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Franz Liszt – från underbarn till pianovirtuos 

 
Innan jag gör någonting viktigt i livet, brukar jag samla ihop mina tankar, jag ber eller mediterar 
för att skapa det andliga förhållande till det som jag tänker sysselsätta mig med. Jag funderade 
länge på hur jag ska börja skriva mitt arbete. Svaret kom plötsligt när jag gick förbi pianot och såg 
noter på notstället av mitt favoritstycke. Jag satte mig vid pianot... och började spela tyst den 
gudomliga, eviga och vemodiga nocturne "Kärleksdrömmar" (Liebestraum nr 3). Just denna 
nocturne spelade Liszt vid sitt sista uppträdande i Luxemburg inför publik tolv dagar innan han 
gick bort. I mitt minne träder hela hans långa liv fullt av händelser och ständigt arbete fram.  

 Mitt examensarbete började med, förutom att beställa noter på Liszts Ad nos-fantasi och Reubkes 
Sonat 94 Psalmen, att jag sökte efter litteratur om Liszt. Jag djupundersökte epoken som han levde 
i, hans liv, vänner, verksamhet, kompositionsstil. Då öppnades för mig flera hemligheter om den 
sanna konsten. Vissa fakta ur hans liv påverkade mig så starkt att jag kunde inte låta bli att nämna 
dessa i det här arbetet. 

 I alla sfärer av människans andliga verksamhet dyker det då och då upp gestalter vilkas verk 
skapar en ny epok. Vi kallar dem genier. Just en sådan människa i högsta grad var Franz Liszt- en 
genial ungersk kompositör, pianist, pedagog, dirigent, publicist och brinnande missionär i musik 
som föddes exakt för 200 år sedan den 22 oktober 1811 i dåvarande Doborjan i Ungern (nuvarande 
Raiding i Österrike från år 1921).  

 Franz började spela vid 5 års ålder och vid 9 gav han sina första konserter. I Wien, dåtidens centrum 
för Europas musikliv, spelade han piano för Carl Czerny (Beethovens elev) och studerade musikteori 
för maestro Antonio Salieri (Beethoven själv studerade kontrapunkt för Salieri i 8 år). På en av hans 
konserter den 13 april 1823 i Wien kom en fattig, sjuk och redan helt döv Beethoven och blev så 
berörd av Franz' spel att efter konserten kom han upp på scenen för att krama och kyssa "den lille 
Herkules". Så döpte honom den store mästaren. 

 En fransk kritiker Mortenville skriver efter en konsert den 7 mars 1824: "Jag är tvungen att erkänna 
att efter dagens afton började jag tro på själens inkarnation, jag är helt säker på att Mozarts själ och 
ande inkarnerats i den unge Franz´ kropp". 

 I jämförelse med 1700-talet då musiken främst hade en tjänande funktion som kyrko- dans- eller 
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ceremonimusik så blev 1800-talet den tid då man började betrakta musiken som "konst", likvärdig 
med andra konstarter som arkitektur, skulptur, målning och poesi, och dessutom ta ledningen inom 
konstarterna, vilken den har kvar än idag. Artistens roll ändrades också, den var inte längre bara 
underhållning för publiken. 
Liszt började turnera med konserter i hela Frankrike, England, Schweitz. Konsertprogrammen bestod 
av virtuosa etyder av Moscheles, Hummel, Czerny, Field osv. Beethovens musik började han spela 
tidigt och den fortsatte ingå i hans program nästan livet ut. Hans lärare Czerny stöttade honom från 
Wien genom brev, gav råd angående program, övningsmetoder, skickade nya noter. 
Förutom detta övade han 4-5 timmar om dagen (terser, sexter, oktaver, tremolo, repeterade noter, 
kadenser osv). Czernys levnadsdevis "flit, övning och ständigt arbete" blev Liszts motto livet igenom 
och också min under många år. 
Det är märkligt, men just dessa ovan nämnda etyder ingick i min musikskolas studieprogram. Vi 
spelade Czernys etyder op 299 i de lägre klasserna, och i de högre klasserna op 740, vilka var mer 
komplicerade och kan kallas konsertetyder. Varje etyd är inriktad på en specifik teknisk övning, t ex 
oktaver, terser, arpeggio, staccato, specialövningar för vänster hand, vilket jag inte var förtjust i. 
Det är härligt att veta att jag går i Liszts spår. 
Tjugoåringen Liszt ägnade sig helt åt undervisning. Oavsett sina unga år förvånade han sina elever 
med seriösa och djupa tankar, sitt originella omdöme, ädla hjärta, sökande förnuft. Han stannade och 
beundrade varenda ton, liksom om var och en av dem hade sin mening. Med stort tålamod krävde 
Liszt från sina elever behärskning av alla sidor av pianotekniken. Han påminde dem hela tiden: "För 
att kunna framföra allt som ni känner, måste ni ha välutvecklade och flexibla fingrar som behärskar 
en full skala av färdiga färger så era hjärtan kan vara uppfyllda och öppna, era fingrar får inte vara ett 
hinder för detta." En av hans elever skriver: "Han spelar inte, utan berättar. Han är en strålande och 
inspirerande poet, den musikaliska fraseringen inspirerar honom och han börjar deklamera som en 
stor skådespelare som med hjälp av sina fingrar söker det rätta uttrycket."  
Dessa rader är något jag känner väl igen från mina egna lärare under min studietid vid Statliga 
konservatoriet i Baku. Min lärare betonade ofta vikten av att tillägna sig fullkomlighet vad gäller 
pianoteknik, för att därmed bli fri under spelet och kunna uttrycka det man vill.  
Men själv var Liszt alltid missnöjd med sitt spel sedan han hört den store violinisten Niccolo Paganini. 
"Vilken människa, vilken fiol, vilken konstnär!"- utropade den då 20-årige Liszt, redan själv känd 
virtuos. "Gud, vilka plågor, vilket elände och lidande präglar dessa fyra strängar! Och hans uttryck, 
hans sätt att frasera och till slut hans själ! Om fiolen som bara har 4 strängar ger så många effekter 
och färger hur mycket oupptäckta döljer sig inte då i pianot, detta universella instrument", tänkte 
han.  
Detta är en erfarenhet som jag själv gör nu under instuderingen av mina stycken av Liszt och 
Reubke, som jag övar mycket på piano, och där jag känner pianots stora möjligheter att skapa en 
mångfald av klangfärger och nyanser. Detta måste jag sedan försöka översätta till orgelns stora 
klangpalett, där klangskiftningarna skapas med hjälp av olika registreringar, och i mindre grad 
genom tonens direkta påverkan genom anslaget. En organist kan jämföras med en dirigent när det 
gäller att forma klangerna och färgläggningen i verket. Detta liknar också tonsättaren som 
instrumenterar sin orkester i partitur med de olika instrumenten. Varje orgelregister motsvarar ett 
instrument ( t ex Violin, Trumpet, Basun, Oboe etc). Med registrering menas att bringa olika 
enskilda register i funktion som skapar en palett av klanger. Olika orglar har olika storlek, olika 
antal register och därmed klangliga möjligheter. 
Det är viktigt att komma ihåg att de främsta tonsättarna under 1800-talet av orgelmusik var stora 
pianister, t ex Franck, Mendelssohn, Schumann, Brahms, och framför allt Franz Liszt och Julius 
Reubke. 
Liszt arbetar, hittar nya metoder och växer både som virtuos och konstnär/musiker. Hans ambition 
var att skapa ny musik på högsta konstnärliga och etiska nivå. Med tiden började Liszt bli mera kritisk 
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mot Paganinis överdrivet effektfulla sätt att spela som gjorde intryck på publiken. Han reagerade allt 
kraftigare mot det ytliga i virtuositet. Den "ekvilibristik" på piano betydde ofta att spela starkt och 
fort. Han kom själv nära pianister som kallades "pianoakrobater" under många år på scenen. Nu 
fortsätter han att spela virtuost utan att vara virtuos i teknisk mening. Han tränar inte bara fingrar 
längre utan också intellektet.  
Själv tänker jag ofta sedan många år på den viktiga frågan varför vissa musikers spel inte berör 
mig alls, medan andra musiker kan få mitt hjärta att slå snabbare, det känns i hela kroppen och jag 
blir berörd. Så småningom förstod jag att mina reaktioner har att göra med hur framförandet av 
musiken kommunicerar med mig och mitt inre, hur besjälat framförandet är.  
Som Liszt sa själv en gång: "Ofta kan man känna igen interpretens karaktärsdrag i musiken. Om 
interpreten har en melankolisk karaktär, blir dennes spel också lugnt och kallt". 
För att hitta sina konstmusikaliska ideal höjer han sitt hjärtats och hjärnas kultur genom att läsa 
Homeros, Bibeln, Platon, Byron, Lamartin, lyssna på Beethovens, Bach, Mozarts, Webers musik.  
Paris var centrum för det intellektuella och konstnärliga livet i hela Europa, och Liszt som en artist 
kunde så klart inte undvika att möta alla de framstående filosofer och konstnärer, poeter, författare, 
kritiker, artister, människor med bred kultursyn. Vid sådana möten kändes det plågsamt för honom 
att inse sin brist på utbildning och i allmän kunskap. Han börjar suga i sig allt som tänkas kunde i det 
intellektuella och konstnärliga Parislivet: han läste mycket, gick på opera och dramatiska 
föreställningar, konserter, konstutställningar, föreläsningar och annat...  
Under min utbildning vid Statliga Konservatoriet i Baku betonades också vikten av att tillägna sig 
allmänbildning rörande andra konstarter, såsom måleri, skulptur, arkitektur, litteratur, poesi. 
Detta var väldigt bra och utvecklande för mig: så mycket av andra konstarter finns också i musiken 
och finner sitt uttryck där, detta är ju också en av romanticismens centrala tankar. I närheten av 
konservatoriet låg ett konstnärligt gymnasium som vi hade stort utbyte med och tog del i hög grad 
av varandras arbete. Vi besökte deras ateljé och studenterna där besökte oss och lyssnade när vi 
övade. Först efter några år förstod jag att detta var ett stort behov från båda sidor att inspireras av 
varandra. Detta tror jag är viktigt överallt där man sysslar med konstnärlig utbildning. 
Hans bekantskapskrets vidgades så småningom; bland nya vänner är Hugo, Lamenne, Berlioz, 
Chopin, Delacroix, Musset m fl. Under 1830-talet var Liszt intresserad av saint-simonismens lära. En 
av rörelsens idéer var att "musikerna skall berika den religiösa poesin med sina harmonier och ge den 
en musikalisk karaktär som kan penetrera själens djup hos de trogna. Artisten som präst skulle sköta 
kommunikationen mellan Gud och människorna". Dessa idéer tycker jag gäller alla musiker, och 
kanske i synnerhet kyrkomusiker. 
I Italien blev Liszt inspirerad av renässansens konst och litteratur och började tänka över konsternas 
samverkan (Dante-sonaten, Tre Petrarca-sonetter). Han upplevde att Rafael och Michelangelo hjälpte 
honom att bättre förstå Mozart och Beethoven. Pianomusiken från denna tid är inte bara klingande 
illustrationer utan även en musikalisk beskrivning av de skönhetsideal han föreställde sig fanns i 
målningar och skulpturer.  
Idén att gestalta utommusikaliska företeelser i form av landskap, måleri, skulptur, men även texter, 
på detta sätt, får stor betydelse för Liszt, och för hans elev Julius Reubke, som väljer en bibeltext som 
genomgående tema i sin Sonat för orgel. 
År 1834 grundades "Gazette Musicale de Paris", initiativet kom från Berlioz, Liszt och Chopin.  I 
tidningens redaktion ingick Balzac, Heine, Dumas (far), George Sand, Delacroix, Berlioz, Halevi, Fetis 
och Liszt. Viktigast i tidningen var att lyfta fram och beskriva musikkonstens situation. I sina artiklar 
från Schweiz beskriver han kritiskt tillståndet gällande musiker i det moderna samhället. Vidare 
påpekar han defekter i skolsystemet, operahusen, konsertföreningarna osv. Han förvarnar om att 
konstens nivå kommer att sjunka, pekar på de svårigheter och förnedrande förhållanden en artist kan 
uppleva i sin verksamhet varje dag. Sedan argumenterar han för en reform av hela musiklivet. Från 
Italien skriver han hur det konstnärliga livet där försämrades, jämför konsten då och nu, kritiserar 
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operakonsten, instrumentalmusikens nivå.  
Jag anser att de här frågeställningarna har stor aktualitet också i dagens samhälle. Debatten om 
kulturens plats behöver alltid föras och fördjupas. Det finns ju ett stort konstnärligt arv att förvalta 
där vi alla har ett ansvar.  
Under 1840-talet börjar hans stora 8-årig turné över Öst- och Västeuropa, England, Ryssland (från 
1839-1847). Han var den förste (förutom Paganini som violinist) som började spela 
solopianokonserter. De andra virtuoserna blandade sina program med solister och andra musiker, 
och spelade kammarmusik eller tillsammans med symfoniorkestrar. Det var en svår uppgift för en 
pianist att ha en rik och varierad repertoar för att under en hel kväll kunna intressera lyssnaren med 
endast pianoverk. Liszt kände att han klarade en sådan uppgift. Traditionen att göra 
solopianokonserter spreds ganska snart. 
I jämförelse med många andra av 1800-talets pianister, strävade Liszt efter nya dramatiska medel för 
det pianistiska uttrycket. Genom sin lärare Carl Czerny ärvde Liszt traditionen från Beethovens 
spelstil. Trots att Czerny själv sannolikt saknade temperament och viljekraft i den utsträckning som 
karakteriserade Beethovens musik, kunde han ändå behålla den beethovenska speltraditionen och 
föra den vidare till Liszt som utvecklade, förnyade och utvidgade hela den emotionella uttrycksskalan. 
Han gillade stora kontraster och stark accentuering, bytte ibland f mot ff, p mot pp. Liszt gick snabbt 
ut på scenen, bugade sig och kastade sig till flygeln, han satt ganska högt, spelade med stor 
upprördhet, var mycket rörlig, huvudet lite bakåt. En vanlig gest var att kasta håret ifrån sig under 
spelet. Jag vill nämna också hur långa fingrar han hade: tummen 7 cm, pekfingret 11 cm, långfingret 
12 cm, ringfingret 11,5 cm, lillfingret 8,75 cm.  
Nu har jag hittat en ursäkt för några ställen i "Ad nos" där det är särskilt svårt att nå hela ackordet. 
På grund av ett ibland enormt otyglat temperament, spelade Liszt ibland en hel del fel, särskilt i 
vänster hand, men brydde sig inte om det. Han tyckte att "man får spela fel toner men man får inte 
spela falskt" och visade för sina elever hur man kan göra det bästa av en sådan situation. Självklart, 
sådana tillfälligheter i hans spel försonades med djupet av emotion, tänkande och sanningsenlighet i 
hela interpretationen. För mig som lyssnare är det ofta så att jag mera uppskattar en besjälad 
tolkning som inte är tekniskt perfekt, än tvärtom. Som interpret däremot har jag lika stora krav på 
mig själv både tekniskt och tolkningsmässigt. Men Liszt var både interpret och lyssnare samtidigt - 
ett karaktärsdrag som är viktigt för alla oss musiker. 
En av de viktigaste frågorna för mig rörande konstnärlig interpretation är: "Måste en konstnär 
själv vara i stark emotion och affekt under konsertframträdandet eller räcker det att bara 
framkalla dessa emotioner hos lyssnaren?". Vid sina första framträdanden ansågs Liszt i hög grad 
att spela mest för sig själv, hans glödande och otyglade sätt att spela förstörde honom. Senare 
under den mogna perioden av sin virtuosa verksamhet, lärde han sig att styra sina emotionella 
utbrott utan att tappa sin dramatiska kraft, känsla och glöd i framförandet. Även om han saknade 
den nödvändiga stämningen vid konserten grundades hans spel på tidigare djupa upplevelser och 
kunde leverera de rätta emotionerna till lyssnaren ändå. 
Jag tycker att nivån på ett musikverks framförande beror mycket på hur djupt han eller hon känner 
sina egna innersta mekanismer, konstnärliga möjligheter och utnyttjar de egenskaperna i sin 
verksamhet. Liszts storhet fastställs inte bara på grund av hans geniala begåvning, detta titaniska 
arbete som han genomfört för att utveckla sin talang, utan också tack vare en speciell förmåga att 
kunna tränga in i de dolda djupen av människans psyke. 
Efter många års tänkande omkring interpretationsfrågor som kan gå åt tusen olika håll kom jag 
fram till en enkel lösning. Jag menar att det finns två sätt att tolka: objektivt och subjektivt. Om 
man renodlar detta: i det första fallet förenas interpreten med ambitionen att gestalta tonsättarens 
tanke och låter de subjektiva känslorna stå tillbaka. Det här sättet är rent återgivande och jag 
tycker att det är ännu inte konst i egentlig mening. I den subjektiva interpretationen står 
interpreten själv i centrum, uttrycker endast sig själv, sitt eget jag i första hand och inte 



VII 

tonsättarens. Det är heller inte en konstnärlig process. Liszt förenade dessa två förhållningssätt: 
utan att glömma tonsättarens tankar och känslor, blev hans tolkning personlig utifrån den stora 
konstnär han var. Liszt bevisade att interpretens konstfrihet är inte bara innebär att spela fritt utan 
den ligger också i djup kunskap om stil och karaktär rörande verket, alltså en interpret måsta veta 
sina möjligheters gränser. Med hjälp av skönlitteratur, konst, filosofiska traktater, historiska epos 
och folklegender inspirerades han att skapa en konstnärlig gestaltning. Innan Liszt gav en etyd av 
Moscheles till sin elev Valeria Buasje föreslog han henne att läsa Viktor Hugos "A Jenny" för att bättre 
förstå etydens innehåll. 
Mina lärare från musikgymnasiet gjorde samma sak, ibland kände jag att jag läste mer på den skolan 
än spelade. De drog ofta paralleller till poesi och måleri, i direkt association med de verk jag spelade. 
Eller ett annat exempel: en av hans elever kunde inte känna tempo rubato i ett verk av Chopin. Liszt 
spelade, förklarade, men förgäves. Då bad Liszt att gå med honom till fönstret och titta ut, det blåste. 
Liszt sa: "Titta på kvistarna - de är upprörda, titta på löven - de slåss med varann, men själva stammen 
och grenarna är stabila - det här är tempo rubato". 
Liszts och Hans von Bülows elev Laura Karer berättar att Liszt hade dolda program till alla Chopins 
preludier, alltså vart och ett hade ett namn: t ex 1:"Föreningen", 2: "Dödsångest", 3:"Du är underbar som 
en blomma" osv. 
Tillbaka till mina lärare i Baku. Jag fick alltid som uppgift att hitta ett innehåll till styckena som var på 
gång, ibland räckte det bara med ett ord, en mening , dikt eller en målning. Jag måste erkänna, det 
fungerar utmärkt, man känner sig tryggare på scenen när man inte bara spelar utan berättar en 
dröm. Via hans elever spreds hans pianoteknik, hans sätt att uppträda. Jag kan säga att Liszt blev en 
förfader till lärarna i den ryska pianoskolans tradition. Stanislavskij teater-skolans grundidé är en 
fortsättning på Liszts tankar om konstnärlig gestaltning. Allt som jag skriver om, står så nära mig." I 
grunden så härstammar vi alla från honom - Wagner ej undantagen - och är honom tacksamma för det 
lilla vi förmår. César Franck, Richard Strauss, Debussy, samtliga de senaste ryssarna, är grenar på hans 
träd"- Ferruccio Busoni (1866-1924), en av hans elever. 
 
 

Franz Liszt som tonsättare och nydanare – den symfoniska dikten 
 

Han avslutar sin konsertverksamhet när han är på höjden av sin skaparkraft och virtuositet. De sista 39 
åren spelar han nästan inte alls offentligt inför publik. Varför? Jag tror man kan säga att Liszt nådde 
toppen som pianist och virtuos under sin tids och sitt livs omständigheter. Han kunde inte stanna i sin 
konstnärliga utveckling, det är det värsta för en artist, tycker jag, och därför behövde han ha ny 
stimulans genom att byta sfär i sin musikaliska verksamhet. Han började komponera eller ännu bättre 
säga "musikaliskt filosofera" över all den musik han mött under livets skiften. Han behövde hitta sitt 
eget ord för att beskriva sina tankar och känslor, allt som han gick igenom i livet. Hans uppträdande 
som pianist antog en episodisk karaktär från och med nu.      
I början av 1848 bestämde sig Liszt för att flytta till Weimar, Goethes och Schillers hemstad, där han fick 
tjänst som hovkapellmästare. 
Det är just under Weimartiden som det uppstod två antagonistiska läger. Det ena representerades av de 
nya radikala tonsättarna: Wagner, Berlioz, Liszt (den så kallade nytyska skolan) och den andra var 
representerad av Schumann, Brahms och Mendelssohn som stred mot all slags programmusik och behöll 
de klassiska idealen.  
Programmusiken intresserade Liszt sedan länge. Sammanträffandet med den unge Berlioz betydde 
mycket för Liszt som kunde förstå och ana den stora betydelse Berlioz´ orkesterkonst skulle ha för den 
symfoniska musikens framtid. Med hjälp av olika instrumentkombinationer klingade hans orkester på 
ett nytt sätt, harmoniken var djärv och frisk. Nu ställdes högre krav på instrumentalisterna som 
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förutom den tekniska färdigheten skulle ha förmåga att dramatiskt kunna tolka verket. Berlioz befriar 
musiken från traditionella formstrukturer som hindrade att realisera hans "roman i toner". Det finns en 
bärande ”idé fixe” i symfonin som öppnade programmusikens stora uttrycksfulla möjligheter och blev 
en avgörande inspirationskälla för den unge Liszt och sedan också hans elev Julius Reubke. Stimulerad 
av denna nya orkesterklang började Liszt att utveckla pianots möjligheter mera. Han transkriberade 
omedelbart "Symphonie fantastique" för piano, vilket bidrog till att verket fick snabb spridning och 
musikhistorisk betydelse. Man kan säga att Berlioz' ambition att kombinera yttre program och musik 
förebådar våra dagars filmmusik.  
Berlioz´ "Fantastiska symfonin" inspirerade Liszt till ständigt sökande att förverkliga musik med 
innehåll. Han tyckte inte att programmusik var någonting nytt. Före Berlioz, Beethoven, Haydn hittar 
han program ännu tidigare hos Bach: hans capriccio över " Älskade brors avfärd ". Han var helt 
övertygad om att musiken har möjlighet att beskriva utommusikaliska program lika bra som poesi för 
att de står nära varandra. I programmet strävade han efter själva den poetiska idén som ligger i 
handlingen och den idén kunde lika gärna uppstå genom läsning (Dante, Goethe), ett konstverk 
(Rafael, Michelangelo), eller en omgivning (Alperna, Rom). Det var den idén som gjorde att han sökte 
sig långt utanför det akademiska tonsättandets gränser. Till skillnad från Berlioz som var mer 
intresserad av själva händelserna och huvudpersonens handling, tänker Liszt mer på hjältens andliga 
och emotionella värld. Så kommer han att skapa en ny genre i musiken: symfoniska poem för orkester.  
Samtidigt med de symfoniska dikterna skapar han två programsymfonier "Faust" och "Dante", båda 
skrivna efter världslitteraturens stora mästerverk. "Faust" skriven efter Goethes drama, består av 3 
satser: "Faust", "Gretchen" och "Mefistofeles".  Varje sats karakteriserar hjältarnas speciella andliga 
tillstånd. I tredje satsen använder han samma temata som man hörde tidigare fast det är svårt att känna 
igen dem. Musiken är fylld av sarkasm och ond ironi, den låter som parodi och karikatyr på äkta 
känsloupplevelser därför att Lizsts  Mefistofeles - det är själva Fausts baksida. Här lånar han en 
djävulsk karaktär med stildrag från Paganini, i Goethes anda. Den andra symfonin är förbunden med 
Liszts mest omtyckta poet Dante (1265-1321), stor italiensk renässansmästare. Tankarna på Dante-
symfonin upptog honom länge. Symfonin består av 2 satser: "Helvetet" och "Skärselden". Symfonin 
öppnas med mässingsblåsgruppen som säger liksom "lämna hoppet alla som kommer hit". Sedan 
öppnas helvetets dörrar med musik som illustrerar kaos, korta fragment av melodi, recitativa rop, 
passager, tremolo.  Allt skapar känslan av något orealistiskt. I början leds helvetets tema bara av 
tromboner och valthorn, men på slutet tas samma tema upp av hela orkestern som liksom är beredd att 
förstöra allt levande. Andra delen är lite blekare i jämförelse med den första. I bägge symfonierna, - det 
gäller dikterna också - vägrar han följa den klassiska symfoniska formen, musikens traditionella former 
bryts och programmet medför en friare form. 
Bland många pianoverk som skapades under perioden i Weimar vill jag betona hans Pianosonat i h-
moll som hör till samma grupp med sådana geniala verk som Chopins pianosonat som var skriven ett år 
tidigare än Faustsymfonin. Här känner man Fausts tragiska missnöje, den törstiga strävan att lära 
känna livets betydelse och maktlöshetens bitterhet, drömmen om ett ideal och de eviga tvivlen som 
uttorkar hjärnan och hjärtat. Sonaten är också ensatsig.  
Efter ständiga angrepp och förföljelse från administrationens sida bestämmer sig Liszt för att lämna 
hovkapellmästarplatsen och bli en fri skapande konstnär. Han lämnar Altenburg med stor sorg och 
flyttar till Rom. Liszt hade under hela sitt liv en stark religiös känsla och redan i de tidiga tonåren, 
medan han som underbarn var ute på turné, hade han funderingar på att bli präst. Hans far motsatte 
sig: "Du tillhör konsten, inte kyrkan" och höll fast vid att han skulle bli musiker. Men tankarna fanns 
kvar hela hans liv och drev fram ett slags andlig erotik i längtan efter Gud. Konsten för honom var ett 
uttryck för Gud och han var helt övertygad om att musiken, religionen och humanismen hängde ihop. 
Vid 55-årsåldern fick han titeln abbé. Hans stigande osäkerhet på värdet av sitt komponerande 
bearbetade han genom kyrkomusik som blir central i hans skapande. Hans intresse för orgel och 
vokalverk ökade.  
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Han började ägna mera tid åt undervisning och under 70-80-talet koncentrerade han sig bara på 
pedagogisk verksamhet.  År 1880 tackade han nej till ett strålande erbjudande att konsertera i Nord-
Amerika för ett arvode på en miljon dollar. Det är svårt att begripa för en musiker idag hur kan man 
missa en sådan chans, men inte för Liszt. Han stod över allt detta och spelade bara på 
välgörenhetskonserter eller vid speciella evenemang. 
 

 

 
                                        Franz Liszt år 1880 (foto) 
 

Varför ägnar jag så mycket plats åt hans pianistiska verksamhet? Jag tycker just denna sfär lär oss 
mycket om det sanna konstnärliga arbetet. Som pianist förändrade Liszt 1800-talets uppfattning om 
hur konstmusiken skulle framföras och upplevas. Som kompositör hade han stor betydelse för 
eftervärlden, hans skapande påverkade musikutvecklingen i många länder i Europa. Han utvecklade 
radikalt sin tids harmoniska språk med nya ackordtyper där det förminskade septimackordet har en 
viktig funktion, han vidgade den tonalitet som var en grundsten i den klassiska musiken. Genom 
skalor som bygger på heltoner förekommer han Claude Debussy´s och Maurice Ravels 
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impressionism, genom svävande tonalitet den atonala musiken under 1900-talet. Allt detta plockades 
upp och togs om hand av sådana tonsättare som Edward Elgar, Anton Bruckner, Richard Strauss, 
Béla Bartók, Gustav Mahler och Arnold Schönberg.  Han är modernismens föregångare, men han är 
också ett av den religiösa musikens viktigaste namn under 1800-talet. Ur denna aspekt motsvarar 
han Messiaen under 1900-talet. 

 

Liszt och orgeln – Ad nos: en symfonisk orgelfantasi 
 

Intresset för orgeln fanns tidigt hos Liszt, men först senare, på 1850-talet under Weimartiden, 
komponerade han ett stort antal orgelverk. Hans experiment med en del av orgelverken spränger 
samtidens musikaliska ramar. Bland hans orgelvänner och inspiratörer fanns sådana framstående 
organister som Johann Gottlob Töpfer, hans elev Alexander Wilhelm Gottschalg, och dennes elever 
Alexander Winterberger och Julius Reubke. 
Under 1800-talet hamnade orgeln i en identitetskris. Hos romantikerna ansågs den tidigare orgelns 
expressiva och dynamiska möjligheter som otillräckliga, jämfört med pianot, som trädde i förgrunden 
som instrument. 
Denna relation med dessa romantikens gryende ideal resulterade i två trender: 
1.   Renässans av Bachs orgelmusik  
2.  Utveckling av orgelns dynamiska och expressiva möjligheter.    
Franz Liszt och Julius Reubke var i högsta grad fascinerade av den nya tidens orgelbyggeri, särskilt de 
instrument som började byggas av Friedrich Ladegast, med ett stort antal mjuka flöjt - och 
stråkstämmor, vilket innebar en större och rikare klangpalett med fler stämmor i svaga nyanser, som 
möjliggjorde större dynamisk variation, alltifrån starkaste fortissimo till svagaste pianissimo. Detta 
passade väl in i den nytyska skolans estetik med programmusik och en uttrycksmässigt och dynamiskt 
mera differentierad orgelklang som också inspirerades av den nya orkesterkoloriten. Ladegast-orgeln i 
katedralen i Merseburg, fullbordad 1855, var källan till inspiration för de stora orgelverken av dessa 
tonsättare, på samma sätt som Cavaillé-Colls orgel i St  Clothilde i Paris inspirerade César Franck några 
år senare. Liszt och Reubke strävade efter att emancipera orgeln som instrument, att höja det till 
samma nivå som pianot, men de ställde också hittills inte skådade tekniska krav på organisten. 
Samtidigt som detta bidrog till att göra orgeln mera självständig som instrument, bidrog också detta till 
att dessa verk ansågs som så svårspelade att det inte fanns någon framtid för detta komponerande.  Det 
är ingen tillfällighet att Liszts orgelverk knappast spelades efter det att Alexander Winterberger dragit 
sig tillbaka. Det lämnades till senare generationer att återupptäcka Liszt som orgeltonsättare. Liszt 
älskade orgel, han var själv en lysande organist och skapade en stor mängd helt olika verk under den 
mogna perioden i sitt konstnärliga skapande. Det stora antalet orgelverk kräver en speciell 
specifikation. Man kan dela in dem i tre grupper:  
1) originalkompositioner; 2) transkriptioner av egna verk; 3) transkriptioner av andras verk. Till den 
första gruppen hör de flesta stora kompositioner, som representerar det färgstarka skapandet för orgeln 
hos Liszt - det är " Ad nos, ad salutarem undam", Preludium och fuga över B-A-C-H, Variationer 
"Weinen, Klagen…"De flesta verk från första gruppen kan räknas till hans kyrkomusik. 
Liszt originella och dynamiska orgelstil återspeglar naturligtvis den höga nivå hans pianokonst 
befann sig på, han berikade den romantiska orgelrepertoaren med sin virtuosa pianoteknik. Detta ser 
jag i det utvecklade användandet av orgelklaviaturens omfång, av virtuosa passager i form av 
arpeggio och skalor, i en klangligt mättad orgelfaktur. Dessutom utvecklar han symfoniska drag: 
stor form, långa, rikt varierade verk. Traditionen från Liszts orgelkompositioner fick bred tillämpning 
hos senare romantiker, främst hos hans elev Reubke, och senare hos Max Reger, i Frankrike César 
Franck och Charles-Marie Widor.  
För Liszt var enheten mellan innehåll och form en mycket viktig princip. Formen är flexibel hos 



XI 

honom, och speglar fullständigt innehåll, gestaltning och verkets idé. Byggandet av den musikaliska 
helheten är beroende av program, tematisk utveckling, gruppering av de musikaliska tankarna, 
detaljer i koloriten. Liszt experimenterade med former och visste själv om sina brister. Han sa en gång: 
"Ingen är mera medveten än jag om disproportionerna i mina verk, det är därför jag bearbetar dem hela 
tiden". Jag tycker problemet ligger i att han tänkte i en transcendental dimension. När han väl 
påbörjat en dikt, ett fras eller en monolog, får musiken inte avbryta tanken för att enligt honom 
formen föds från en poetisk ide och måste vara i jämvikt med denna. Och detta leder ibland till 
disproportion i formen. Annars förvrängs det väsentliga i verket, som blir fattigare på innehåll. 
Förverkligandet av programmets olika aspekter eller idéer mynnar ut i självständiga satser och avsnitt 
med ursprung i en gemensam tanke. Men detta räcker inte, här uppstår behov av att säkerställa en inre 
helhet av den musikaliska formen. Denna problematik hittade en strålande lösning i den 
monotematiska principen som blev grundläggande för formbildningen hos Liszt och hans efterföljare. 
Monotematik betyder förekomst av ett eller några temata i ett verk som har som utgångspunkt en 
melodisk kärna vilken utgör grunden för, och förenar verkets innehåll och form. 
Samma princip för tematisk enhet använder tonsättaren i sina orgelverk. Det mest intressanta exemplet 
på detta är Fantasi och fuga över "Ad nos". 
Den 16 april 1849 hade Giacomo Meyerbeers opera "Profeten" urpremiär på Parisoperan. Liszt blev 
inspirerad av operan och komponerade först tre parafraser för piano över ett tema från operan, ett år 
senare bestämmer han sig för att göra ytterligare en komposition för orgel över en koral som 
förekommer i operans första akt. Själva temat i "Ad nos" är möjligen utformat efter medeltida 
melodiska förebilder. Det är ett av Liszt första verk för orgel. Det ligger någonting viktigt i detta, för just 
som improvisatör över operamelodier fångade Liszt sin publik under tiden som pianovirtuos. Denna 
gång hade operan ett religiöst innehåll, vilket ju passade för en orgelimprovisation och Liszt själv då 
hade en seriös, religiös och filosofisk inställning till musiken. Verket fick namnet Fantasi och Fuga över 
koralen " Ad nos, ad salutarem undam" och det tillhör ett av de bästa verken i orgellitteraturen. Första 
gången uppfördes verket av Alexander Winterberger vid invigningen av orgeln i katedralen i Merseburg 
den 26 september 1855. Verket består av tre sammanhängande avsnitt: Introduktion och fri fantasi i c-
moll, ett adagio med variationer i den kontrasterande tonarten Fiss-dur och en dramatisk överledning 
med efterföljande fuga. Alla tre satserna går attacca och skapar härigenom en stor symfonisk form. 
Verkets fria form ligger nära en nedskriven improvisation. Själva beteckningen "Fantasi" var också 
något som vid denna tid var på modet. Att improvisera var en konst som varje pianist med 
professionella ambitioner måste behärska. Liszt kunde improvisera redan som barn och hans lärare 
Carl Czerny var en av sin tids främsta i denna konst. Liszt brukade avsluta sina program med 
improvisationer som gjorde publiken mer aktiv. Han fick några motivförslag från salen, spelade dem på 
pianot och publiken själv valde (med applåder) vilket tema det skulle bli. Just på denna 
improvisationskonst grundades hans konstnärliga frihet under konsertframförandet.  
I Ad nos-fantasin finns ett fritt emotionellt flöde av musikaliska idéer. Det växlar mellan dramatiska 
avsnitt med djärva intervallsprång, temat bearbetat i oktaver i båda händerna, till det mest lyriska 
Andante med variationer. Detta är ett stort verk där ett musikaliskt tema som speglar en poetisk-
religiös idé transformeras i kompositionsprocessen, förverkligas i starkt färgade kontraster, (bl a genom 
olika typer av registrering). Filosofiskt tänkande över teologiska, existentiella och psykologiska frågor, 
återspeglade genom jaget, kan enligt min mening vara en betydande del av verkets innehåll. 
Kompositionens tematiska grund utgörs av första temamotivet ur vilket utvecklas en stor mängd 
motiv. Samma tema genomgår olika förvandlingar, ibland används bara delar, utformas ibland som 
motsatser, precis som i livets olika psykologiska tillstånd: konflikter, sorg, kärleksextas, lyriska 
drömmerier, patetiska uttalanden, ödmjuk och enträgen bön, dans. 
Liszt undviker allmänt enhetliga tempi och taktarter; varje episod med ny karaktär och olika 
psykologiska tillstånd har ett eget tempo, egen längd och speciell andning. I kompositionen använder 
han tonarter som står långt bort från huvudtonarten c-moll, t ex Fiss-dur. Själva temat transformeras 
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på olika sätt: 
1) Förändring av själva tema-och motivstrukturen 
2) Förändring av metriken (fugan) 
3) Användning och utveckling av tema-element (metamorfosteknik) 
4) Förändring av harmonisk omgivning, tonalitet, dynamik och registrering. 
Han kombinerar alla varianter i en symfonisk bearbetning, ett av de första exemplen på detta i 
orgelmusikens historia.  
Om vi ser på formen  fungerar fantasin som en introduktion till fugan. Jag upplever fugan som det 
centrala i verket. Hela verket består av olika delar och fugan är den största av dem, den passar 
organiskt i den musikaliska strukturen tack vare den tematiska släktskapen. Den här fugan är ett 
tidigt exempel på den romantiska fugan i ett slags symfonisk stil, vilkens första ansatser kan skönjas 
hos Beethoven. Liszt hade ett stort intresse för fugaformen, och detta ökade när han ägnade sig åt 
kyrkomusiken. Bach var en viktig förebild för honom. Den gregorianska koralen hade en central plats 
som påminde honom kanske om barndomens franciskanermunkar, men han gav koralen en ny färgad 
harmonik och klang. Fugan i "Ad nos" är konsekvent i sin uppbyggnad men dramatisk i melodi och 
klang.  
Jag upplever att fugan möjligen kan beskriva en scen av lidande själar i skärselden, plågade av 
minnen över gjorda synder. Mefistofeles´skepsis och demonism, så betecknande för Liszt själv, hittar 
också sin återspegling i den harmoniska strukturen: "giftiga" sextondelar i Allegro deciso eller 
"hånfulla" hoppande dimackord i fugan. Musikens sarkastiska karaktär som skämtar med allt 
inklusive polyfona traditioner som finns i fugan. 
Fugatemats heroiska och dystra, men samtidigt dansanta karaktär utvecklas i en första exposition, men 
kontrasteras senare med homofont-harmoniska avsnitt där polyfonins stränga karaktär upphör och 
avlöses av en friare bearbetning. Han lämnar normerna för den traditionella fugan, och den antar drag 
av variationsteknik. Modulationer sker till avlägsna tonarter, t ex Fiss-dur; detta var inte betecknande 
för t ex Bach, men typiskt för den romantiska stilen. I reprisen med tempobeteckningen Vivace molto 
bryts arkitekturen upp. Hela utvecklingen leder till epilog i C-dur som löser alla konflikter. Det här är 
ett drama eller en liturgi, med uttryck för död, skräck och fasa, först mot slutet uppnås stillhet, ljus 
och lugn sorg. 
Även om fugan är en del av en poetisk idé tycker jag den har en självständig karaktär. Både Liszt och 
senare Reubke utformar fugan som en mäktig och betydande del av ett stort symfoniskt verk och får 
en ny betydelse, ny karaktär och fri form. Liszts polyfoni uttrycker romantisk heroism, extatisk 
hänförelse, ett brett spektrum av lyriska uttryck, ironi, sarkasm, mystik. Grundtemat är detsamma, 
endast rytmen ändras till punkterad som hela fugan byggs upp på, och som är typiskt för ungersk 
folkmusik. De rytmiska accenterna är förskjutna och kommer på obetonat slag i takten. Karaktären 
blir så småningom mer rapsodisk, regelrätta kadenser undviks, och linjerna fortsätter att utvecklas. 
De kontrasterande avsnitten utvecklas i en ständig stegring som mynnar ut i sitt logiska slut: den 
mäktiga apoteosen i den mest strålande och ljusa tonaliteten C-dur. 
Ungerska karaktärsdrag är som sagts närvarande här: danserna verbunkosh, czardas, ungersk 
folkmelodi, punkterade marschrytmer, användning av folkmusikens skaltyper på ett skickligt sätt. 
Liksom i sina rapsodier varierar Liszt snabba (friss) och långsamma (lassu) tempi som kommer från 
ungersk-zigensk tradition: Moderato-Allegro-Tempo giusto-Vivace-Adagio-Vivace-Allegro deciso-
Allgretto con moto-Allegro con brio- Vivace molto-Piu mosso-Adagio. Liszts intresse för folk - och 
särskilt zigenarmusik uppstod tidigt, detta inspirerade honom att pröva sig fram till sina ungerska 
rapsodier som han kallade "Patriotiska antologin". Han visste att det var omöjligt att lovsjunga sitt land 
utan kunskap om den musik som hela folket sjunger. Skapandet av antologin förbereddes länge under 
hans korta besök i hemlandet. Han åkte runt på landsbygden och samlade material genom att skriva 
ner allt han hörde från ungerska zigenare och bönder. I rapsodierna känner man igen olika karaktärer i 
dansstilen, bl.a.verbunkosh, - 1700-talets rekryteringssånger och danser - välsjungande och skickligt 
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dansande soldater i vackra uniformer med svärd framförde verbunkosh i byarna för att locka unga 
killar till värvning. Verbunkosh användes tidigare av så stora tonsättare som Haydn, Mozart, 
Beethoven, Weber, Schubert men ingen av dem hade undersökt rytmens och ornamentikens specifika 
karaktär på allvar. Ur verbunkosh utvecklades csardas som blev mycket populär under 1800-talet. Allt 
detta använde Liszt strålande i sina rapsodier. Nästan alla av dem behöll karakteristiska nationella 
drag: skarpa kontraster, plötsliga övergångar från långsamt till snabbt tempo, ungerska skalor. Mycket 
kommer från zigenska violinister, deras improvisationsmaner, deklamation och ornamentik.  
När han turnerade i Ryssland, lyssnade han i timmar på moskvazigenarnas sånger och var så fängslad 
av detta att glömde sina egna konserter. Ett vittne berättar om en sådan konsert: "Publiken var otålig, 
starkt upprörd, när plötsligt Liszt kom, satte sig vid pianot och började spela utan att höra de starka 
applåderna; och han spelade något helt annat än det som stått angivet på affischen: han spelade 
improvisationer över zigenska sånger. Publiken var förvånad av hans inspirerade spel". Det är möjligt 
att dessa sånger flyttade hans tankar till älskade Ungern, påminnande honom om hans för länge sedan 
flydda barndom. 
Önskan att begripa världen i dess motsägelse, förändring, daning, oavlåtlig sökande, strävan efter 
filosofisk förståelse av livshändelser sammanfattar fantasins och fugans innehåll. "Det gigantiska 
hoppets och beklagandets kör, hänvändelse till det förgångna eller till framtiden…Obeskrivlig harmoni, 
bestrålningens sekund"( Romain Rolland). Starkt färgade koloristiska effekter får Liszt genom att 
använda dissonanta kombinationer, t ex, den kromatiska kedjan av dimackord som förekommer på 
flera ställen i "Ad nos". I vissa verk hittar jag karaktäristiska drag av predikans recitativ, t ex 
fragmento recitativo i eller i tempo giusto. Han strävar efter att närma musikformen till imitation av 
talet, ger den samtalets karaktär, frigör melodin från taktartens bojor och symmetriska uppbyggnad.  
Liszts musik själv dikterar sin interpretationsstil - här finns inte plats för avslappning, amorfism och 
onödig känsloutgjutning. Ibland strävar vissa organister efter att ge en alltför sentimental karaktär 
åt Liszts musik, särskilt i långsamma satser, i melodiösa solon. Hänförda av tempoändringar med 
hjälp av agogiska medel (accelerando och ritardando), ofta byte av register samt överdrivna 
manualväxlingar - allt detta leder till sänkning av det konstnärliga värdet i tolkningen, det går ut 
över verkets helhet, allvarlighet och kraftfullhet. Samtidigt tycker jag att det finns inga fasta regler 
rörande hur man ska spela Liszts orgelverk. Här spelar organistens begåvning, intellekt och intuition 
stor roll, interpretens kraft att påverka lyssnaren. Här kan jag jämföra interpreten med en orator. 
Bra framfört tal påverkar alltid lyssnaren starkt, men det kan vara tvärtom också. Det är därför ett 
musikaliskt föredrag måste vara tydligt, klart och med ren intonation. Grundläggande i 
orgelinterpretation är artikulation och frasering, som delar och förenar toner. Latinska ordet 
"artikulatio" betyder fördelning och i musiken menas med detta t ex hur man formar melodins 
mikroelement. Bara med detaljerat arbete med olika artikulationssätt och djupa förståelse av 
fraseringens dramaturgi kan jag rätt spela ett verk. Det är därför en instudering av verket kan bli lite 
för långsam i början, men enligt min erfarenhet lönar det sig sedan på scenen. Frasering betyder 
förening av artikulationselement i en musikalisk tanke.  
Min största uppgift som interpret ser jag i att samla hela stycket och ge helhet åt verket, skapa ett 
oavbrutet flöde av musikaliska tankar, kadenseringar och impulser till början av nya episoder i 
kompositionen. Här spelar också en god registrering stor roll. Jag vill gärna registrera med "breda 
penseldrag", utan att hänföras av täta klangfärgsbyten. Annars finns risk att tappa helheten och 
verkets konstnärliga uttrycksfullhet. Jag tror att liknande musikaliska episoder skall man registrera 
likartat. I de första manuskripten och utgåvorna kommer ofta från Liszt själv anvisningar gällande 
byte av manualer och register, uttnyttjande av mixturernas möjligheter hos orglarna i t ex 
Merseburg och Riga Domkyrka. Alltså, för att vara säkrare angående registrering måste jag nämna 
några ord om en av dispositionerna av Liszts orglar. Orgeln i Merseburg byggdes år 1853-55 av den 
store nordtyske orgelbyggaren Friedrich Ladegast. Under en lång period jobbade Alexander 
Winterberger som organist där. Tack vare honom blev några av Liszts orgelverk kända redan då. 
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Orgelns disposition demonstrerar utmärkta tekniska möjligheter och en rik klangpalett som innehåller 
en stor mängd register: principaler, flöjter, rörstämmor, stråkstämmor och mixturer. Den omfattar 
totalt 81 register. Jag kan tänka mig hur grandiost den där orgeln lät. För att kunna uppföra Liszts 
orgelverk behöver man en stor symfonisk orgel, gärna med 3-4 manualer, rik på register och 
klangvariation. 
 

        Orgeln i Merseburger Dom 
Friedrich Ladegast 1853-55 

 
HAUPTWERK (II. Manual) C-g3  

H Bordun 32' ab c° 
V Principal 16'  
H Bordun 16'  
V Principal 8'  
H Hohlflöte 8'  
H Doppelgedeckt 8'  
H Gambe 8'  
H Gemshorn 8'  
H Quinte 5 1/3'  
V Octave 4'  
V Gedeckt 4' alt 
V Gemshorn 4' alt 
V Doublette 4'+2'  
V Quinte 2 2/3' alt 
V Octave 2' alt 
V Mixtur 4f. 2' alt 
V Scharff 4f. 1'  
V Cornett 3-5f. 2 2/3'  
H Fagott 16' durchschlagend 
V Trompete 8'  
 
 
RÜCKPOSITIV (I. Manual) C-g3   

Bordun 16'  
Principal 8'  
Flautotraverso 8'  
Fugara 8'  
Bordun 16'  
Quintatön 8' alt 
Octave 4' alt 
Gedeckt 4'  
Octave 2'  
Bordun 16' alt 
Mixtur 4f. 1 1/3'  
Cornett 2-4f.   
Oboe 8' durchschlagend 
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OBERWERK (III. Manual) C-g3   

Quintatön 16'  
Principal 8'  
Rohrflöte 8'  
Flaute amabile 8'  
Gambe 8'  
Gedeckt 8'  
Octave 4' alt 
Spitzflöte 4' alt 
Rohrflöte 4' alt 
Quinte 2 2/3' alt 
Waldflöte 2' alt 
Terz 1 3/5' alt 
Sifflöte 1' alt 
Mixtur 4f.  alt 
Schalmey 4' alt 
Octave 8' alt 
 

BRUSTWERK (IV. Manual, im Schweller) C-g3   

Lieblichgedackt 16'  
Geigenprincipal 8'  
Flauto dolce 8'  
Salicional 8'  
Unda maris 8'  
Lieblichgedackt 8'  
Octave 4'  
Zartflöte 8'  
Salicional 4' alt 
Nassat 2 2/3' alt 
Cymbel 3f. 2' alt 
Progressivharmonika 2-4f.   
Aeoline 16' durchschlagend 
 
 
PEDAL C-f1   

3. Untersatz 32'  
1. Principal 16'  
3. Violonbaß 16'  
1. Salicebaß 16'  
1. Subbaß 16'  
2. Großnassat 10 2/3'  
1. Principal 8'  
1. Baßflöte 8'  
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2. Violoncello 8'  
2. Terz 6 2/5' z. T. alt 
2. Rohrquinte 5 1/3' alt 
1. Octave 4' alt 
2. Scharfflöte 4' alt 
2. Flöte 4'  
2. Mixtur 4f.  1866 Trompete 4' 
2. Cornett 4f. 2 2/3'  
3. Posaune 32'  
 
Koppeln: I/II; III/II; IV/II; I/P; II/P; III/P  Nebenzüge: 3 Ventile für die Laden des 
Pedals; »Baß-Coppel«, mit Registerzug oder zwei Tritten (an-ab) zu bedienen, schaltet 
die Ventile für die 2. und 3. Lade gemeinsam; Tritt und Zug für das Schwellwerk 

 
 

 
 

 
En stor roll spelar i skapandet av orgelverken hans egen orgel, som ibland kallas orgelpiano. Den stod i 
villan i Altenburg och dess tekniska möjligheter påverkade stort Liszts orgelverk. Orgeln var byggd av 
två parisiska firmor: orgelfabrik "Alexandre, Pere et fils" och pianofabrik" Erard". Den inre mekaniken 
var gjord efter Liszts egna ritningar och bevarades som en fabrikshemlighet. Den hade 3 manualer (2 
orgelmanualer och 1 flygelmanual), orgelpedal och andra nyheter som bidrog till starkare ljud och olika 
klangfärg. Den högsta manualen bestod av 7 oktaver och var en vanlig pianoklaviatur, den lägsta 
manualen bestod av 5 oktaver.   
Disposition: Vänstra sidan: Expression, Sourdine generale, Prolongement basson, Bourdon, Percussion 
ou Cor anglais; Högra sidan: Percussion ou Flute, Clarinette, Prolongement doux, Prolongemen 
Hautbois. I samma rum stod Mozarts spinett. 
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Julius Reubke – uppväxt, studiegång, möte med Liszt 
 

Julius Reubke, född 23 mars 1834 i Hausneindorf (Tyskland), var en tysk tonsättare, pianist och 
organist. Han kom i kontakt med samtidens orgelbyggeri vid tidig ålder genom sin far, Adolf Reubke, 
som år 1837 startade sin orgelbyggarfirma som snabbt fick ett enastående rykte, han byggde cirka 70 
orglar under sin levnad 1805-1875. Hans största orglar byggdes i Magdeburg Jacobi 1855-58, III/53, 
och i katedralen där 1856-1861, IV/86. Liksom Ladegast byggde han först helt mekaniska instrument, 
senare experimenterade han med modern pneumatisk traktur. 
Adolf Reubke och Friedrich Ladegast var de främsta orgelbyggarna i Sachsen i Tyskland, och var väl 
förtrogna med den äldre Gottfried Silbermanns klassiska typ av orgel.  
Berlins konservatorium, nygrundat år 1850, tilldrog sig intresse, och genom faderns förmedling kom 
Julius att studera där, piano för Theodor Kullak (1818-1882) och komposition för Adolf Bernhard Marx 
(1795-1866). Theodor Kullak var en av tidens framstående pianister och pedagoger. Julius Reubke fick 
med säkerhet en grundlig teknisk skolning, jämsides med sonater av Beethoven och den romantiska 
pianolitteraturen. Kullak gav ut två pianopedagogiska verk: ”Schule des Oktavenspels” och ”Die 
technischen Studien”. Möjligen avspeglar sig detta i den stora klaversonaten i b-moll, som innehåller 
omfattande oktavpassager i båda händerna.  
Adolf Bernhard Marx, Reubkes kompositionslärare i Berlin, hade ett starkt intresse för orgeln. I hans 
kompositionslära finns kapitelrubriker rörande orgeln såsom: Ton, Klang, Registrering, Spelsätt mm. 
Han betonar vikten av att en tonsättare har god kännedom om orgeln och dess möjligheter, men också 
dess tekniska uppbyggnad rörande traktur, koppel mm. Jag kan anta att den unge Julius fick en 
synnerligen god grundläggande kunskap om orgeln. Marx skrev en avhandling, ”Über Malerei in der 
Tonkunst”(Om att måla i tonkonsten), där han i sant romantisk anda uppehåller sig kring den 
psykologiska sidan av musiken, att i kompositionsprocessen återge olika själstillstånd och dess verkan 
på åhöraren. Han menar också att tonsättaren måste gripas av en idé, inte endast fylla en form med 
musik… När han är skicklig nog kan han förmedla till åhöraren vad som gripit och engagerat honom 
själv! Uttryckskraften endast genom musiken var den introvert lagde Reubkes högsta mål. 
År 1855 efterträdde Hans von Bülow Kullak som pianolärare, men Reubke studerade vad jag vet inte 
direkt för honom, däremot hade de kontakt, och tillsammans med Liszteleven Alexander Winterberger, 
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som var studiekollega med Reubke i Berlin, blev dessa båda herrar en viktig källa och länk till Liszts och 
Wagners musik. Hans von Bülow skrev i december 1853 ett rekommendationsbrev åt Reubke till Liszt i 
Weimar där han undrade om Liszt skulle kunna ta emot en ung begåvad man och ge honom lektioner, 
tillika vän till Liszts elev Winterberger: ”Winterbergers bästa vän är en ung man vid namn Reubke, den 
bäste studenten på konservatoriet, som besitter de största färdigheter i komposition och 
interpretation.” Reubke kom till Weimar någon gång mellan 1854 och 1856 och fick bo hos Liszt i 
Altenburg där mästaren bodde med den ryska furstinnan Carolyne Sayn-Wittgenstein (1819-1887). 
Under vintern 1856/57 skrev han sin Pianosonat i b-moll och detta skrev Liszt om i ett brev till Hans 
von Bülow: ”Reubke, som du redan känner från Berlin, komponerar just nu en sonat, som du kommer 
att gilla, och som kommer att utmana den välvilliga åhörarskaran.” Sonaten står väldigt nära Liszts h-
mollsonat och den tillägnades mästaren. 

 
Orgelsonat 94 Psalmen – en symfonisk dikt för orgel 

 
Så småningom fick Reubke kontakt med Merseburg och domorganisten där, David Heinrich Engel, som 
inbjöd Reubke att spela i sin konsertserie i Merseburger Dom i juni 1857. Inbjudan föranledde Reubke 
att fullborda sin orgelfantasi under april och maj. Som poetisk utgångspunkt för detta valde han 
psaltarpsalm 94. Konserten gav honom möjligheten att för första gången, sedan han kom till Weimar, 
träda fram offentligt som tonsättare och organist. 
Richard Pohl (1826-1896), redaktör för Neue Zeitschrift für Musik, skriver om tillkomsten av 
orgelsonaten 94 Psalmen: ”Han hade knappt avslutat pianosonaten när han påbörjade ett andra, ännu 
större verk: en fantasi för orgel, till vilket Liszts Propheten-fantasi givit honom konstnärlig inspiration”. 
Det är svårt att föreställa sig en kompositör som inte ägnar sig åt sonatformen. Själva ordet sonata 
kommer från italienska "sonare" - ljuda, tidigt kallades många instrumentala verk sonat. 
 I Reubkes sonat ser vi tydligt karaktäristiska tendens av program i romantisk musik. Jag ser detta verk 
som kontrasterande tavlor, men hela kompositionen binds samman av grundtemats program. 
Sonaten är fullt av starka dramatiska konflikter, färgstarka episoder, ljus lyrik, sorg och patetiska 
recitativiska upprop - allt detta förenas harmoniskt i verket. Transformation av själva ledmotivet ger 
möjlighet att symfoniskt utveckla det musikaliska materialet och kalla den symfoni-sonat. 
Reubke komponerade sin Sonat 94 Psalmen under studietiden hos Liszt. Uppenbart är att Reubke 
överförde den symfoniska diktens musikaliska ideal till orgelns klangvärld. Detta blev också mera 
realistiskt att göra i och med den stora utveckling av orgelbyggeriet med ovan nämnda stora nya 
instrument som kom orkesterns stora och rikt differentierade klangvärld nära. 
Avsikten med detta orgelverk var inte att det skulle vara liturgisk musik; det är totalt omöjligt med 
tanke på styckets proportioner och även tekniska svårigheter. Det var menat att bli ett repertoarverk, på 
samma sätt som de stora pianoverken, återigen med tanke på de stora nya orglarnas tillkomst, vilket 
stimulerade tonsättarna till att skriva för orgel. 
Dock valde Reubke en biblisk text som tema för sitt nya verk, möjligen hyste han förhoppningar om att 
nå den religiösa publiken som brukade gå i kyrkan, med ett nytt verk i en ny stil. 
Psaltarpsalmens text brinner av patos och dramatik, en pamflett mot orättvisor och förtryck. Detta 
tilltalade den unge Reubke och erbjöd också möjligheter till stora dramatiska uttryck i musiken. 
Texten trycktes i programmet vid uruppförandet, och viktigt är att så görs för att helt förstå Reubkes 
intentioner. 
Han valde verserna 1, 2 för första delen (Grave), verserna 3, 6 och 7 för andra delen (Larghetto-Allegro 
con fuoco), verserna 17 och 19 för tredje delen (Adagio) och verserna 22 och 23 fjärde och sista delen 
(Allegro-Allegro assai).  
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Grave 
V 1. Herre, du hämndens Gud, du hämndens Gud, träd fram! 
V 2. Res dig, du jordens domare, straffa de högmodiga som de förtjänar! 
 
Larghetto – Allegro con fuoco 
V 3. Herre, hur länge, hur länge skall de gudlösa få jubla? 
V 6. De dödar änkor och främlingar och mördar de faderlösa. 
V 7. ”Herren ser det inte”, säger de, ”Jakobs Gud märker det inte.” 
 
Adagio 
V 17. Om inte Herren kom till min hjälp skulle jag snart få bo i tystnaden. 
V 19. När mitt hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad. 
 
Allegro – Allegro assai 
V 22. Men Herren är min trygga borg, min Gud är min klippa och min tillflykt. 
V 23. Han skall straffa dem för deras brott och krossa dem för deras ondska. 
          Herren, vår Gud, skall krossa dem. 

 
Inledningen målar en mörk stämning - fallande kromatik samtidigt som stigande rörelse med ökande 
antal toner i ackordiken, uppåt till högt läge, dubbelpedal, möjligen illustrerande Guds allmakt. Samma 
sak upprepas en halv ton högre och landar på ett C-durackord. 
Inledningens fortsättning blir mer dramatisk och dynamiskt starkare med förminskade septimackord, 
”Hämndmotivet” i pedalen och tunga ackord. Efter ett diminuendo vidtar andra delen, Larghetto, där 
tonarten nu definitivt känns etablerad, c-moll.  
 

 
 
Romarnas belägring av Jerusalem 70 e. Kr 
Målning av David Roberts - Skottland 1850 
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Det djupa oktavläget illustrerar tydligt texten: ”Res dig, du jordens domare”. Satsen övergår i ett avsnitt 
”nach und nach schneller”, dvs accelerando poco a poco och sempre crescendo, nästa rad i texten: 
”…straffa de högmodiga som de förtjänar”.Detta kulminerar i Allegro con fuoco, ”Herre, hur länge ska 
de gudlösa få jubla?”. I den något lugnare mellandelen byggs åter musiken upp dynamiskt och 
uttrycksmässigt: ”… de dödar änkor och främlingar och mördar de faderlösa”. 
Stor dramatik utvecklas: ’Herren ser det inte’, säger de, ’Jakobs Gud märker det inte’ ”, stora liggande 
ackord med ”Hämndmotivet” i pedalen. De stora ackorden från inledningen återkommer, (”…res dig, 
du hämndens Gud”). Temat från Larghettot återkommer, nu i fff med staccatoackord i manualen och 
accentuerade bastoner i ped. Efter denna urladdning blir musiken lugnare och övergår i Adagiot, en 
lyrisk och stilla musik: ”Om inte Herren kom till min hjälp skulle jag snart få bo i tystnaden. När mitt 
hjärta är fullt av bekymmer gör din tröst mig glad.” Reubke målar tystnaden med en harmonik präglad 
av Wagner. Treklanger i lågt läge, mörkfärgade, skänker tröst åt den förtrycktes själ. Inledningen till 
hela stycket återkommer, men nu mildare och transcendental. 
Styckets sista del, en fuga, vidtar, där temat och hela satsen helt och fullt illustrerar psaltarpsalmens 
sista ord: ”Men Herren är min trygga borg, min Gud är min klippa och min tillflykt. Han skall straffa 
dem för deras brott och krossa dem för deras ondska. Herren, vår Gud, skall krossa dem”. 
Om registrering och interpretation kan sägas några viktiga saker: Reubkes sonat ställer stora krav på 
allt detta, och därmed också på registranterna. Först var det egentligen bara Reubke själv och 
Alexander Winterberger som spelade sonaten, och länge låg manuskriptet opublicerat. I detta 
manuskript, som inte längre finns bevarat, kan man anta att Reubke skrev in registreringsanvisningar, 
vilka sedan överfördes till den första tryckta utgåvan. Verket innehåller ett av de tidigaste dokumenten i 
tysk tradition rörande registreringsanvisningar i orgellitteraturen. Där kan man också se en annan 
intressant sak: det dröjde till år 1872 innan orgeln i Merseburg fick Barkermaskiner som underlättade 
spel med koppel. Innan dess var det tungt att spela med kopplade verk, och i utgåvan står det att 
manualkoppel ska kopplas bort vid snabba passager, men vid ackordiska episoder läggas till, detta för 
att göra det lättare med klarhet och tydlighet i passagerna. Ett av verken hade svällarluckor, normalt 
sköter organisten dem själv med ena foten, men inledningen indikerar med sin dubbelpedal där 
organisten har båda fötterna upptagna, att luckorna på detta ställe fick skötas av registranterna! 
Ett bevarat program från Veltheim i Braunschweig visar på Reubkes bredd och kapacitet som organist 
och improvisatör, och är en viktig källa till att han spelade Liszts Ad nos-fantasi, därtill ”med förkärlek 
och till fulländning”: 
 

Franz Liszt:                          Ad nos-Fantasie 
Johann Sebastian Bach:                         Fuge a-moll 
                           Fuge h-moll 
Felix Mendelssohn-Bartholdy:                  Sonate B-dur 
 
Julius Reubke:                                        Freie Fantasie über die Choräle ”Ein feste Burg” und 

  ”Christus der ist mein Leben” 
 

I början på mars 1858 träffades Liszt och Reubke för sista gången. I ett brev den 6 mars skriver Liszt till 
Carolyne Sayn-Wittgenstein att han inte tror att Reubke kommer att leva länge till. En källa beskriver 
honom under den här tiden: 
”Han lämnade sällan sitt studierum. Sällskap uppskattade han när han nu kunde, gärna besök av 
vänner och likasinnade. Man fann honom alltid antingen vid pianot, försjunken i tekniska studier eller 
fria fantasier, eller vid skrivbordet komponerande, eller studerande partitur, aldrig overksam, utom då 
hans smärtor försvagade hans andliga krafter”. 
Mot slutet av sin korta levnad blev Reubke sjuk i tuberkulos, av vilken han dog vid 24 års ålder den 3 
juni 1858 och begravdes den 7 juni i Pillnitz. 
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Konsert som sista fasen i ett konstnärligt arbete 

 
Sista fasen i ett konstnärligt arbete är framförandet inför publik. Nästan hela mitt liv ägnade jag åt 
uttolkning av musiken, åt interpretation av tonsättares verk. Interpretation utvecklades under 1800-
talet till en disciplin och blev en konst i sig. Det gällde frågor rörande frasering, accentuering, 
dynamik och agogik, rytmiska småförskjutningar i förhållande till noteringen. 
 En artist befinner sig i två dimensioner på scenen: i nuet och i kommande tid; förutser det som 
kommer att förverkligas och i nutid kontrollerar tankens realisering, tex. agogiken, fraseringen. Om 
detta dubbla fokus pratade Rachmaninov, Shalyapin, David Ojstrach. Men på själva scenen går det 
inte att leda uppförandets innersta process i nuet, den förverkligas nästan automatiskt: allt måste 
således vara väl förberett. 
För att aktivera min tanke gör jag sådana övningar ibland inför uppförandet - alltså försöka omfatta 
helheten av verket med en översiktlig blick, s a s ovanifrån, att se verkets viktigaste konturer. Jag 
försöker utveckla min förmåga att höra inuti, att i tanken kunna spela stora musikaliska avsnitt inom 
några minuter fast i själva verket uppförandet av sådana verk pågår mellan 30-50 minuter. 
Konstnärer har en sådan metodik att bemästra en sådan process fast i en omvänd riktning. Ofta 
praktiserar man att skapa en skiss och små utkast som förberedelse till ett stort konstverk. I 
instuderingsperioden brukar jag utgå från detta. Jag spelar långsamt först, detta hjälper mig att 
förstå av vilka bärande delar hela verket består, gå in på varenda detalj, jag spelar mycket 
avslappnat då och så småningom leder sådana övningar till att stärka muskelminnet och 
automatisera tekniken. När jag övar långsamt föreställer jag mig de riktiga tempi och hur det ska 
låta på scenen. Och när jag spelar på scenen pågår en process av att i nuet framkalla musiken och 
tolka den. Jag vill uppnå ett sådant tillstånd på scenen när jag inte längre reagerar på ord eller 
beröring, processen av nedsänkning i ett slags tidlöshet måste genomföras blixtsnabbt.  
Musiken måste framföras självklart och ge lyssnaren en djup upplevelse, och detta får man genom 
teknisk perfektion, gracie och noggrannhet. Men för att uppnå detta resultat måste man övervinna 
svårigheter, hitta vägen till detta tillstånd av total koncentration och till detta tidlösa rum, att snabbt 
mentalt förbereda nerv-och muskelsystem. Detta kräver mycket av mental och fysisk energi både 
under instudering och på scenen, artisten bränner ut sig, sådant är konstens pris… Som Paavo 
Berglund (tidigare chefdirigent för Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm ) sa en gång: ”En 
konsert närmare döden”… 
Jag tror att det viktigaste på scenen är intuition och exakta beräkning, kunskap om sin egen 
muskelapparat och förmågan att kunna anpassa sig till detta för att sedan kunna betrakta innehållet 
i musiken utifrån sina egna förutsättningar. Genom att aktivera vår energi som i vanliga fall vi har 
som en reserv, aktiverar vi inte bara våra muskelsystem, den ger oss stark impuls och viktigast är att 
vår kropp får förhöjd energinivå till nerverna som sedan övergår till de fysiska systemen. 
En elev till Liszt som hette M. Krauze berättade om en metod att utveckla muskulaturens tillstånd, de 
långsamma händernas och tungans rörelse, närbesläktade med Radzha-yoga övningar, när det från 
tungans ände kom upp en speciell energi som hjälpte till att hitta vägen till den dolda energin som jag 
nämnde tidigare. 
Som dominerande utgångspunkt för mitt uppförande väljer jag den ”Byrons romanticism”, där fokus 
ligger på dyster sorgstämning, vemod, besvikelse, själens obotliga ensamhet. 
Jag är en anhängare av den romantiska stilen, dess  subjektiva utgångspunkter, då min personlighet 
och min innersta värld kommer på ett organiskt sätt in i och blir en del av verkets innehåll. Mitt 
största mål är att uppnå en syntes av virtuos fullkomlighet och artistisk uttrycksfullhet, eftersom en 
artists storhet ligger i tankens djuphet. Jag försöker relatera musiken mera till hjärtat, mindre till 
huvudet, detta leder till den egna, inre friheten på scenen. 
Målet med mitt arbete ser jag som att presentera de mästerverken på ett mästerligt sätt. Jag ska 
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försöka följa Liszts ambitioner - att tolkning ska vara en "talande" presentation av konstverket. 
Varför har jag valt att skriva om de två tonsättarna Franz Liszt och Julius Reubke? 
Jag valde Liszt eftersom han var den store idolen för mig som pianist. Jag är själv pianist från början 
och har spelat många av hans pianoverk. Jag hoppades att kunna spela hans verk för orgel lika bra 
som verken för piano. Jag beundrar honom som pedagog, och en av hans allra främsta elever, Julius 
Reubke,  är fascinerande både som musiker och tonsättare under sitt korta liv. Efter att jag studerat 
Liszts liv och verk kom det huvudsakliga fokus att ligga på Liszt, eftersom Reubkes verk kan sägas ha 
honom som förutsättning. Utan Liszts väldiga inverkan är det svårt att tänka sig Reubkes stora 
orgelsonat i den form som den fick. 
Söndagen den 10 juni 2012 hade jag min masterkonsert i Katarina kyrka, Stockholm, på den stora 
symfoniska orgeln. Både orgeln och kyrkan och dess akustik passade utmärkt till dessa stort anlagda 
verk. Jag var ganska nervös två dagar före konserten och hade svårt att sova, fast jag kände mig väl 
förberedd och trygg i musiken, men jag upptäckte en sak som kan vara intressant, nämligen att när 
man är väldigt trött orkar man inte tänka på andra saker kring konserten och vara nervös, utan 
fokuserar bara på musiken. Man känner sig friare, man upplever att man kan gestalta helheten mer 
övertygande.  
Jag tror att jag lyckades i min avsikt att presentera musiken enligt mina intentioner och att skapa 
kommunikation med publiken. Dock är det alltid till sist lyssnaren som avgör. 

 
 
 

 

 
 

Orgeln Merseburger Dom 
Friedrich Ladegast 1853-55 
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Ziloti (kusin till Sergej Rachmaninov) var en av Liszts sista elever. Honom tillägnade Liszt ett av sina 
bästa verk "Dödsdans" (Totentanz). När Ziloti lämnade Weimar tog de ett foto tillsammans, han lät inte 
sin Zilottisimmus (så kallade Liszt honom) ligga vid hans fötter på bilden utan sa: "Jag är gammal, jag 
har sagt allt, jag kan sitta men Ni är ung, hela Ert liv har ni framför Er och Ni måste stå för att vara 
beredd att gå framåt".  
 
Till sist vill jag tacka alla mina lärare genom livet. De har varit mycket viktiga för mig eftersom de 
bidragit med så olika saker. Jag har fått en fantastisk utbildning och hoppas att jag en dag skall få 
möjlighet att föra den vidare…  
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