövningar som är viktiga och nyttiga för en 
nybörjare. Ju mer man övar dessa övningar desto friare blir man i sitt spel. 
Det är inte något nytt påstående, men viktigt för mig även idag.

I variation nr 13 i passacaglian ligger temat högst i höger hand medan 
pedalen tillsammans med andra stämmor bildar en rörlig motstämma. Jag 
använde mig av olika slags pedalövning i just denna variation. Jag jobbade 
med att få olika slags betoningar i pedalen (exempelvis att markera 
varannan ton), att ”stanna upp” på första tonen i varje grupp, att spela två 
toner samtidigt och att bara förflytta fötterna (det kan man kalla för 
positionsövning), att ändra rytm och spela synkoper istället för jämna toner. 
På detta sätt jobbade jag även i fugan. Framförallt sista sidan i fuga där 
fötterna spelar tekniska passager passar just sådana övningar väldigt bra!

Det är viktigt att kunna spela artikulerat för en pianist, men desto viktigare 
kan det vara för en organist. Det fick jag en absolut bekräftelse på under 
mina studier. I en stor kyrka med en lång efterklang är det ett måste att spela
med artikulation. Effekten av efterklangen kan man jämföra med effekten av
användningen av höger pianopedal. Detta för att undvika att musiken blir 
”grötig”. Och andra sidan är det väldigt skönt att spela orgel i ett rum med 
akustik där det finns efterklang. När jag som elev spelade i Stora Sköndals 
kyrka så kunde jag konstatera att framföra orgelmusik i den torra akustiken 
där inte var det bästa och roligaste. Det blev för naket...

Det som jag ansåg var oerhört viktigt i fugan handlade om att ta fram de tre 
olika temata  eller snarare ett tema med två kontrasubjekt. Det finns en 
viktig båge mellan de två första åttondelarna. Denna båge är noterad endast i
inledningen men jag skulle vilja genomföra den i hela fugan.

8. Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi, 1678-1741, föddes i Venedig. Fadern var violinist vid 
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Markuskyrkan i Venedig och gav sin son Antonio en grundläggande 
musikutbildning. Vivaldi prästvigdes 1703 men i stället för att verka som 
präst anställdes han samma år som maestro de violino vid ett av Venedigs 
fyra barnkonservatorier för flickor. Där arbetade han sedan större del av sitt 
liv.

Vivaldi inspirerades av sin hemmiljö, bland annat av Venedigs karnevaler. 
Och tack vare sin anställning kunde han prova sina musikaliska idéer på en 
professionell orkester. Förutom instrumental musik skrev Vivaldi runt 70 
operor. Mycket av Vivaldis musik har även inspirerat andra tonsättare.

8.1 Concerto a-moll BWV 593.

 Bach transkriberade Vivaldis konsert för två violiner, stråkar och continuo 
till ett orgelstycke. Konserten har tre satser: Allegro, Adagio och  Allegro.

Hans Fagius skriver i sin bok Johann Sebastian Bachs orgelverk följande på 
s.225 : ”Bach är originalet mycket trogen i sin bearbetning. Detta resulterar i
stråkliknande figurationer som är ovanliga i orgelmusik från den här tiden, 
t.ex. upprepade toner i pedalen och ackompanjemangsfigurer liknande de 
senare så berömda ”Alberti- basarna” i vänster hand i obekvämt höga 
lägen.”

Den här musiken sprudlar av energi och glädje. Ett stycke som man aldrig 
tröttnar på! Redan från början blev det ganska klart för mig hur jag skulle 
vilja framföra stycket. Det fanns inga frågetecken för mig kring 
registreringen heller. Jag diskuterade frågan med min lärare och lyssnade på
andras inspelningar. Så bestämde jag mig för en ”egen” registrering som 
skulle kunna ”påminna” om en stråkensemble, att inte använda Mixtur och 
kraftiga stämmor.

Eget reflekterade kring Concerto a-moll

Jag övade ganska mycket på stycket på pianot. Eftersom första och tredje 
satserna är väldigt snabba och innehåller mycket rörelse så jobbade jag med 
motoriken – att det skulle” sätta sig” i fingrarna och att fingrarna skulle 
spela det per automatik. Mina övningar på piano av stycket hjälpte mig på 
många sätt: mina fingrar blev mer disciplinerade, fraseringarna blev 
tydligare, jag kunde variera i dynamiken och använda den även på orgeln.

Den största upplevelsen för mig av orgel/piano-praxis i just detta stycke 
handlade om avfraseringar. I takt fyra kommer den svagaste tonen (sista 
tonen i en musikfras) på första slaget i takten, vilket innebär en ganska 
tydlig betoning just där den inte ska vara. När jag övade det stället på piano 
så skulle jag spela tonen svagt. Återigen, en pianist kan styra spelet med 
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fingrarna. Men vad skulle jag göra för att få det låta som jag tänkt mig? 

Jag tror att jag löste denna musikaliska utmaning genom att korta ner en 
fjärdedel till en åttondel i understämman och låta temat ligga kvar på en 
fjärdedel som det står i noterna. Effekten av det blev som en avfrasering! 
Det finns gott om sådana ställen i konserten, och då blev jag medveten om 
hur jag skulle kunna  spela det.

Rolf Stenholm säger i sin Orgelspel, s.72: Du måste alltså vara mycket 
vaksam på hur Du blandar uthållna (legato) och avkortade (portato eller 
staccato)-toner:
   en uthållen ton ger intryck av en betonad ton
   en avkortad ton ger intryck av en obetonad ton.

Ytterligare en intressant erfarenhet av orgelpraxis fann jag när jag jobbade 
med pedalen och registreringen av den. Det fungerade inte så bra med 
omregistreringen av pedalen på vissa ställen när det finns tydliga solopartier
och ”orkesterkomp”. Då kom jag på att jag inte behövde trycka ner pedalen 
hela vägen utan bara halva. Effekten av det blev att även om jag registrerat 
pedalen med 8 och 16 fot så låter det bara 8 fot, precis som jag önskat mig. 
På det sättet slapp jag ”onödiga” omregistreringar och fick orgeln att låta 
som jag hade tänkt mig. 

I andra satsen testade jag olika registreringar och kom på att i 
”orkesterpartiet” låter det fint, enligt min mening med 16 fot. Andra satsen 
spelas bara  manuellt. Och det är viktigt hur man spelar. ”Många okunniga 
tror att  det bara är att ”trycka ner tangenten” – det spelar ingen roll hur”- 
Mats Åberg,s 15. Anslaget med en rund rörelse är en viktig komponent i 
spelet av den.

I sista satsen finner jag en bild av glädje och skratt. ”Ha-ha-ha-ha-ha-ha” 
hör jag inom mig och försöker härma det på orgeln. Det är en människa som
brister i skratt. Det är roligt och smittande att det är två som sedan blir tre 
och att till slut alla skrattar. Den här bilden hjälpte mig att fånga den 
musikaliska karaktär som jag ville skapa. Detta ledde till att jag letade efter 
olika tekniska lösningar. Som exempel att i första pedalinsatsen i takt 6 
spela med en enkel förflyttning på foten. På det sättet fick jag bättre flyt i 
musiken och rätt karaktär.

Detta är ett krävande stycke. Man behöver under spelet av det få sina 
känslor igång samtidigt som huvudet ska vara kallt.

”Såväl Vivaldis original som Bachs bearbetning har alltid stått högt i 
popularitet” – Hans Fagius, s. 224.
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9. Franz Liszt

Franz Liszt, 1811-1886. Frans Liszts fader älskade musik och var en 
skicklig amatör. Franz ärvde från fadern sin musikaliska begåvning, och 
från modern sin religiösa inställning vilket ledde till hans livslånga nära 
kontakt med kyrkan. Han började tidigt att spela piano och undervisades av 
sin far. Sitt  första offentliga framträdande gjorde han när han var nio år 
gammal.

När familjen flyttade till Wien övertog Carl Czerny pianoundervisningen. 
Franz spelade offentlig konsert i Wien år 1823. Beethoven var närvarande 
och efter konserten gick Beethoven fram till Liszt och kysste honom på 
pannan och sade: ”Honom kommer vi att få höra mer av!”

1823 reste Liszt till Paris för att bli elev vid konservatoriet. Där spelade han 
flera konserter och gjorde stor sensation. Framgången upprepades även i 
maj år 1824 i London. 1825 på nya turnéer kom Liszt till Syd-Frankrike och
Schweiz. Men glädjen över att spela inför publik var nu mindre än förr. Han
kände sig ensam och sökte tröst i Bibeln.

1831 hörde Liszt Paganini spela för första gången i Paris. Denna händelse 
fick stor betydelse för hans vidare utveckling eftersom han satte ett mål för 
sig själv  att bli pianots Paganini. Genom väldig ansträngning utvecklade 
Liszt en mycket framstående pianoteknik. Liszt gifte sig med grevinnan 
Marie d´Agoult när han var 22 år gammal. Tillsammans fick de tre barn. 
Deras dotter Cosima blev Richard Wagners andra hustru.

Åren 1840-48 var Liszt ständigt på konsertresor. Sedan tröttnade han på det 
tomma konsertlivet och förlorade intresset för virtuoseriet. Han bosatte sig i 
Weimar och koncentrerade sig på att verka som dirigent och tonsättare. Han 
skapade bl.a. sina pianokonserter, sina bästa pianokompositioner.

Liszt flyttade till Rom för att i nära kontakt med påven sätta sig in i kyrkliga
frågor. 1865 fick han hederstiteln Abbé, men först 1879 blev han prästvigd. 
Han arbetade med att förbättra den katolska kyrkomusiken. Han skrev egna 
kyrkliga verk bl.a. Oratorierna Christus och Legenden om den heliga 
Elisabeth.

1870 tog Liszt emot ett anbud att bli direktör för den nyinstiftade 
musikakademien i Budapest. Under de sista åren av sitt liv ägnade han sig åt
pedagogisk verksamhet.

9.1 Preludium och fuga över B-A-C-H. 
Liszt komponerade stycket år 1855 och omarbetade det år 1856. Det finns 
också en pianoversion. Verket skrevs som en hyllning till Bach där  tonerna 
Bachs namn ingår. Man ser att Liszt tänkte pianomässigt när han skrev 
Preludium och fuga. Han reflekterade inte så mycket över hur stycket 
praktiskt skulle kunna framföras på orgel. 
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Egna reflektioner kring Preludium och fuga
Preludium inleds med ett pedalsolo som består av upprepning av tonerna B-
A-C-H. På bara några takter i början kan man känna igen den som Liszts 
karakteristiska musikaliska retorik, stora drag och ett kraftfullt musikaliskt 
uttryck. 

Liszt var på sin tid känd som en briljant pianist. Hans pianomusik är väldigt 
bekväm att spela eftersom den är skriven av en pianist. Preludium liksom 
fuga innehåller av den anledningen en mängd tekniska passager i både 
vänster och höger hand. 

Det finns gott om agogiska och dynamiska variationer. Det är därför viktigt 
att hålla ihop stycket genom att få alla tempoändringar att ske på ett 
organiskt sätt. I början spelade jag utan användning av agogik. Jag var ute 
efter att hålla ett stabilt tempo som skulle kunna ”läggas” som en musikalisk
grund.

Det fanns en hel del funderingar kring registreringen som berodde på 
styckets rika dynamik. På grund av detta blir även användningen av 
orgelsvällare så gott som konstant.

Jag blev väldigt osäker på om hur Liszt skrev partierna för orgelpedalen. 
Vad menade han exempelvis med oktaveringen av pedalen i den berömda 
pedaldrillen i fugan? Det väckte en fråga hos mig om vilken musikalisk 
tanke det fanns bakom dessa oktaveringar och  hur konsekvent han var i  
användningen av dem?

Jag kom fram till att jag skulle tänka orkestermässigt när jag spelar stycket, 
eller generellt vad det gäller att spela orgel.

Även en pianist måste ibland ”föreställa sig” orkester när man spelar ett 
pianostycke komponerat av Liszt.  Det kan bli svårt att ”härma” olika 
orkesterinstrument på piano. En orgel däremot,kan låta som en orkester och 
det finns många orkesterstämmor att ta fram: stråk,blås, flöjter osv. 

 Professorn hade satt sig vid manualen dess tre etager, dragit ut 
principalstämman och givit lärjungen en vink att sitta bredvid; bälgarne 
pustade och knarrade och nu sjöngo fasadpiporna preludiet enstämmigt; 
snart intonerade flöjten, och harmonierna svällde; gamban tog nästan upp 
ett solo för bariton, trompeten smattrade och bordunan brummade; därpå 
tystnade de en efter en, och när det blivit lugnt, hördes kantors stämma 
sjunga opp första strofen i Upp psaltare och harpa; och när han dallrat ut 
på sista tonen, brusade orgeln ut med fullt verk under det församlingen föll 
in i sången. Och med kopplad pedal och alla fyrtio-två stämmorna 
andragna höll orgeln sin symfoni med alla orkesterns instrument lydiga 
under en mans händer och fötter.

Ur August Strindberg: Den romantiske klockaren på Rånö, Åberg, s 76

Jag övade stycket på både piano och orgel. Det kändes väldigt nyttigt att öva
alla dessa passager på pianot. Jag övade på olika sätt: betoningar, 
grupperingar, rytmiska variationer, dynamiska. 
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Vad jag reflekterade över  vad det gäller piano/orgelpraxis handlade det 
mycket om pianogestiken. Jag som pianist från början använde mig mycket 
av pianogestiken även när jag spelar orgel. 

En pianoelev börjar lära sig på ganska tidigt stadium att använda armens 
tyngd, hela armen när man spelar forte. En pianist använder mycket av 
armbåge, axlar och rygg.

G. Neigauz påpekade den stora betydelsen av en avspänd tyngd. Han 
argumenterade för den naturligt levande tyngden i hela armen, s.116

Hur mycket av tyngd skulle jag använda på orgeln? Orgelklangen påverkas 
ju inte av tyngden eller av hur starkt skulle jag trycka ner tangenterna. Stora,
vilda armrörelse kan bli t.o.m. ett förhinder när man spelar orgel. 

Rolf Stenholm skriver på s.79 som är riktad till läraren:

Kännetecknande för alla orgelböcker, från Santa Maria på 1500-talet till 

Dupré i vårt århundrade, är att man genomgående förespråkar knappa 
finger- och handrörelser: använd inte större rörelser och mer kraft än 
nödvändigt!

Jag kunde konstatera att det inte lät bra när jag skulle spela med ”stela” 
händer.  Armrörelser är viktiga. En bra rörelse kan lyfta den musikaliska 
innehållet. I t.ex. fugans passager uppifrån och ner kändes som tråkiga och 
jobbiga. En bild som handlar om en kaskad har hjälpt mig att hitta en 
handrörelse, vilken hjälpte mig både tekniskt och musikaliskt.

10. GENOMGÅNG

Det skiljer sig en hel del mellan att spela piano och orgel. I början av mitt 
examensarbete ville jag undersöka hur mycket och på vilket sätt.

Det som är gemensamt för instrumenten är att de har tangenter att spela på. 
Det är viktigt för en organist att behärska pianotekniken. Ju bättre man är på
att spela piano, desto lättare är det att spela orgel.

Rolf Stenholm säger på s.79 : Ett viktigt kapitel är elevens grundläggande 
pianoutbildning. En förutsättning för framgångsrika studier i orgelspel är att 
en stabil teknisk ock musikalisk grund har lagts i pianospel. Pianostudierna 
bör ha pågått i flera år. Om eleven börjar spela piano i 7-8 årsåldern bör 
orgelstudierna inte starta förrän i 14-15 årsåldern eller då man är fullt 
utväxt. Det gäller ju bl.a. att nå ner till pedalen och fram till den översta 
manualen.

I Förord till Orgelskola ställer Mats Åberg en fråga om vad bör man kunna 
efter att ha gått igenom den? Och han svarar : 

16



Man skall kunna:

-tonbilda

-artikulera

-accentuera

-frasera

-ornamentera

-behandla dissonanser

-spela kadenser

-spela generalbas

-fingersätta

-spela med pedal!

-synkronisera händer och fötter

Jag vill tydliggöra skillnader/likheter i orgel-och pianopraxis med hjälp av 
Mats Åbergs  och  G. Neigauz.

I den fortsatta texten jämför jag citat återgivna kursivt ur Mats Åbergs 
definitioner av orgelspelande med mina egna analyser av pianospelande som
är baserade för det mesta på G. Neigauzs pianospel.

10.1 Skillnader mellan orgel- och pianopraxis

TONBILDA

Att tonbilda är att uppöva en känslighet i fingertoppen, så att man blir 
medveten om att det har betydelse hur man öppnar och stänger ventilen.

Det första en organist måste göra är att lära känna sitt instrument och dess 
anslag. Det finns knappast två orglar som känns likadant. Inte bara det att 
en orgel kan vara mekanisk, elektrisk eller pneumatisk - en mekanisk orgel 
kan vara lättspelt eller tungspelt, ha en tydlig tryckpunkt eller vara utan, ha
djup tangentvandring eller grund, ofta ha kortare tangenter än ett piano 
osv. Mycket vanligt är att olika manualer i samma orgel har helt olika 
anslag. Alla dessa variationer får en organist vänja sig vid och lära sig 
behärska.” s. 13

Att tonbilda i pianospel är att uppöva en känslighet i fingertoppen, så att 
man blir medveten om att det har betydelse hur hammaren slår mot 
strängen. Redan från början måste en pianoelev lära sig att inte bara 
fingertopparna utan handleden och hela armen är viktiga i tonbildningen. 

Det finns ett helt kapitel i G. Neigauzs bok som är tillägnad tonbildningen. 
”Musik är konst att tonbilda. Musik talar inte till oss med ord eller begrepp. 
Musik talar bara med toner... Ifall musik är toner betyder det att omsorg om 
tonbildningen blir ett första och viktigaste föremål för musiker. … Ofta kan 
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man se att omsorg om den tekniska utvecklingen då är man bra på att spela 
snabbt tar över den viktiga del av musikarbete som handlar om att ta omsorg
om tonbildningen.”, s. 71

ARTIKULERA

Att artikulera innebär att behärska olika anslagstyper ( legato, staccato,non
legato osv.) inte bara rent tekniskt utan - långt viktigare – musikaliskt och 
stilistiskt.

Att artikulera innebär i pianospelet att spela tydligt och att fingertopparna är
väldigt aktiva. En pianist måste dock lära sig behärska olika typer av 
musikaliska uttryck så som att spela legato, staccato osv.

”Den konstnärliga arbetet måste påbörjas i tidigt stadium. Det vill jag säga 
med att ett barn som kan spela en enkel melodi på piano borde göra det med
musikalisk inlevelse och det är viktigt att den musikaliska karaktären 
stämmer överens med det musikaliska innehållet... Eleven ska tidigt kunna 
spela en vemod, pampigt, osv. ” G. Neigauz, s. 22. Rikedom och variation i 
pianistens anslag och artikulation berikar det musikaliska uttrycket.

ACCENTUERA

Att accentuera är förmågan att med hjälp av artikulation, agogik och 
ornamentik göra betoningar, dvs. kompensera orgelns oförmåga till 
dynamiska accenter.

På en orgel kan vi inte, som på ett piano, göra dynamiska accenter. En 
orgel blir inte starkare för att vi slår ner tangenten hårdare. Många 
betraktar orgeln som ett livlös instrument, och det är just på grund av 
avsaknaden av accenter. En musik utan accenter är sannerligen livlös.

Undersöker vi saken närmare finner vi dock att det finns olika sätt att ge en 
ton eller ett ackord betoning:

a) med agogik

b) med svällaren

c) med register- eller manualbyten

d) med artikulation. s. 33

Att accentuera på piano är att göra betoningar genom att slå ner tangenten 
hårdare. 

FRASERA

Att frasera är att tillägna sig känsla för periodicitet, för höjdpunkter och 
avspänningar, att låta musiken ”andas”.

En bra DEFINITION av vad en musikalisk fras är lyder:” Det man kan 
sjunga i ett andetag.” En sångare eller en blåsare behöver arbeta mycket 
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medvetet med sin frasering. Vi organister, som i princip kan spela hur långa
fraser som helst, glömmer det ibland. 

En psalmmelodi har oftast en klar och symmetrisk frasindelning. Därför är 
koralboken det bästa studiematerialet i ämnet. s.76

Att frasera är att bygga upp musikaliska fraser via intoneringen (riktningar), 
dynamiken, varsam behandling av dissonanser och upplösningar i 
harmonierna.

Fraseringen ingår i begreppet att fortsätta jobba med tonbildningen. G. 
Neigauz rekommenderade att spela en övning där två toner aldrig skulle 
spelas likadant med samma styrka. Han menade att andra tonen skulle 
spelas med styrka som fanns kvar på föregående tonen. Han ville motverka 
att eleven skulle ”slå” på tangenterna, s.77

ORNAMENTERA

Ornamentiken är en oundgänglig del av framför allt barockmusiken. Eleven
bör känna till grundreglerna och tränas till frihet och djärvhet.

ORNAMENTEN SPELAR en mycket viktig roll i framför allt 
barockmusiken. Därför bör en organist känna till de vanligaste ornamenten
och grundreglerna för deras utförande. 

Lika viktig som den teoretiska kunskapen är dock den praktiska färdigheten.
Mattheson säger att ornamentik inte främst är regler. Utan vana, erfarenhet
och övning. s.94

Ornamentiken är en viktig del i pianospelet fast inte lika betydelsefull som i 
orgelspel. Det finns inte lika mycket tidig musik som spelas på piano så som
utförs på orgel.

BEHANDLING AV DISSONANSER

Dissonansbehandling är viktigare på orgel än på något annat instrument. 
Det beror på orgelns särart: att tonen inte diminuerar. Hur för man in 
ackordfrämmande toner, och hur upplöser man dissonanser. En enkel regel 
när det gäller utförandet av förhållningar är: dissonansens accentuerad- 
upplösningen oaccentuerad. s. 83

Dissonansbehandling är en viktig del i pianospelet fast inte på samma sätt 
som i orgelspelet. 

SPELA KADENSER

Kadensspel är grunden för allt harmoniserande, för improvisation och 
koralspel.

Kadensspel är inte lika viktigt för en pianist som för en organist. Och det 
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beror på att en organist måste kunna improvisera, vilket är inte obligatoriskt 
för en pianist.

SPELA GENERALBAS

Att spela generalbas låter avancerat. Men eleven kan tränas till att fylla ut 
med grundackord och sextackord då melodistämma och basstämma är 
givna.

Att kunna spela generalbas ingår i harmoniläran för en pianist liksom för en 
organist.

FINGERSÄTTNING

Fingersättning. Eleven bör träna sig att medvetet finna den bästa 
fingersättning för en passage, figur eller ackordföljd.

Fingersättning är en väldigt viktig del av pianospelet. Eleven bör träna sig 
att använda rätt fingersättning redan från början.

G. Neigauz säger : ”Det är viktigt att fatta en huvudprincip för en passande 
konstnärligt rätt fingerersättning. Jag tror att man kan formulera den på 
följande sätt: den bästa fingerersättningen är den som tillåter pianisten föra 
fram den musikaliska meningen på det bästa konstnärliga sättet.”, s. 167

SPELA MED PEDAL

Den synkronisering som krävs mellan manual- och pedalspel är organistens
speciella kännemärke. Eleven bör ledas ett litet stycke in triospelets svåra 
väg.

Pianopedal är en viktig del i pianoskolningen. Pianolärare brukar lära elever
att lyssna väldigt noga vid användningen av pianopedalen eftersom klang 
kan läggas på varandra.  Eleverna måste lära sig att vara noga och att lyfta 
på foten när det behövs för att ”rensa” klangen.

11. Summering
Mina reflektioner kring övandet och framförandet av styckena landar i 
följande summering. Det fanns en hel del gemensamma musikaliska 
problem som uppstod under musikutövande på både orgel och piano. Dit 
hör det musikaliska uttrycket, den tekniska utvecklingen, förmågan att 
lyssna efter, förmågan att styra och hålla musicerandet under kontroll.

Allt detta hänger tajt ihop med respektive instrumentpraxis. Varje musiker 
använder sig av praxis. Praxis kan enligt mig ändras beroende på erfarenhet,
kunskap, trend, smak mm.
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Under instuderingen av programmet utvecklades min egen musikalisk bild  
av hur programmet bör framföras. Jag skulle kunna kalla det för en process 
av mognad. Den processen är viktig och kan ta tid.

I början på första satsen ur Vivaldis Concerto a-moll hade jag helt olika 
musikaliska ingångar när jag spelade den på orgel respektive piano. Och 
kanske frågan om ett musikaliskt arrangemang skulle kunna duka upp när 
man pratar om att spela samma stycke på olika instrument. Men i mitt arbete
ville jag bara titta närmare på praxis för respektive instrument. 

12.Avslutning
Denna uppsats med titeln ”Orgel- och pianopraxis” är ett examensarbete på 
masternivå med inriktning kyrkomusik instrumental på Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm. Arbete har gått ut på att jämföra orgelpraxis 
och pianopraxis. Jag reflekterade över hur mycket och på vilket sätt dessa 
skiljer sig åt. 

Jag kommer fram till slutsatsen att det är viktigt att kunna spela piano på 
ganska hög nivå som en bra grund för att utveckla orgelspelet. 

Om jag skulle fundera på vad jag skulle kunna göra annorlunda så tänker jag
främst på en sak: att eventuellt ta kontakt med Stefan Ydefeld, som spelar 
både orgel och piano för att ta del av hans tankar och synpunkter på orgel- 
och pianopraxis.

Men eftersom en musikers konstnärliga liv är i ständig utveckling så finns 
denna möjlighet kvar.  Jag kommer att fortsätta att fundera kring frågan om 
praxis, vilken är och förblir viktig för mig.

Som en avslutning på jämförelsen av dessa instrument vill jag återge två 
citat av Stefan Ydefeld:

”Historiskt sett har klaviaturinstrumenten orgel och piano närmat sig 
varandra sett ur anslagssynpunkt. Den äldre orgeln hade ofta en tungspelad 
manual medan cembalo och klavikord var lättspelade. Gradvis har pianot 
blivit tyngre att spela och orgeln lättare till en nivå, där det kan vara mycket 
små skillnader...Orgelanslaget är det som kommer närmast ett korrekt 
pianoanslag”, s 21.

”En god pianist (och organist) använder hela spelapparaten från rygg, 
skuldror, armar, hand och fingertoppar allt efter behov.”, s.84.
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