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Sammanfattning 

I detta examensarbete presenteras kort tonsättarna Harald Fryklöf och Max 

Reger. Skribenten undersöker också vilka likheter som finns främst i deras 

orgelmusik och hur den kunskapen kunde hjälpa honom i 

interpretationsprocessen. 

Nyckelord:  

Max Reger, Harald Fryklöf, orgel, kyrkomusik.  

 

1. Inledning 

Titeln till denna uppsats är ett gammalt påstående som är vedertaget i 

svenska orgelkretsar, nämligen att Harald Fryklöf är det närmaste vi 

kommer Max Reger i Sverige. Jag har tyvärr inte lyckats lista ut exakt av 

vem eller när detta uttryck myntades. Denna påstående är ändå vedertaget 

och därför intressant att bearbeta och dyka in i för att se om det går att 

utröna varför man säger just så? Jag själv har en hypotes om att det beror på 

att Fryklöf har influerats av Reger.  De är ju nästan samtida och Harald 

Fryklöf kände säkert till Max Regers kompositioner eftersom han nämner 

Reger som en tonsättare som han själv satte synnerligen högt (Seymer s. 66 

och Levande musikarv, Jullander 2013) och om inte annat för att 

elevgruppen på Musikkonservatoriet i Stockholm där Fryklöf var lärare i 

harmoni drev igenom att de skulle få lära sig spela även Max Regers 

kompositioner. (Weman s. 25) Närmare än så har jag inte lyckats komma 

hans egen åsikt om huruvida han jämförde sig själv med Reger. Det skulle 

vara intressant att veta om huvudläraren i orgel på Musikkonservatoriet, 

Gustav Hägg, tyckte Regers musik för nyskapande, men det får bli ett ämne 

för en annan uppsats. 

 

Mig veterligen finns det ingen tidigare forskning eller jämförelser av 

Fryklöfs intresse för Regers musik, undantaget de få kommentarerna från 

olika författare som är presenterade i detta arbete. 

Genom att förkovra sig i tonsättarnas bakgrunder och inspirationskällor 

samt instrument som de haft tillgång till hoppas jag kunna mera medvetet 

välja vissa ingångar och få större kunskap i registrering och 

interpretationsfrågor. Detta arbete kommer också förhoppningsvis hjälpa 

mig i instuderingsfrågor och hur man angriper dessa tonsättares verk.  

2. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på om det finns fog för att Harald Fryklöf i 

orgelkretsar kallas för den svenska Regern. Min forskningsfråga är således 

vilka likheter och beröringspunkter kan jag hitta mellan dessa två herrar och 
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några av deras kompositioner, och på vilket sätt kan jag använda den 

kunskapen i både repetitions- och interpretationsarbetet. 
 

3. Metod 

Min plan är att jämföra tonsättarna genom att studera biografier och andra 

källor och gå in i det kompositionstekniska och jämföra stycken som liknar 

varandra. Jag har valt ut några nyckelverk som jag kommer att analysera, 

nämligen Fryklöfs Symfoniskt stycke samt Introduktion och Passacaglia f-

moll för orgel, Regers Introduktion och passacaglia samt Fantasia C-dur ur 

Monologe op. 63. Som bilaga till arbetet finns även Symfonisk stycke 

inspelat i Sankt Jacob den 17 maj 2019 klockan 17.  

Ett problem som redan nu kan skönjas är att Regers produktion är mycket 

omfattande medans Fryklöfs orgelverk ryms i en ganska tunn volym. 

Samma sak anar jag gäller det biografiska materialet. 

 

4. Bakgrund 

Jag började spela orgel i sena tonåren. Jag är osäker på om jag hade hört 

namnet Harald Fryklöf när jag började mitt första år på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm på kyrkomusikerprogrammet när jag var 24 år 

gammal. Däremot giganten Max Reger hade jag hört talas om, men aldrig 

riktigt mött hans största verk eftersom jag då var relativt dåligt insatt i den 

repertoarmässigt omfattande orgelkonstens alla kompositörer. När jag 

senare under det första året på skolan möter Harald Fryklöfs verk, är det 

först i det lilla formatet: jag sjöng sången ”Han på korset” i en 

manskörskvartett på långfredagsgudstjänsten i Gävle Staffans kyrka. Roligt 

är att nämna som en parentes att stycket är skrivet för diskantkör. När jag 

efteråt berömde denne för mig tidigare obekanta Fryklöfs trevliga, något 

osvenska klangvärld (med tanke på att han varit verksam ungefär samtida 

som Otto Olsson, Oskar Lindberg med flera) så berättade organisten Joakim 

Andersson om det relativt lilla men mycket intressanta katalog denne unga 

Fryklöf hann med under sin korta tid i livet. 

När jag lyssnade närmare på Fryklöfs orgelkompositioner föll jag direkt för 

”Symfoniskt stycke” som nog ändå är hans mest kända verk för 

instrumentet. Att jag sedermera fick höra att Harald Fryklöf ibland kallats 

den svenske Regern gjorde mig än mer intresserad av denna tonsättare. Det 

tyckte mig också stärka min tes om att han inte var riktigt lika sina samtida 

kollegor i Sverige.  

Varför kallas Harald Fryklöf då för den svenske Regern och finns det fog 

för detta? Vad hade han själv för relation till Max Reger, hade han ens 

någon sådan? Detta blev snabbt incitamentet till denna uppsats om Harald 

Fryklöf - den svenske Regern? 
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4.1. Harald Fryklöf 

Harald Fryklöf föddes den 14 september 1882 i Uppsala och dog i 

lunginflammation i sviterna av den spanska sjukan på Ersta sjukhus den 11 

mars 1919. Han studerade på Musikkonservatoriet i Stockholm för bland 

andra Johan Lindegren i kontrapunkt och piano för Richard Andersson.  

Under hans yrkesverksamma liv arbetade han som satslära- och 

harmonilärare på Stockholms privata musikkonservatorium samt som 

organist i Storkyrkan Sankt Nikolai i Stockholm där han fick fast anställning 

efter tio år i tjänst, bara ett år före sin bortgång. 

 

Fryklöfs utgivna orgelverk samlas i endast en volym och innefattar några 

större verk så som Symfoniskt stycke och Passacaglia samt några 

koralförspel, någon kanon samt ett Impromptu Festivo. Dessa stycken håller 

hög nivå och är ofta ”orgelmässigt” skrivna, dvs de ligger relativt väl i 

handen på de flesta exekutörer. Sverker Jullander tycker att framförallt i 

Passacaglian ”kan viss influens från Reger märkas” (Jullander 2013). Både 

Passacaglian och Symfoniskt stycke utgavs efter Fryklöfs död av 

Musikaliska Konstföreningen, 1929 respektive 1926.  Längre fram i denna 

skrift skall jag gå mer in på de olika styckenas likheter och olikheter.  

 

I boken om domkyrkoorganist Henry Weman, skriven av Wemans son 

Gunnar Weman, hittar vi en intressant betraktelse angående Wemans 

harmonilärare:  ” (Som lärare i harmonilära) …hade vi den ypperlige Harald 

Fryklöf, betydligt skickligare som pedagog och inspiratör i harmonilära än 

organist.” (Weman s. 25) Fryklöfs förtjänster som pedagog prisas också av 

hans elev William Seymer. (Seymer s. 67) Seymer tycker även att likheterna 

mellan Fryklöf och Reger yttrar sig bäst i pianostycket Fuga i ciss-moll, 

vilket förresten vann 1909 Musikaliska konstföreningens tävling och 

påföljande år publicerades i deras prestigefyllda serie av notutgåvor. 

Orgeln i Storkyrkan under Fryklöfs tid var en tremanualig Åkerman och 

Lund om 60 stämmor. I dispositionen representerade den ganska typisk 

svenskt romantiskt ideal med systerorglar ibland annat Sankta Clara, Sankta 

Maria Magdalena och annorstädes runt om i Sverige. Denna orgel från 

Fryklöfs tid finns tyvärr inte kvar mera än fasaden, som härstammar redan 

från tiden innan Fryklöf. Jag kommer att ta upp respektive tonsättares 

instrument ännu noggrannare lite senare i uppsatsen. 

Fryklöf åkte till Tyskland och Berlin på en studieresa innan år 1914 tack 

vare ett tonsättarstipendium och studerade där för Philip Scharwenka 

(Seymer s. 64). Harald Fryklöf förblev ogift och som tidigare nämnts gick 

han bort alldeles för tidigt år 1919. 

 

4.2. Max Reger 

För att riktigt förstå om Harald Fryklöf verkligen kan jämföras med Max 

Reger i någon form, så bör vi bekanta oss även med den gode Reger. Max 
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Reger är ju en gigant i orgelvärlden kvantitetsmässigt, men i mitt tycke även 

kvalitetsdito. Han har skrivit och utgett en enorm katalog för instrumentet.   

 

Följande korta biografi är hämtad ur Ranta/Kunnas 1945. 

Max Reger föddes den 19 mars 1873 i Brand och dog den 11 maj 1916 i 

Leipzig. Hans bana som tonsättare började med undervisning hemma med 

föräldrarna, och fortsatte med pianolektioner för Adalbert Lindner. Lindner 

såg till att skicka några kompositioner av Reger till Hugo Riemann, som 

beordrade studier i Bach och Beethoven. Kring 1890 flyttade Reger hem till 

Riemann i Sonderhausen. Reger skrev på ett kontrakt med engelska förlaget 

Augener, men efter att de bett Reger att förenkla sin kompositionsstil så bröt 

han kontraktet och skrev istället på för tyska Schott.  

 

Militärtjänstgöringen var krävande för Reger som sägs ha varit en känslig 

själ, och han fick tillbringa tre år hemma under familjeläkarens vakande 

öga. Dessa år var mycket fruktsamma och han komponerade mycket. År 

1901 flyttade han till München och hade många uppdrag som dirigent och 

pianist, faktiskt så många så att han fick en infarkt och behövde vila upp sig 

vid Lago di Como, där bland annat Introduktion, Passacaglia och Fuga för 

två pianon kom till. Från år 1906 var Reger verksam i Leipzig. När han år 

1916 återvände från en konsertresa övermannades han plötsligt av stor 

trötthet, och för att ställa kompositörens irriterade nervsystem till ro 

beordrade hans läkare kanske en något för stor dos morfin, eller så 

förnyades infarkten från några år tidigare. Följande morgon den 11 maj 

1916 hittades Reger livlös i sitt hotellrum, med glasögonen fortfarande på 

näsan och tidningen i handen. 

 

Bara Regers enorma produktion för instrumentet orgeln är anmärkningsvärt 

omfattande på denna korta livstid. Detta till trots var även Max Reger enligt 

hörsägen och legender en relativt medioker organist. Han sägs har varit 

mera begåvad på pianospel: när tonsättaren själv framförde sin orgelmusik 

så reducerade han ordentligt i pedalstämman och spelade mycket 

manualiter. En rolig anekdot kring detta är när Karl Straube, organist i 

Thomaskyrkan i Leipzig och god vän samt den organist som uruppförde 

flera av Regers verk kom till sin kyrka så hörde han hur någon fullkomligt 

”slaktade” ett av Regers verk. Straube ropade då till läktaren att 

vederbörande genast fick sluta att så undermåligt framföra vännen Regers 

musik. Vem travar inte då fram till läktarvärnet, jo tonsättaren själv.  

Denna historia må vara rar och humoristisk men den säger ändå något om 

den enorma fascination som Max Reger hade för orgeln.  

 

Att spela Regers orgelmusik kräver enligt vissa en specifik typ av orgel. 

Stor, svulstig med många grundstämmor, gärna med minst tre manualer och 

gärna med en registersvällare för att få största möjliga dynamiska skillnader, 

gärna så skarvlöst som möjligt. Om detta kan tvistas förstås. Många 

inspelningar finns med Regers musik på neobarocka orglar, moderna orglar 

med mera. Jag vill mena att det går att spela dessa båda tonsättares musik på 

de flesta orglar. Detta så länge man använder öronen och lyssnar och vågar 
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arbeta mycket med registreringarna så går det att göra musiken rättvisa. 

Däremot att spela bådas större verk på allt för små instrument kan nog lätt 

falla platt.  

Kanske beroende på att Reger själv inte var den vassaste organisten så sitter 

hans musik inte riktigt lika bra i händerna som Fryklöfs, trots att även denne 

som tidigare nämnts var mera begåvad på andra områden. Ofta är det 

enorma ackord i båda händerna, inte helt ovanligt med oktaver som 

yttermått. Att sedan spela detta legato är på vissa orglar lättare än på andra. 

På Straubes orgel i Thomaskyrkan, den magnifika Sauer-orgeln med tre 

manualer, rullsvällare och pneumatik är en sak. Att däremot spela denna 

musik i till exempel Engelbrektskyrkans 5-manualiga Grönlundsorgel, innan 

den blev elektrifierad måste ha varit en mardröm. 

 

4.3 Reger i 1900-talets Sverige 

Det notexempel jag har hittat som bevis för att folk utanför Stockholm 

spelade Max Reger tidigt, ligger i mitt eget notskåp. Jag innehar 

organisttjänsten i Gustafs kyrka i Dalarna och har ärvt ett parti noter av flera 

företrädare. En av dessa företrädare var Leksandssonen Anders Bond som 

arbetade som organist i Gustafs kyrka 1923–1934. Anders Bond var förutom 

organist även tonsättare och studerade bland annat på distans vid 

musikhögskolan i Berlin. I Anders Bonds gamla noter har jag kommit över 

Introduktion och passacaglia, utan opusnummer. Noten är daterad redan 

1923 och utgivet på Breitkopf und Härtel. Skulle det stämma att Anders 

Bond spelade Reger i Gustafs redan 1923, bara sju år efter Max Regers död, 

så är ju detta fascinerande och bevis på att Regers rykte nått upp till norra 

Europas utkanter. 

Som tidigare nämnts så önskade orgelklassen i Stockholm att även få spela 

musik av Max Reger.  

 

4.4 Reger och Fryklöf i Sverige idag 

Tonsättarnas musik framförs frekvent i Sverige idag. Under 2016 var det 

flera konsertserier som belyste Regers musik, inte minst hans orgelmusik. 

Detta år är det 100 år sedan Fryklöf gick bort. Detta belyses, kanske inte i 

lika stor omfattning som Max Regers dito men likväl. Deras musik var om 

möjligt något bortglömd under den största orgelrörelseperioden under 50- 

och 60-talen. Det finns alltid de som går mot strömmen, band annat 

professor Alf Linder som på sin 80-stämmiga Marcussen-orgel i 

Oscarskyrkan, som ibland kallas den första riktiga neobarockorgeln i 

Sverige, spelade gärna och ofta Regers musik.  

Denna tradition har sedan fortsatt med bland annat Erik Boström, även han i 

Oscarskyrkan, som också gjort flera inspelningar med Regers musik på den 

enorma neobarockorgeln. 
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5. Hantverket 

Nedan följer ett avsnitt med mer handfasta och analytiska frågeställningar 

för att se in mer i djupet av tonsättarnas arbete, likheter och säregna uttryck. 

Fokus under denna del ligger av naturliga skäl på orgelkompositionerna. 

Många tonsättare inom kyrkomusiken har utgått historiskt men även 

fortfarande från psalmernas eller koralernas otroliga skatt. Ett sätt att kanske 

både finna inspiration ifrån texterna och de välkända melodierna. Detta har 

kanske framförallt Max Reger gjort i sin produktion. Jag tänker då på 

förutom de trettio mindre koralförspelen, som vi strax skall bekanta oss 

med, men även de monumentala koralfantasierna som spänner över allt från 

12–20 minuter. Där tycks man kunna dra slutsatsen att texten i de olika 

verserna har låtit forma de olika variationernas karaktär. I den utgåva som 

jag innehar, Breitkopf, finns de olika versernas text interfolierat i notbilden, 

ett trevligt sätt att se vad de olika versernas karaktär har hämtat sin känsla 

ifrån. 

 

5.1 Koralförspelen 

Båda tonsättarna har skrivit mindre koralförspel. De omfattar i regel en till 

två sidor. Max Reger har 30 stycken i en samling samt 52 andra i ytterligare 

en som finns på flertalet förlag. Harald Fryklöfs utgivna förspel hittas 

numera på Cantorgi förlag och omfattas egentligen bara av två renodlade 

koralförspel på koraler ur den svenska koralboken. De tu som finns av 

Fryklöf är ”Den signade dag” och ”Jag tackar dig, min högste Gud”. 

Direkt kan vi tyvärr sortera bort dalakoralen ”Den signade dag” från Mora, 

då den inte figurerat som koral i den tyska kyrkan, vad jag har fått fram. 

Den andra koralen däremot, som finns representerad med flertalet texter 

både på svenska och tyska hoppades jag hitta något motsvarande av Reger, 

men tyvärr. Låt oss ändå stanna en stund kring denna melodi från Strassburg 

som enligt den svenska psalmboken är daterad till 1545, som letat sig upp 

till oss i norden, även om inte just den finns att återfinna i Regers lite drygt 

80 mindre koralförspel.  

 

Bland Regers många koralförspel kan vi dels hitta koraler med motsvarade 

motiv och karaktär. När vi behandlar koraler som är skrivna för en särskild 

tid på kyrkoåret så kan vi hitta en motsvarande psalm, från samma 

tidsperiod som klätts i respektive tonsättares tondräkter. Låt oss titta 

närmare på ett koralförspel av vardera tonsättaren. 

 

Fryklöfs ”Jag tackar dig, min högste Gud” finns alltså representerad i den 

svenska psalmboken, även nu då kanske kändast som Sv.Ps. 42, ”Se, Jesus 

är ett tröstrikt namn”. I Fryklöfs utgåva möter vi ett kort koralförspel eller 

preludium som det benämns i hans not på 15 takter i G-dur och i fyra 

fjärdedels takt. I den nuvarande psalmboken från 1986 så är psalmen 

noterad i alla breve och klingar i F-dur. Fryklöf ger oss ett 
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registreringsförslag, baserat på dennes orgel i Storkyrkan i Stockholm. Vi 

ser en modest registrering med svaga 8-fots stämmor i manualerna och 

Subbas 16’ och något förvånade Fagott 16’ i pedalen. Det 

anmärkningsvärda med den registreringen är väl att det skulle kunna uppstå 

en viss brutalitet i pedalinsatsen som kommer i upptakt till takt fem. Vi får 

anta att detta rörstämma var av en mild och smekande karaktär i denna 

orgel. Denna typ av registrering ser vi också ibland i Passacaglia i f-moll så 

det kan vara en annan typ av stämma mot vad vi nu för tiden tänker när vi 

ser Fagott 16’ i pedalen.  

 

 
H. Fryklöf: Jag tackar dig min högste Gud. Cantorgi förlag. 

 

Tonalitetsmässigt och stämföringsmässigt så möter vi ett skolat exempel 

utan några större utspel, utan snarare en saklig och om man tillåts vara 

privat, vacker framställan av koralen. Koralen presenteras först i 

sopranstämman med ett svagt komp på en svagare manual i vänsterhand. 

Efter en fras byter händerna roll och även manualer och en tredje stämma 

presenteras. I upptakten till takt fem kommer pedalen in och tar över 

melodin, med den nyss nämnda något anmärkningsvärda registreringen. I 

upptakt till den sjunde takten så försvinner fagott 16’ och ett kortare 

mellanspel med smärre omregistreringar i manualerna framskrider. När vi så 

kommer till upptakten till takt 10 tas melodin upp i den starkaste manualen 

igen och pedalen stabiliseras på en tre takter lång pedalton på dominanten. 

Melodin utvecklas under takt 11 och framåt och båda händerna möts på den 

starka manualen i takt tolv för att gradvis smyga upp till svagare manualer 

mot de två avslutande takterna. En durata på detta preludium torde ligga 

kring en och en halv minut.  

 

Om vi så skall försöka hitta ett motsvarande stycke av Max Reger har vi ju 

betydligt fler att välja på. Hur har jag då valt? Jo, jag har försökt att utgå 

från en liknande koralmelodi, som kan härledas till en liknande tidsperiod 

och gärna med liknande längd. Valet föll på nummer åtta ur Regers 30 små 

koralförspel, nämligen ”Es ist gewisslich an der Zeit”. Den melodin som 

enligt den svenska psalmboken härstammar från Wittenberg 1533 finns även 

den representerad med flera texter i vår svenska psalmbok. Även i detta fall 

skiljer sig tonsättarens variant och den svenska motsvarigheten. Reger har 

noterat den i en måttligt rörlig fyrtakt i G-dur med start på slag två.  I 

svenska psalmboken är den noterad i F-dur i alla breve med en upptakt på 

en fjärdedel. Detta är i sig inte så konstigt, de två språken, hur besläktade de 

än må vara så förekommer ju olika texter på denna melodi. Den svenska 
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psalmboken har också ändrats i flera omgångar både från mer historiska 

taktarter och harmoniseringar till mer för 1800-talet typiska och utslätade 

melodivarianter. Psalmers tonhöjder har också reviderats i Sverige och 

många psalmer har sänkts både ett helt tonsteg och ibland till och med små 

terser. Hur behandlar då Reger denna melodi i sitt 18 takter långa 

koralförspel? 

Reger startar hela koralen med en homofon koralsats med melodin i 

sopranen. Han sätter också ut fermattecken i varje frasslut. Han presenterar 

just hela koralen som den är fast med typiska harmoniska förlopp som man 

ofta ser hos honom och mycket kromatik och mellandominanter. Duratan är 

liknande Fryklöfs men med färre fria passager.  

 

 
M. Reger: Es ist gewisslich an der Zeit. C. F. Peters. 

 

5.2 Introduktionerna 

De två passacagliorna jag kommer att titta på i detta arbete har egentligen 

inga tillskrivna introduktioner. Däremot finns det till de båda en 

introduktion man spelar. I Regers fall så börjar hela opus 63, häfte två med 

en Introduktion i f-moll. I slutet på denna Introduktion i f-moll så står det i 

sista takten ”attacca la passacaglia” vilket översätts till ”direkt till 

passacaglian”. Detta torde ju onekligen tyda på att Reger själv såg att man 

spelade denna Introduktion till den efterföljande Passacaglian i f-moll.  

 

Även om överskriften i Fryklöfs tonsättning är Passacaglia så finns i början 

på stycket en sju takter lång Introduktion. Denna introduktion är något 

omtvistad, då man inte kunnat finna någon fullständig autograf till detta 

verk. Utgivarna till den senaste utgåvan av Fryklöfs samtliga orgelverk, 

(Cantorgi 2010, Börjesson och Hammarström.) så finns den med.  

Dessa två introduktioner är mycket olika i sin karaktär. Reger skriver ett 49 

takter lång introduktion i f-moll med stor dramatik varvat med stor rikedom 

i nyanser och klangliga skillnader. Dramatiska löpningar blandas med större 

ackord, fugerade delar, en svag något eftertänksam del för att sedan lika 

dramatiskt som starten än en gång presentera Introduktionens tema och 

avsluta i ett Organo Pleno.  
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M. Reger: Introduktion och passacaglia, ur introduktionen. Leuckart. 

 

Fryklöfs dito består endast av sju takters stor, homofon klang, mer som en 

kraftfull koral med mestadels orgelpunkt. Det enda släktskap jag kan utröna 

med den efterföljande passacaglian är att de båda börjar på ett c i pedalen på 

tredje slaget, som en upptakt. Då man mestadels har funnit fragmentariska 

eller som de skriver i Cantorgi förlags utgåva, skissmässiga autografer av 

detta stycke, så kan ju det i sig förklara den så korta introduktion som 

Fryklöf presenterar. Av detta ”släktskap” som jag kommer försöka att, om 

inte påvisa men i alla fall laborera kring framöver i denna analys, syns det 

mycket litet i dessa två, diametralt olika introduktioner. Det som också talar 

för att man torde spela denna Introduktion i f-moll av Fryklöf är att även i 

slutet på detta verk står det attacca. 

 

 

 

 
 

H. Fryklöf: Introduktion och passacaglia. Cantorgi förlag. 
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5.3 Passacagliorna  

Vad är då en passacaglia? Passacaglian är en gammal form av 

variationsverk i tretakt (eller i sällsynta fall fyrtakt) med ett tema i basen 

som ett ostinato. Ursprungligen kommer formen och ordet från Spanien, där 

man kunde höra det främst i gitarrmusiken. Under 1600-talet började 

konstmusiken att föra in denna typ av musikalisk form i kompositioner. 

Flera kända tonsättare har använt det i större och mindre format. Här kan 

nämnas ett flertal något mindre av Dietrich Buxtehude, den monumentala 

Passacaglia och fuga i c-moll av Johann Sebastian Bach men även under 

romantiken så användes denna form. 

 

Att skriva pluralis på denna överskrift är att ta i: även här har Reger en 

uppsjö av Introduktioner och passacaglior och dylika titlar medan Fryklöf 

representeras av en medelstor passacaglia i f-moll som står som ensamt 

stycke med en ytterst liten introduktion. 

 

De två passacaglior jag har tittat närmare på är Max Regers Introduktion 

och passacaglia i f-moll ur Monologe – Tolv stycken, opus 63 samt Harald 

Fryklöfs Passacaglia i f-moll. 

De båda verken har teman som börjar på en upptakt på slag tre i takten. 

Bådas teman har också en längd av åtta takter som sedan repriseras eller 

snarare återkommer. De har en i stort sett identisk rytm med halvnot 

respektive fjärdedelsnot. Endast i sista takten i Regers tema frångår denna 

princip och det blir istället tre fjärdedelar. De båda tonsättarna presenterar 

sitt passacaglia-tema allena i pedalen med en svag registrering. De följs 

sedan åt mer eller mindre under Regers 21 variationer och Fryklöfs 18 

variationer. Vad händer då mer i detalj som skiljer eller förenar dessa två 

stycken? Här kommer en grov översikt. 

 

5.4 Passacagliornas teman och variationer 

Dessa båda grundteman har som tidigare nämnts flera likheter. Förutom 

tonart och taktart så finna alltså nästan identisk uppbyggnad av temats rytm 

med en upptakt på tonen c på den tredje slaget. Grundrytmen i bådas tema är 

sedan identiska fram till näst sista takten då Reger skriver tre fjärdedelar i 

stället. Fryklöf lägger sig istället på en punkterad halvnot på låga c, vilket i 

tonarten får en dominantisk karaktär som leder tillbaka till f-moll. 

Harmoniskt sett, om man nu kan egentligen tala om harmonik i en 

enstämmig melodi, så skiljer de sig något, vi kan kalla det funktionsmässigt 

istället. Reger håller sig inom f-moll tonaliteten och använder sig av 

inledningstonen e och även ett återställt b, alltså h. H:ets funktion blir i detta 

fall som en mellandominant tillbaka till dominanten. Fryklöfs tematik rör 

sig något annorlunda. I tredje takten så höjer han tersen till dur och inleder 

sedan en tematik som succesivt tar sig nedåt med även ett sänkt g och som i 

den sjunde takten tillslut landar på ett lågt c.  
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De båda tonsättarnas styrkebeteckning är svag. Reger förordar piano 

pianissimo med en registreringsanvisning om 16’- och 8’-fot.  Fryklöf nöjer 

sig med att skriva piano utan någon registreringsanvisning till exekutören.  

 

 
Temat hos Fryklöf. Cantorgi förlag. 

 

 
 

Temat hos Reger. Leuckart. 

 

 

Variation ett 

De båda styckena fortlöper i första variationen något annorlunda. 

Reger lägger till två stämmor, en i vardera handen i långa notvärden och 

med en anvisning om fortsatt svag registrering i piano pianissimo och att 

händerna bör spelas på tredje manualen. 

Fryklöf startar sin första variation med att lägga till två stämmor i händerna. 

Dessa nytillkomna stämmor är övervägande i åttondelsrörelse med en 

antydan om ett suckmotiv. Manualanvisning är även här manual tre. 

 

Variation två 

Reger byter här till åttondelsrörelse och lägger till en stämma. Variationen 

ska spelas piano pianissimo och fortsatt på tredje manualen men 

harmoniken blir något mera invecklad. Fryklöf förordar tilläggandet av en 

flöjt samt lägger till en stämma så att satsen blir trestämmig (plus temat), 

fortsatt legato men ett helt annat rytmiskt gestaltande i form av en daktyl, en 

åttondel och två sextondelar. Det finns även anvisningar om att plocka fram 

vissa framförallt sextondelar genom att spela dom på manual två.  Denna 

variation slutar med ett ritardando. 
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Variation tre 

Det enda Reger ändrar är att han lägger till ett litet crescendo genom hela 

variationen. Rytmiskt förekommer synkopering i framförallt alt- och 

tenorstämman. Han håller sig såvida man nu kan säga det om honom, 

mycket inom den traditionella harmonikens ramar. Fryklöf lägger till en 

fyrafotsflöjt samt ändrar från åttondels- till triolunderdelning.  

 

Variation fyra 

Nu ändrar Reger rytmen i altstämman till en daktyl. Han lägger även till en 

fyrafotsstämma och crescenderar poco a poco genom hela variationen, med 

svällskåpet tolkar jag det som.  

Fryklöf bibehåller rytmen, lägger till en stämma i manualerna samt lägger 

till i för svenska orglar en karakteristisk rörstämma: Eufon 8 (en 

genomslående rörstämma). Han arbetar nu även med att under hela 

variationen hoppa mellan manual tre och två och åstadkommer så en 

variation i ljudstyrka. 

 

Variation fem 

Reger tar här över triolrörelsen med en tydlig ekoeffekt där högerhanden 

befinner sig på den starkare manual två och vänsterhanden på den svagare 

manual tre. Mezzoforte förordas här i hela satsen. 

Fryklöfs variation fem reduceras till tvåstämmighet i händerna och han 

lägger till Fagott 16´i pedalens tema. Händerna flyttas tillbaka till manual 

tre och rytmiskt växlar man mellan sexton- och åttondelar. 

 

Variation sex 

Här kommer hos Reger en riktigt kraftig variation med händerna på manual 

två i forte och likaså starkt i pedalen. Rytmen är sextondelar vilka stegvis 

kretsar kring huvudtonen. 

Fryklöf har sextondelar men på manual ett parallella terser i nedgående 

rörelse och ett brutet ackord upp emellan dem. 

 

Variation sju 

I Regers variation blir det fortsatt starkt med en rytmisk figur på 

åttondelspaus följt av två sextondelar och två åttondelar. Här skapas igen en 

ekoeffekt genom att alltid spela vänsterhanden på den svagare manualen. 

Fryklöf är redan inne på tutti på manual tre, trestämmighet som övergår i 

fyrstämmighet homofon sats med figura suspirans som rytmiskt motiv.  

 

Variation åtta 

Här backar Reger till manual tre med svaga labialstämmor och med 

vänsterhanden spelas i åttafotsläge. Rytmen är sextondelar och åttondelar i 

högerhanden och åttondelar i vänsterhanden. 

Fryklöf har här en ekoeffekt med åttondelsackompanjemang på en svag 

manual samt starkare 32-delar, och en växling dessa emellan. Föreslaget är 

att man även byter till en svagare kombination helt och hållet. 
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Variation nio 

Här blir det hos Reger sextondelstrioler på manual två i forte och drillar i 

högerhanden med efterslag och två åttondelar. Fryklöf har här använt 32-

delar med någon slags daktylrytm igen och pauser som bryter upp satsen. 

 

Variation tio 

Reger har här parallella ackord som spelas omväxlande på en stark och en 

svagare manual i en daktylrytm med två efterföljande åttondelar. Fryklöf har 

gestiska brutna ackord i ”ad libitum-rytm” på en stark manual med en 

svagare kommentar på manual två. 

 

Variation elva 

I denna den elfte variationen reducerar Reger stämantalet i händerna till 

endast två och skriver en dramatisk variation med 16-dels trioler på den 

starkaste manualen.  

Fryklöfs elfte variation påminner till viss del om Regers dito. Även Fryklöf 

använder en 16-dels triolrörelse i höger hand som ackompanjeras av 

rytmiska terser i vänsterhanden. Det som däremot skiljer dessa tu är att än 

en gång skriver Fryklöf att nyansen och registreringen skall tunnas ut. 

 

Variation tolv 

Reger fortsätter här med en dramatisk nyans och snabba 16-delar i 

händerna. I denna variation så placeras höger hand på manual två och 

vänster hand på manual ett. Pedalens nyans tillskrivs fortissimo och är gärna 

annars oförändrad. Det är intressant att Fryklöf börjar sin variation i 

oktavkanon mellan högerhand och pedalen, men pedalen släpper i takt tre 

temat för första gången under hela stycket och ackompanjerar tillsammans 

med vänsterhand. 

 

Variation tretton 

Här händer det någonting för första gången i pedalen hos Reger. Temat 

förändras rytmiskt så att istället för halvnoter och fjärdedelar blir det 

punkterade åttondelar i oktaver med ibland förekommande förslag på 

sextondelar. Händerna har här en sextondelsfigur som består av 

sextondelspaus – två sextondelsnoter i parallella stora ackord med 

artikulationsbåge – sextondelspaus. 
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Reger variation 13. Leuckart. 

 

I Fryklöfs variation hamnar temat i vänsterhanden i manual ett och 

ackompanjeras av trioler i paralleltersrörelse. I pedalen finner vi fjärdedelar 

och inte en tillstymmelse av temat. Den här variationen slutar även med en 

fermat. 

 

Variation fjorton 

Reger använder här parallella terser i triolrörelse omväxlande mellan de 

olika stämmorna. Temat i pedalen är ibland kolorerad med triolrörelse. 

Temat hos Fryklöf blir här ”fragmentarisk” med väldigt små notvärden och 

även förskjuten så att den startar nästan två slag senare än den brukar. 

Ackompanjemanget är tjockt och i ett lågt läge med manualbyten ibland. 

Längre pedalfraser föregås alltid av ett starkare manualparti. 

 

 
Variation 14 hos Reger. Leuckart. 
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Variation fyra hos Fryklöf. Cantorgi förlag. 

 

Variation femton 

Hos Reger är denna variation plötsligt svag och lite friare med åttondelar 

som grundpuls. Allting spelas på manual tre i två takter och sedan flyttas 

satsen under två takter till en starkare manual som kommentar. Slutet blir 

svagt. 

Fryklöf har istället komponerat denna variation relativt ljudstarkt med 

kraftig synkopering i små notvärden pedalen. Denna variation har även ett 

ritardando i mitten av variationen. 

 

Variation sexton 

Reger använder här nedåtgående sextondelsrörelse omväxlande i de nedre 

stämmorna medans passacagliatemat hamnar i sopranen. 

Fryklöf har här imitation med 16-delstrioler. Den stämma som inte spelar 

16-delar ackompanjerar med åttondelar. Pedalen är nästan som en ”walking 

bass” som rör sig kring temat. 

 

Variation sjutton 

Reger flyttar melodin tillbaka till pedalen i forte ackompanjerad av brutna 

ackord i 32-delar som utmynnar i stora ackord.  

Hos Fryklöf återgår pedalen till ursprungstemat och ackompanjeras av 

trestämmiga ackord som växlas mellan höger- och vänsterhand. 

 

Variation arton 

Här har Reger använt sig av tre olika rytmiska lager, i pedalen de 

långsamma trygga passacagliatemat, i vänsterhandens tenor och alt blandas 

punkterade åttondelar med sextondelsrörelse. Sopranstämman består av en 

väldigt ekvilibristisk 32-delsrörelse där kromatik blandas med löpningar. 

 

Här kommer Fryklöfs sista variation med tutti i hela orgeln, Han lägger upp 

passacagliatemat en oktav i pedalen för pregnans och hela variation går 

plötsligt i någon slags F-dur istället för hittills rådande f-moll. Denna 

variation är också något förlängd för att avsluta stycket, dvs elva takter lång. 

Den slutar i mycket stora ackord parallellt i höger- och vänsterhand med en 

orgelpunkt i F i pedalen. Hela stycket slutar i ett rungande F-dur-ackord. För 

notexempel se variation 21. 
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Variation nitton 

Här finns alltså inte längre något att jämföra med, men det känns relevant att 

ha med även Regers sista tre variationer. Här har vi mycket stora ackord i 

båda händerna med dimackord som löses upp och melodin fortsatt i pedalen 

men accentuerad på slagets andra 16-del med en bruten oktav där första 

tonen får klinga i en åttondel.  

 

Variation tjugo 

Parallella 32-delsgrupper som landar i fanfar-kadenser med passacaglia-

temat uppbrutet i korta notvärden i pedalen. 

 

Variation tjugoett 

Även här avslutas stycket i dur-tonalitet med stora parallellackord i 

händerna med så mycket som ibland tio toner samtidigt. Mot slutet 

ritarderas det något med de två sista ackorden i adagio och dubbelpedal.  

 

 

 
Slutet av passacaglian hos Reger 

 

 
Slutet av passacaglian hos Fryklöf. Cantorgi förlag. 

 

Dessa två styckens harmonik har vi endast snuddat vid i denna analys, det 

går onekligen att säga mycket om mer om detta. Att bli för analytisk kring 

dessa så omfattande stycken känns däremot inte helt motiverat då det finns 

fler stycken med färre variationer som jag framgent kommer att analysera, 

då analysen av harmoniken är mer framträdande. Att dessa två stycken har 

släktskap tycker jag ur personlig synvinkel är större än vad jag tidigare trott.  

Styckenas tematiska bearbetning samt uppbyggnaden kring de olika 

variationerna är ju ibland väldigt likartade. Det är också intressant att 

Fryklöf förordar relativt stora klangliga skillnader i verket, något som i och 
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för sig inte var omöjligt på dennes orgel i Storkyrkan, men likväl var den 

inte lika utvecklad som Karl Straubes Sauer-orgel i Leipzig, som ändå måste 

tillskrivas Regers främsta inspirationskälla ur instrumentsynvinkel. 

 

5.5. Friare verk 

Fryklöfs Symfoniskt stycke i d-moll är som tidigare nämnts hans mest 

kända orgelverk, eller i alla fall det stycke som spelas mest runt om i 

Sverige och världen. Detta stycke omfattar tre återkommande teman som 

bearbetas i olika variationer under styckets gång. Delar av det klingar 

svensk romantisk orgelrepertoar i mitt tycke, så som det vackra flöjtsolot i 

den första pianissimo-delen. Däremot har detta verk andra komponenter 

som inte klingar lika svenskt. Här nedan återfinns en mer analytisk 

genomgång av stycket samt även en viss appell till motsvarande ”Regerska” 

stycken. Det senare visar sig vara svårare än jag först trott då de friare verk 

som Reger skrivit i motsvarande storlek ofta bygger på ett äldre tema såsom 

en antifon eller melodi av något slag. Även över namnet Bach finns en 

fantasi och fuga, men det är inte riktigt jämförbart i denna studie även om 

stycket i sig är värt att analysera. Jag har i detta avsnitt kommit till 

slutsatsen att jag torde analysera fragment från ett par av Regers fria verk, 

som även de finns utgivna på Breitkopf notförlag.  

 

5.5.1. Fryklöfs Symfoniska stycke 

Detta verk i d-moll med karaktärbeteckningen Allegro energico finns 

egentligen i två varianter. I Cantorgis utgåva från 2010 finns den under 

namnet Konsertstycke (in stile profano) samt som Symfoniskt stycke (för 

orgel). Dessa båda stycken är på det stora identiska förutom att i 

Konsertstycke så finns flera registreringsanvisningar samt applikatur för 

pedalspelet. De registreringsanvisningar som finns i Konsertstycke tros 

komma från en autograf daterad i november 1916 och avser orgeln i 

Storkyrkan i Stockholm, där Fryklöf arbetade. Framgent i denna text avser 

jag nu att främst fokusera på Symfoniskt stycke och endast i undantagsfall 

jämföra de två utgåvorna. Detta främst för att det är det senare som är det 

mest framförda under modern tid. 

 

Detta, enligt mitt tycke monumentala svenska orgelverk omfattar 254 takter 

i fyra fjärdedels takt. En durata brukar ligga på ungefär 15–16 minuter.  

Stycket har en dramatisk inledning med ett d-mollackord i relativt högt läge 

som snabbt efterföljs av en pedalinsats.  
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H. Fryklöf: Symfonisk stycke. Cantorgi förlag. 

Den starka och dramatiska inledningen fortlöper sedan men avtar mer och 

mer i intensitet och mynnar ut i mer melodiska linjer som varvas främst 

mellan sopran och basstämman, pedalen. I takt 49 så börjar således nästa del 

i stycket, ett Pastorale tranquillo där vi nu befinner oss i parallelltonarten F-

dur med ett vackert flöjtsolo i sopranstämman som ackompanjeras av svaga 

8’-fots stämmor i vänster hand.  

 

 
Fryklöf: Symfonisk stycke. Cantorgi förlag. 

 

Alla delar i detta verk expanderar relativt mycket, både i registrering eller 

snarare nyansering och i harmonik. Så gör även denna pastorala del där 

Fryklöf visar upp de olika möjligheter som orgeln kan presentera. När han 

leder oss vidare till nästa del så lämnar vi denna del med ett dimackord i 

svagt läge i oktaver. Nästa del, Poco mosso, fortlöper så i en f-molltonalitet 

med åttondelar som driver oss framåt. Vi presenteras också för ackord som 

vi tidigare hört i stycket samt kända temata samt karaktäristiska rytmer.  

 

Även denna del expanderar mycket i nyans och tar så småningom upp 

styckets karaktäristiska ackord från början. I takt 107 byter vi så tonart men 

behåller de kända första ackorden. Upptakten till takt 110 finner vi 
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beteckningen Agitato som åtta takter fram utmynnar i ett pedalsolo som 

avslutas på fermat med två stora ackord. Med ett dramatiskt g-mollackord 

med låg sjua samt förminskad kvint lämnar vi denna del för att hamna i den 

smått berömda Adagio-delen i D-dur.  

 

 
Fryklöf: Symfonisk stycke. Cantorgi förlag. 

 

Detta svaga och mycket lyriska parti tonar upp sig som en lugn insjö 

någonstans i vårt avlånga land. Partiets smäktande tonalitet för sannerligen 

oss för en stund bort från de något mer kontinentala första delarna i stycket 

med sin oerhörda dramatik till en appell till Fryklöfs kollegor och 

företrädare ifrån Sverige.  

 

Efter den lyriska delen i D-dur kommer en rubato-del som återgår till d-moll 

med en solomelodi i tenorläge. Hela denna del byggs succesivt upp både i 

dynamik och intensitet med pedalsoli som blir starkare och starkare som 

sedan ebbar ut och tar oss tillbaka till det lyriska partiet, nu med melodin i 

tenorstämma även där. Även denna del expanderar till viss del i dynamik 

och harmonik men avslutas ändå i ett svagt pianissimo. 

Sedan kommer återtagningen med dess karakteristiska fanfar och vi känner 

igen oss från styckets början. Här återkommer även de flesta teman som vi 

tidigare hört. Vi förnimmer också det vackra adagiot precis innan de sista 

åtta takternas starka avslutande d-mollparti. 

 
H. Fryklöf: Symfoniskt stycke. Cantorgi förlag. 

 

5.5.2. Regers Fantasia i C-dur ur Monologe op. 63 

Detta verk ingår i samma svit Introduktion och passacaglia och är mycket 

mindre i omfattning än Fryklöfs Symfoniska stycke. Det är dock det enda 
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stycket i samlingen som har en friare form. Stycket är 54 takter långt och 

taktarten är 4/2.  

 

 
 
Reger: Fantasia C-dur 

 

Stycket börjar med ett imiterande parti där ett tema och kontrasubjekt alltid 

följer varandra och skapar en kvartsförhållning. Styckets början är skrivet i 

Stile antico och i takt 34 går man över i ett friare toccataliknande parti med 

tempobeteckning Quasi un poco meno mosso (ma vivace), dvs Nästan lite 

mindre rörligt men fortfarande livligt. 

 

 
 

I takt 38 övergår man igen i imiterande stil med ett synkoperande tema. Sju 

takter senare bytet stycket karaktär igen och övergår i ett friare slutkläm där 

man överger imitation. Inspiration har klart hämtats från barockens 

tonsättare. 

6. Interpretation  

6.1. Artikulation 

”Så legato som möjligt” eller ”legato i alla fall i melodistämman”, hur 

många gånger har man inte fått höra det i lektionssammanhang? Reger 

skriver till och med legatissimo ibland, trots att detta är helt omöjligt och 

som jag ser det, mera en musikalisk än teknisk hänvisning. Just i vissa för 

Reger typiska gester så blir legato väldigt svår applicerat och kräver mycket 

övning, då Regers ofta skriver enorma ackord, som sällan kommer ensamma 

utan gärna tillsammans med flera andra där du skall försöka få 
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artikulationen så tät som möjligt. Något som är mer eller mindre lätt 

beroende på vilken typ av orgel du sitter vid, dvs vilken typ av överföring 

från tangent till själva pipverket du har, antal manualer du kopplar ihop ifall 

det är fråga om en mekanisk traktur, rådande akustiska förhållanden, ja, 

listan kan göras lång. 

6.2. Agogik 

 

Den romantiska epokens stora kännetecken, vad är det? I orgelvärlden under 

våra tonsättares tid hände många spännande saker. Instrumenten blev allt 

större, fick flera innovativa hjälpmedel för att allt snabbare kunna byta 

klangfärger och styrkegrader samt göra själva spelandet fysiskt lättare. 

Musiken kunde göras än mer dramatisk med alla dessa fascinerande 

hjälpmedel. Detta torde ha inspirerat dessa två kompositörer som båda hade 

tillgång till relativt stora instrument i varsitt land.  

Barockens och klassicismens taktfasthet har nu försvunnit och den fria 

agogiken med många rubaton och accelerandon kännetecknar den här 

epoken. Om man tittar i Regers orgelkompositioner så möts man av ett 

ständigt flöde av olika tempobeteckningar; poco a poco accelerando, con 

espressione, sempre poco ritardando osv. Specifika metronomtal däremot är 

sällsynta. 

Fryklöf har även liknande anvisningar kring agogik fast inte riktigt lika 

frekvent och detaljerad som Reger, men även han skriver ritardando innan 

nya avsnitt börjar. Specifika metronomtal finns inte så vida jag har hittat. 

Jag tror att Reger ofta använder tempobeteckningarna mer för att ändra 

karaktär än att tempot skulle ändras så avsevärt. Detta påstående baserar jag 

på de många olika tolkningar och olika inspelningar jag hört samt de få 

metronomtalen jag hittat.  

Reger skrev även till Gerhard Bunk i maj 1910 (angående att Bunk skulle 

spela på en Regerfestival i Dortmund): ”Young man, don´t play my pieces 

too fast… play everything quite calmly, even when it says to play faster.” 

(H. Haselböck, Max Regers Orgelverk, band 2). Även Straube tyckte att det 

var ett brott mot Regers konst att spela hans musik för snabbt. (H. 

Haselböck, Max Regers Orgelverk band 2.) I samma utgåva får vi även läsa 

ett citat av Reger, där han säger att satsens densitet, polyfoni, akustik i 

rummet och att nå maximal klarhet skall alltid gå före ett snabbt tempo. 

 

6.3. Registrering 

Registreringanvisningar i dessa utgåvor och av dessa kompositörer är en 

annan intressant aspekt att titta närmare på. Här får vi en viss kännedom om 

vad tonsättarna själva hade i åtanke när de skrev denna musik. Även här 

ställs vi inför vissa problem, då förläggare samt editörer ibland har gått in 

och tyckt i olika utgåvor. Av denna anledning så har jag valt att i Fryklöfs 

stycken endast intresserat mig för de anvisningar som finns att finna i de 

autografer som utgivarna har utgått ifrån. I Regers fall så finns det än fler 
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utgåvor att titta på och jag har därför valt att jämföra två olika utgåvor av 

samma stycke, Introduktion och passacaglia i d-moll utan opustal. De 

utgåvor är dels Breitkopfs utgåva som jag själv spelar ur när jag spelar detta 

stycke samt den not som Anders Bond använde 1923 i Gustafs på förlaget 

Bretikopf und Härtel. 

I Fryklöfs fall får vi anta med viss säkerhet att det är Åkerman och Lund-

orgeln i Storkyrkan som det hänvisas till när han ger oss en inblick i den 

klangvärld som han vill frambringa. Den tremanualiga orgel som stod där 

mellan 1878 och 1959 är ju ett barn av sin tids typiska svenska orgelideal 

med systerorglar i till exempel Uppsala domkyrka. Orgeln hade vissa 

moderna kvalitéer så som några kombinationer som du själv kunde 

programmera för att själv snabbt kunna byta klanger. De ”svenska” ideal 

som avses har ju så klart kontinentala influenser, främst från Frankrike där P 

L Åkerman studerade orgelbyggeri en tid. Detta i viss kontrast till den tyska 

skolan som Max Reger mötte ibland annat Leipzig och Thomaskyrkan.  

 

I Regers musik finns det vissa anvisningar till registreringstyper samt 

styrkegrader och i något enstaka fall en karaktärstämma. Här ser vi i 

Breitkopfs utgåva mer att de använder fot-tal och styrkegrad för att berätta 

för exekutören vilken karaktär som förordas. De dramatiska nyansskillnader 

som är så karaktäristiska för Regers musik kom nog till sin rätt mycket tack 

vare de ”rullsvällare” som ofta förekom ibland annat Sauers större orglar. 

Just en sådan som står i Leipzig på västra läktaren. Rullsvällarens funktion 

är grovt förenklat, att den aktiverar stämmor allt eftersom du puttar till den 

med din fot. I stora instrument med mycket grundstämmor och med flera 

verk så kan dessa övergångar från svagt till starkt nästan gå helt utan 

märkbara adderingar av stämmor. Denna orgeltyp är ju i stor kontrast till 

exempelvis den orgel som Bach hade i Thomaskyrkan, utan dessa enorma 

orglar strävar snarare mot att bli så orkestrala som möjligt. Om du i flera fall 

i Fryklöfs noter kan utläsa specifika stämnamn, så möts du i Regers musik 

mestadels av nyansbeteckningar och anvisningar om det skall vara 

grundstämmor eller andra mer generella företeelser.  

 

Fascinerande nog hittar man Regers musik inspelad på flera olika typer av 

orglar om man letar sig fram bland olika inspelningar. Förvånande många är 

inspelade på, i och för sig stora, men ganska annorlunda instrument mot den 

som Reger hade i sin närhet. Eller är det kanske så att det fanns flera äldre 

instrument omkring Reger som inte omnämns och att Leipzig-orgeln var ett 

modernt vidunder som andades framtid, men att det var lika vanligt att det 

framfördes på äldre verk. Det är ju kittlande att dra paralleller till en sådan 

tonsättare som Felix Mendelssohn, som gärna spelade på de äldre 

instrumenten när han åkte runt i Tyskland och aktade dessa instrument högt. 

Kanske är förekomsten av inspelningar på olika typer av instrument trotts 

uppenbara skillnader och svårigheter att uppbringa exempelvis sömlösa 

crecendi inte alls så anmärkningsvärt som jag trott. Om denna företeelse 

handlar nästa avsnitt om något mer ingående. 
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6.4. Uppförande på olika instrumenttyper 

Vid en snabb sökning på orgelmusik av dessa två kompositörers musik på 

Spotify, så hittar du otaliga inspelningar från hela världen när det kommer 

till Reger. Fryklöf är mer modest representerad på Spotify och majoriteten 

av exekutörerna är svenska organister. Söker du sedan på Youtube på 

respektive tonsättare så får du än fler på Reger och även Fryklöf får något 

fler träffar. Fryklöf finns även representerad av någon enstaka utländsk 

organist.   

Fryklöfs musik är i regel inspelad på medelstora och stora romantiska orglar 

och klingar inte helt olikt det som föreskrivet är i notbilder och hur man 

förväntar sig att det torde ha låtit. I en inspelning från Uppsala domkyrka 

2000 med tidigare orgelprofessorn Ralph Gustafsson så kommer vi nog 

ändå närmast originalet, främst med tanke på att orglarna är snarlika och det 

i mångt och mycket går utmärkt att följa de anvisningar som finns. 

 

Reger är än mer representerad i olika inspelningar från olika länder och 

framförallt med olika orgeltyper. Vad behöver man då egentligen för att 

spela Reger? En stor orgel som låter starkt, massa manualer och en enorm 

akustik? Bevisligen finns det delade meningar omkring detta. Jag 

personligen skulle förmodligen inte komma på tanken att spela in en skiva 

på en gammal orgel från 1800-talets början eller en mellanstor neobarock-

orgel, men jag måste nog omvärdera till viss del. Jag som haft ynnesten att 

provspela den enorma Sauer-orgeln i Leipzig när Kungl. Musikhögskolans 

studenter var på resa i Bachs fotspår minns hur mycket av de typiska 

”Regerska gestiken” med stora parallella ackord och likande, låg mycket 

bättre till och var enklare att genomföra än på en grov och djup neobarock-

orgel. Med det sagt måste jag ändå påminna mig om, när jag på riktigt blev 

hänförd av Regers enorma musik en kulen höstdag i Gustav Vasa kyrka vid 

Odenplan i Stockholm. Mikael Wallin spelade just opus 67 Introduktion och 

passacaglia i f-moll på den relativt typiskt svenska Setterquist-orgeln på 

läktaren. Den orgeln, som ju den store Otto Olsson utvecklade under sina år 

där, har ju naturligtvis fler likheter än olikheter med Sauer-orgeln i 

Tyskland, men ändock i grunden relativt olika. 

 

Som tidigare nämnts så var Reger själv väldigt fascinerad av de då moderna 

hjälpmedel i orglarna som tillät snabba dynamikändringar. Karl Straube 

spelade 1903 en ”klassisk” version av Regers Ein feste Burg op. 27 samt 

Symfonisches Fantasi und Fuge op. 57 där han ignorerade många 

dynamiska anvisningar. Reger godkände detta men fortsatte ändå att skriva 

för en orgeltyp som tillät enkel dynamisk variation. Hans Haselböck (f. 

1928) som är österrikisk organist och kompositör, och som skrivit förordet 

till Breitkopf-utgåvan från 1987, tycker att det i Regers musik inte finns 

något bevis på att han var tilltalad av (den kommande neobarockens) 

verkprincip utan hade 1800-talets orglar som klanglig ideal, med många 

grundstämmor och inte så starka mixturer. I Sauer-orgeln i Thomaskyrkan i 

Leipzig 1908 fanns det 86 stämmor och av dessa var hela 26 grundstämmor 

i manualerna.  
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7. Om inte… 

Om inte döden skördat Fryklöf i så tidigt skede, ja vad månde då ha blivit? 

Detta är ju ett mer filosofiskt avsnitt om vad som skulle kunna hänt med 

framförallt Harald Fryklöfs kompositionsvärv om han hade fått leva längre. 

Han satt som organist i Storkyrkan i Stockholm, några år innan Stockholm 

blev ett eget stift. Vad hade det inneburit för Fryklöf om han plötsligt blivit 

domkyrkoorganist i Sveriges huvudstad och landets nyaste stift. Vilka 

influenser hade då kommit till katedralen, vilka samarbeten hade kunnat 

starta och vilken musik hade flödat ur Fryklöfs penna om inte om fanns… 

Dessa spekulativa tankar är ändå kittlande att ställa sig. Fryklöfs värv också 

som lärare i harmonilära på Sveriges ledande musikkonservatorium gav 

honom ju ständigt nya influenser från sina elever som mötte honom. Att han 

var högt aktad och omtyckt som lärare finns det vittnesbörd kring. Flera av 

hans verk blev också prisade i olika instanser i det svenska musiklivet. Min 

personliga teori är att Fryklöf, om han fått ett längre liv skulle ha kunnat 

göra än mer för musiksverige och också kyrkomusiken i detta land. Hans 

bidrag för kyrkomusiken och musiken under gudstjänsten hade varit mycket 

intressant att se.  

 

Den så massivt producerande Reger, vad hade hänt där? Hade Regers konst 

följt med tiden eller hade den fastnat i den svulstiga form som 

kännetecknade Reger ? Min ytterst personliga tro är att den enorme Reger 

ändå skulle hålla kvar vid det tonspråk han så väl behärskade och skrev sin 

fantastiska musik i. Hur Reger hann med denna enorma produktion under 

sitt relativt korta och även sjukdomsdrabbade liv är mycket fascinerande. 

Vad drev honom? Hade den kraften fortsatt eller kände han på sig att hans 

tid på jorden skulle bli en kort och flyktig sådan? Hade han i sin ställning 

som en av de stora tonsättarna tagit influenser under det så omvälvande 30 

år som skulle komma efter honom. När man läser Hans Haselböcks tankar 

om detta så stärks mina egna funderingar. Haselböck menar att man inte kan 

skönja några märkbara influenser eller intressen till det kommande neo-

barocka ideal som följde i musikhistorien. 

 

Skulle Fryklöf erkännas i samma utsträckning som Max Reger om han fått 

verka längre? Förmodligen inte, han skulle däremot kanske gjort sig än mer 

etablerad för den svenska orgelpubliken likt flera i hans generation så som 

Otto Olsson och Oskar Lindberg. Vid en snabb undersökning bland före 

detta och nuvarande orgelstudenter vid Kungl. Musikhögskolan så hade av 

åtta tillfrågade endast en student spelat musik av Harald Fryklöf. Däremot 

hade alla åtta spelat minst ett stycke av Max Reger. Fryklöfs breda och 

dokumenterade intresse för den liturgiska musiken skulle med stor 

sannolikhet ha bidragit till större kännedom om hans värv. Flera stora 

förändringar inom gudstjänstmusiken tog plats under sekelskiftets början 

och in på 30- och 40-talen.  
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8. Slutsats 

Denna skrift med titeln ”Harald Fryklöf - en svensk Reger?” är ett 

examensarbete på masternivå med inriktning kyrkomusik instrumental på 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet har gått ut på att jämföra två 

tonsättare som för många förknippas med orgelkonsten från förra 

sekelskiftets början omkring 1900 och framåt. Här kommer några tankar om 

vilka slutsatser jag kunnat dra. 

 

Det vi har kunnat finna vissa bevis för är att Harald Fryklöf satte Max 

Regers musik högt bland de tonsättare han uppskattade från sin samtid. 

Hans kopplingar både till Stockholms musikkonservatorium som lärare samt 

sina egna fortbildningssträvanden med resor och korrespondens med 

Tyskland gör ju att det inte är omöjligt att Fryklöf själv spelat Reger i 

Stockholm. Faktiska bevis så som vittnen eller programblad har jag dock 

inte funnit. Fryklöf skall ha varit på väg till Tyskland för att studera 

kyrkomusik och inte repertoarspel omkring tidpunkten för sin död, och då är 

inte omöjligt att han hade Max Regers musik som forbildningsmål, men 

detta är bara spekulation från min sida.  

 

I den analytiska delen, då främst av de två passacaglior som jag analyserat 

finns stora likheter i gestik och hur de båda bygger upp sina kompositioner. 

Detta kan ju vara ett sammanträffande, men mer tyder på att Fryklöf i detta 

fall säkert sneglat på Regers kompositioner, om inte just denna passacaglia 

så säkerligen i en eller flera andra verk. Var tog då Reger sin inspiration 

ifrån. 22 variationer, ja var hittar vi det antalet någon annanstans om inte än 

i Johann Sebastian Bachs stora Passacaglia och fuga i c-moll, BWV 582. 

Frågan om hönan och ägget gör sig påmind, kan de båda herrarna sneglat på 

den störste, Bach, mer än att Fryklöf har tagit stor inspiration av Reger. 

Detta är ju omöjligt att svara på utan att spekulera.  

 

När jag har studerat de olika skrifter och noter som finns av och om dessa 

båda kompositörer så har också vissa teorier stärkts, jag tänker då på saker 

som har med interpretation att göra. En av de saker som var intressant att 

läsa om var hur både Max Reger och Karl Straube ofta tar upp de ibland 

skrämmande karaktärsbeteckningarna. Att dessa beteckningar mer ger 

exekutören en inblick i vilket känsla kompositören vill åt gör att både frågor 

kring satsen och tekniska frågetecken lättare kan suddas ut.  

Ur den tekniska synvinkeln, både läsligt och spelmässigt så är dessa herrar 

inte helt lika. Fryklöfs sats ter sig oftare mer transparent och den är sällan 

lika kompakt som Regers. Enligt min uppfattning är i Fryklöfs f-moll 

passacaglia likheten, både visuellt och hantverksmässigt, absolut störst. De 

små koralförspel som jag analyserade tidigare fann jag likheter i. Dessa 

likheter är därmed inte så stora att man direkt säger att detta skulle vara en 
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solklar Max Reger, snarare kan man härleda dessa likheter med rådande den 

stilistiska perioden. Enligt mitt tycke hade Fryklöf lika gärna kunnat hämta 

inspiration från Sigfrid Karg-Elert eller från någon svensk kollega. 

 

Under arbetes gång har jag även sneglat mot viss pianorepertoar, främst för 

att William Seymer i sin skrift om läraren Fryklöf tar upp hans prisbelönta 

Fuga i ciss-moll för piano som för tankarna till Reger. Där måste jag bifalla 

Seymer, denna komplexa fuga ser och låter som Reger. Den är inte ett av de 

nu mest spelade pianostyckena av Fryklöf, långt ifrån. När jag sökte på 

inspelningar på denna fuga hittade jag ingen. Däremot finns otaliga 

inspelningar av de åtta mindre pianostycken som Fryklöf också skrivit. I 

dessa åtta närmast tonmålningar som Den första svalan, Bäcken och 

liknande finner i alla fall inte jag någon koppling till Reger. Snarare har 

Fryklöf sneglat åt kollegor i Sverige och Frankrike.  

 

Av Regers pianomusik har jag ögnat igenom hans Siluetter op. 53. Visst ser 

man i satsen likheter med Fryklöfs fuga, men den senares fuga känns inte 

alls lika pianistisk som de mindre styckena av de båda tonsättarna. Snarare 

ser man tydligare likheter mellan Regers orgelverk och Fryklöfs pianofuga 

än många av Fryklöfs orgelkompositioner.  
 

Klangligt var det också intressant att se att Reger förordade de stora 

symfoniska orglarna med mycket olika typer av nyansskillnader. Detta till 

trots lät han sin vän Karl Straube utforska möjligheterna att frångå 

kompositörens intentioner. Detta gör ju att det absolut går att spela 

framförallt Regers musik på olika typer av instrument, men den passar 

kanske trots allt bäst på en stor romantisk orgel med många 

klangmöjligheter. I Fryklöfs musik, som jag bara funnit inspelningar av, där 

det spelas på större romantiska orglar av liknande typ som Fryklöf själv var 

organist vid, väcks även dessa frågor. Jag har under knappt ett och ett halvt 

år umgåtts och konserterat med två av Fryklöfs stycken, Symfoniskt stycke 

samt Impromptu Festivo vid ett 10-tal gånger. Jag har haft möjligheten att 

gestalta dessa stycken på olika instrument från olika tidsperioder, i olika 

delar av Sverige. Där stycket kom bäst till sin rätt och kanske var lättast att 

applicera på instrumentet var i Linköpings domkyrka där det står en 

tremanualig Setterquist-orgel från 1929 med 61-stämmor.  

I de fall jag har spelat på senare instrument från 60- och 70-talen så har de 

oftast varit av större karaktär och har senare blivit ombyggda och gjorts till 

mer kompromiss-orglar med bland annat kombinationssystem istället för 

den karaktäristiska registersvällaren. Kombinationssystemet möjliggör att 

du kan programmera ditt egna registercrecendo.  För att detta skall låta så 

romantiskt och stilistiskt rätt har jag märkt att det kräver en relativt stor 

kompromiss-orgel för att det skall fungera. 

 

Om man ägnar en stund åt kritisk reflektion kring detta skriftliga arbete, så 

kan jag konstatera att det kanske inte hade skadat att ha lite större bredd och 

infallsvinkel. Även om jag utöver några orgelkompositioner även har 

sneglat lite mot pianorepertoaren, så hade man kanske kunnat även 
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inkludera vokalmusik, för att hålla ämnet inom kyrkomusik. Dock är det just 

i orgelkretsar jämförelsen Fryklöf – Reger görs.  

 

I analyserna hade jag kunnat djupdyka mera i det som kännetecknar 

respektive tonsättare harmoniskt. Nu blev det en enkel och ytlig analys -  

framförallt i Regers musik händer det så otroligt mycket på varje slag. 

Kanske hade man även kunnat intervjua någon som har ägnat mycket tid åt 

musiken, till exempel Eric Boström, Johan Hammarström, Jan H Börjesson 

eller Ralph Gustafsson. Större analyser av instrumenten orglar skulle 

eventuellt belyst hur just instrumentens klanger och kanske även tekniska 

möjligheter kunnat ge incitament till olika kompositioner. 

 

Min slutgiltiga reflektion kring dessa två fascinerande kompositörer är att 

man visst kan se likheter. Kanske framförallt kan man tillstå sig att hävda att 

Fryklöf låter mer som Reger, i alla fall i några verk, än vad till exempel 

Gustaf Hägg eller Oskar Lindberg gör. Om man skall hålla sig med att 

jämföra olika kompositörer och vem som är den svenske motsvarigheten i 

förhållande till en större, mer känd internationell dito, så vill jag nog påstå 

att av de svenska orgeltonsättarna under början av 1900-talet så är Harald 

Fryklöf så nära vi kommer den svenske Reger.  
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