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J. S. Bach (1685-1750)

Preludium och fuga h-moll BWV 544
Pro organo pleno
Axel Rystedt, orgel

César Franck (1822-1890)

Fantasie A-dur
ur ”Trois pièces pour grand orgue”
Axel Rystedt, orgel

Jehan Alain (1911-1940)

1ère Fantaisie    
2ème Fantaisie
Anton Holmer, orgel

Jean-Louis Florentz (1947-2004)

Harpe de Marie
ur Laudes op. 5
Anton Holmer, orgel

Thierry Escaich (f. 1965) 

III. Esquisse, Variations sur un souvenir
Anton Holmer, orgel
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Preludium och fuga h-moll anses av många vara ett av de främsta orgelverken av Bachs 
hand. Det är troligen skrivet 1727, tiden då Bach verkade i Thomaskyrkan i Leipzig. Vid den tiden 
hade han redan hunnit skriva många stora verk, och man bör därför räkna stycket till hans mer 
mogna verk, trots att det är skrivet relativt tidigt. 
Preludiet bygger på många nedåtgående motiv, suspiratiomotiv (suckar) och kromatik. Detta 
ger stycket en mycket tragisk affekt. Man kan dela in stycket i sju olika delar, där varannan del 
spelas manualiter. Dessa manualiterpartier har en något mer lättsam karaktär. 

Talsymboliken var mycket viktig för Bach. Talet sju kan man också se som 3 + 4, det kan man 
tänka sig symboliserar det gudomliga och det världsliga. Det symboliserar också Jesu sju ord på 
korset och själva korsfästelsen. Stycket kan då tänkas gestalta Jesu lidande och död.

Fugan bygger på ett mycket vokalt, diatoniskt böljande tema. Den är uppdelad i tre delar där 
mellandelen spelas manualiter. Den tredelade formen bör ses som en symbol för treenigheten.
Kanske tänkte Bach att preludiet symboliserar död och fugan pånyttfödelse i Guds rike.

I titeln på verket står det angivet, ”pro organo pleno”, vilket betyder att stycket ska spelas för 
orgelns fulla verk. Preludet registerar jag således starkt, medan jag har valt att registrera fugan 
svagare, med mer grundtonsklang.

César Franck föddes år 1822 i Liége i Belgien. Han kom tidigt i kontakt med musiken. Han 
studerade först vid konservatoriet i Liége och därefter vid musikkonservatoriet i Paris. Han var 
under många år organist i Sainte Clotilde-kyrkan i Paris där han hade en Cavaillé-Collorgel till 
sitt förfogande. Han var också professor i orgelspel vid pariskonservatoriet från 1872 fram till 
sin död år 1890.

Fanstasi i A-dur ingår i samlingen ”Trois Pièces”. Denna samling stycken är skrivna till ing-
vigningen av Cavaillé-Collorgeln i Trocaderopalatset i Paris år 1878. Styckena uruppfördes av 
Alexandre Guilmant, en av dåtidens främsta organister.  Fantasin är improvisatorisk i stilen. 
Den består av ganska korta avsnitt som tillsammans bildar en enhet. Stycket inleds med ett kor-
alliknande unisont tema som sedan bearbetas. Snabbt och härligt ökar intensiteten då Franck 
låter ackompanjera melodin med triolrytmiserade ackord. Kontraster avlöser varandra, efter 
ett mycket starkt och intensivt avsnitt kommer svaga och espressiva delar.

Jehan Alain föddes i en musikerfamilj. Han påbörjade sina musikaliska studier hos fadern Al-
bert Alain och fortsatte sedan vid Pariskonservatoriet för bland andra Marcel Dupré och Paul 
Dukas. Mobiliserad i andra världskriget stupade han för fiendens eld vid ett försvarsuppdrag i 
juni 1940, 29 år gammal. Trots sin tidiga bortgång lämnade Jehan Alain mer än 130 verk efter 



sig i en mycket personlig stil som karaktäriseras av modalitet, rytmisk lekfullhet och en ständigt 
humoristisk närvaro. 

1ère fantasie (1933) är inspirerat av en dikt av den persiska poeten Omar kahyyam (1048-1131). 
Stycket är till stor del komponerat i diskanten viket tillsammans med orgelns rörverk skapar en 
intensiv och dramatisk karaktär. 

2eme fantaisie (1936) är en syntes av en mycket strikt form och ett tonspråk inspirerat av olika 
modus och melodier från österländsk musik. Flera teman bearbetas och associeras till speciella 
klangfärger. De klangliga angivelserna är ett resultat av den mycket speciella orgel som Albert 
Alain själv hade byggt i deras hem. 

Jean-Louis Florentz  bedrev parallelt med sina kompositionsstudier för Olivier Messiaen 
studier i naturvetenskap, litterär arabiska och världsmusik. Hans brinnande intresse för utom-
europeiska kulturer förde honom på många resor till Afrika, Polynesien och Israel. Det är också 
dessa kulturer som starkt influerar hans musik, såväl som intresset för fåglar och hans djupa 
spiritualitet. Florentz var inte själv organist, men hans tidiga kontakt med Messiaens och Alains 
musik skapade en nära relation och en nyfikenhet för instrumentets möjligheter.

Laudes op. 5 (1983-85) består av sju stycken som inspirerats av morgonbönen ”Kidân Za-Nageh” 
inom den etiopiska ortodoxa liturgin. Nr 3 i ordningen, ”Harpe de Marie”, är en sakral dans som 
som gestaltas genom en starkt polyritmisk musik. Influenser från afrikansk rytmik är påtagliga 
i form av irrationella kvintoler och trioler. Även melodiska influenser hörs i form av det etiopis-
ka magnificat spelat på orgelns krumhorn.  Vid styckets avslutande del används kombinationer 
av orgelns alikvotstämmor utan deras fundament för att skapa harmoniska svävningar. Denna 
irrationella registrering är mycket typisk för Florentz.

Thierry Escaich hör till en av Frankrikes mest framstående personligheter på den nutida 
konstmusikscenen. Parallelt med en internationell karriär som organist och improvisatör har 
han också nått stor uppmärksamhet som kompositör, med ett hundratal verk bakom sig. Han 
är sedan 1996 organist i Saint-Étienne-du-Mont i Paris och undervisar även i improvisation vid 
Pariskonservatoriet.

III. Esquisse, variations sur un souvenir (1989), ”Variationer över ett minne” bygger på två till 
en början starkt konstraterande teman. Ett adagioliknande modalt tema presenteras på orgelns 
svällverk mot splittrade interventioner av ett rytmiskt och aggresivt tema. I ett progressivt 
crescendo övergår det modala i polytonalitet och kastar sig slutligen in i en energisk toccata. 


