
 

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp  
2014/15 
Konstnärlig kandidatexamen 
Institutionen för klassisk musik 

 

Handledare: Roland Hogman 

Examinator: Peter Berlind Carlson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oskar Hanson 

Den orkestrala Orgeln 
   
 

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete  

 

 
 
 
 

Inspelning av det självständiga, konstnärliga      arbetet 
finns dokumenterat i det tryckta exemplaret av denna 

text på KMH:s bibliotek. 
 

 
 
 



   2 

Sammanfattning 
I detta examensarbete har jag jämfört tre olika orglar med varandra: 
Åkerman & Lund-orgeln i Maria Magdalena kyrka, Hammarbergorgeln i 
Högalidskyrkan, båda i Stockholm, samt Willisorgeln i Örgryte nya kyrka. 
Syftet var att undersöka hur man bygger upp crescendon på respektive 
instrument. På de tre orglarna har jag spelat första satsen ur Edward Elgars 
G-dur-sonat som är ett stycke med många dynamiska skiftningar.  
De tre instrumenten är från skilda epoker och deras klang och spelmekanik 
speglar sina respektive tiders ideal mycket väl. Utifrån erfarenheterna har 
jag skapat en rutin för hur jag skapar ett crescendo med utgångspunkt från 
orgelns specifika egenskaper.  
 
Nyckelord: Edward Elgar, Sonat G-dur op. 28, orgel, artikulation, 
crescendo. 
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Inledning  

Ända sedan jag började spela orgel har jag fascinerats av orgelns otroliga 
uttrycksförmåga. Med toner som är så svaga att man knappt hör dem, till 
den mest kraftfulla och öronbedövande klangen. Orgelns register spänner 
över hela det mänskliga hörselomfånget och i större orglar finns många 
klangkombinationer att skapa.   
Likaså fascineras jag av symfoniorkesterns alla möjligheter och grämer mig 
ibland över att jag inte spelar ett instrument som ingår i en symfoniorkester. 
Dock så är orgeln ett bra substitut för denna längtan att spela i en orkester 
och på egen hand kan jag vara min egen.  
Första gången jag kom i kontakt med Elgars G-dur sonat var på en 
studieresa med KMHs orgelklass till England. Det var min första termin på 
skolan och vi studenter hade blivit ombedda att förbereda ett engelskt 
orgelstycke. Två av mina studiekamrater hade övat in första satsen ur 
sonaten och spelade den på olika orglar som vi besökte under resans gång. I 
och med att stycket spelades flera gånger under resan fick jag upp öronen 
för det. Starten var anslående minns jag att jag tyckte då och det tycker jag 
fortfarande, de stora ackorden och den kraftfulla klangen som inte är 
påträngande utan bara ett skönt vadande i musik. 
Jag köpte noterna några dagar senare men väl hemma dröjde det ett tag 
innan jag började öva in stycket.  
När jag bestämde mig för att skriva om Elgars G-dur sonat var det mycket 
för att allt annat så som fransk, svensk och tysk orgelmusik redan var taget 
av mina studiekamrater i form av intresseområden. Viljan att skapa mig en 
egen nisch gjorde att jag valde att fördjupa mig i den engelska orgeln och 
Elgars G-dur sonat.  
 

Edward Elgar 
År 1857 föddes Edward Elgar i Broadheath. Hans far var organist och 
violinist och ägde också en musikaffär i Worcester. Vid 15 års ålder 
lämnade han skolan och ville åka till Leipzig för att studera musik. Dock så 
hade hans far inte råd att låta honom resa. Edward blev kvar i sitt hemland 
där han ägnade sig åt självstudier och blev som sin far, organist och en 
eftertraktad violinist. Han spelade med den lokala orkestern och undervisade 
i fiolspel runtom i traktens skolor. 
Vid 32 års ålder gifter sig Elgar med Caroline Alice Roberts, en 
generalsdotter som var 41 år. Detta var uppseendeväckande i det hårt 
klasstyrda England att en generalsdotter gifte sig med en butiksägares son. 
När Elgar gifte sig var han fortfarande inte känd utanför Worcester vilket 
var bittert för honom och han trodde det berodde mycket på hans låga 
sociala status och romersk-katolska religion. Hans fru Alice som tror på sin 
mans begåvning övertygar honom att åka till London för att söka framgång.  
Dock blev försöken misslyckade och han tvingades att återvända till 
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Worcester för att återgå till undervisning och sina tidigare musikaliska 
verksamheter. 
 
År 1890 hade orkesterföreningen i Worcester Festival gjort en beställning 
av ett orkesterverk vilket resulterade i konsertouvertyren Froissart.  Verket 
var ett av de första som gav en antydan till Elgars mogna stil. Tidigare hade 
han nästa uteslutande skrivit musik för mindre sättningar men mellan år 
1892 och 1898 producerar han större verk så som: The Black Knight (1894), 
Scenes from the Bavarian Highlands (1896), Lux Christi (1896), och King 
Olaf (1896). Med dessa verk vann han berömmelse och år 1897 
uppmärksammades Elgar i London med stycket Imperial march som var 
skrivet till Drottning Victorias diamantjubileum.  
 
Vid 42 års ålder skrev han ett av sina mest betydande verk, Enigma 
variationerna (1899). Uruppförandet i hemlandet blev ingen succé men ute i 
Europa vann stycket framgångar och många framgångsrika tonsättare på 
kontinenten beundrade honom. I Storbritannien upptäckter man till sin 
förvåning att landet har fött en stor tonsättare. Butiksägarens son umgås nu 
med kungligheter och är mycket eftersökt i konstnärskretsar. År 1902 kröns 
Edward VII till kung och Elgar omarbetar då sin Pomp and Circumstance 
till ett ode för kör till texten ”Land of hope en Glory” och försåg därmed 
Storbritannien med en ”andra” nationalsång. Från och med nu var karriären 
en oavbruten triumf. De följande åren var han mycket produktiv och befäste 
sin position som sin tids främste tonsättare med bland annat två oratorier, 
The Apostles (1903) och The Kingdom (1906).  Han skrev två symfonier, 
symfoni nr 1 i Ass-dur (1908) och symfoni nr 2 i Ess-dur (1911).  Under 
krigsåren 1914-18 så komponerar Elgar endast några patriotiska verk och år 
1920 dör hans fru Alice. Efter hustruns bortgång upphör nästan allt 
komponerande och han blir även sårad av de reaktioner som inte längre är 
lika lyriska över hans musik i vissa kretsar. Under 1920-talet ägnar han sig 
mest åt att dirigera sina egna verka och göra grammofoninspelningar, som 
har ett mycket stort historiskt värde. 1924 blir han utnämnd till Master of 
Kings Musick och 1933-34 börjar han skriva på en opera och en tredje 
symfoni men avlider år 1934 i cancer, 76 år gammal. 

Orgelsonat i G-dur opus 28. 
Orgelsonaten kom till efter en förfrågan av Hugh Blair, organist i 
Worchester Cathedral. Den 8 juli 1895 skulle Blair få besök av en grupp 
amerikanska organister som ville se katedralen. Blair önskade till detta 
tillfälle nyskriven musik och frågade Elgar om denna tjänst. Elgar satte 
igång med att skissa på sonatens innehåll och när Blair i slutet på juni 
besöker Elgar för att se hur det går med orgelsonaten finner han att stycket 
fortfarande är i ett mycket grundligt stadium. Med en knapp vecka kvar till 
besöket får Blair noterna i handen och kan sätta igång att öva. Bristen på tid 
gör att uruppförandet blir ett fiasko men stycket är ändå idag en av den 
engelska orgellitteraturens mest betydelsefulla verk, ett landmärke som 
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representerar Elgars symfoniska stil. Sonaten blev 10 år efter Elgars död 
orkestrerad och nämns då som ”symfoni nr 0”. 

Sats 1: Allegro maestoso 
Stycket inleds med en stort och brett. Anvisningarna säger ett ”resolut forte” 
vilket jag brukar gestalta med ett fullt svällverk och 8´, 4´, 2´1 principalkör 
på huvudverket, Sväll- och huvudverk kopplade till pedal där jag bara har 
grundstämmor 16´, 8´. Detta brukar på de flesta orglar ge en klang av 
majestätiskt dignitet. 

   
Temat, som är de översta tonerna på det översta notsystemet, består av en 
fallande rörelse i kvartintervall. Detta tema använder Elgar flitigt i de olika 
delarna i sonaten både melodiskt och rytmiskt. Triolen har en stark position 
i stycket när den binder samman temat som går i 4/4-takt och sidotemat som 
går i 9/8-takt och bidrar till en polyrytmisk effekt. 

  
I överledningen presenteras ett nytt tema, ett tema som senare i 
genomföringen kompletteras med huvudtemat. Denna notbild tycker jag 
tydligt visar hur orkestralt Elgar har skrivit för orgel. En melodistämma 
överst som spelas på en separat manual och ackompanjemanget på en annan 
svagare manual. Jag brukar fantisera en orkestrering där violin spelar melodi 
och träblåset spelar ackompanjemanget. 

   
 
1 8-,4- och 2-fot stämmor 
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Sidotemat är av ett mycket lyriskt slag. Jag brukar spela det på svällverket 
med stråkstämmorna som finns och eventuellt en flöjt för att få bättre effekt 
av svällaren. Engelsk musik har ofta rytmisk pregnans och det brukar jag ha 
i åtanke när jag spelar just denna del av stycket. Det är lätt att flyta iväg och 
spela mycket rubato men i takt två i bildexemplet ovan kan man ta till vara 
den rytm som finns i mellanstämmorna, artikulerat staccato för att de ska 
höras i den mjuka klangen.  

 
Den största registreringsutmaningen i stycket är i början av genomföringen. 
Då är det först solo ett par takter men strax efter det börjar en homofon 
uppbyggnad av ett crescendo från piano till fortefortissimo. Avsnittet är 16 
takter och är inom dessa uppdelade i 4-takters perioder. I arbetet med att 
bygga upp ett crescendo blev dessa perioder hållpunkter för när en ny 
kombination eller registrering skulle sättas in. Det är också mycket tacksamt 
skrivet med successiva manualbyten och fraser som rör sig uppåt i registret 
vid crescendon. 

  
De sista takterna är som ett klaverutdrag från ett orkesterpartitur.  De stora 
slutackorden med en sista lång unison ton är en tydlig orkestergest som jag 
gestaltar med att använda en högtrycksstämma om det finns i orgeln eller så 
har jag sparat huvudverkets rörverk för att kunna använda dem här. 
 

Syfte 

Mitt syfte är att få förståelse för den engelska ”katedralorgeln” som 
instrumenttyp och dess egenskaper. 
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Jag vill med mitt arbete undersöka hur den engelska orgeln fungerar i 
jämförelse med andra orgeltyper. 
 

Metod 

Som metod för mitt arbete tänker jag genomföra en inspelning av första 
satsen ur Edward Elgars G-dur sonat på en engelsk orgel byggd av Henry 
Willis år 1871. Orgeln är belägen i Örgryte nya kyrka och är i stort sett i 
originalskick. Därefter kommer jag att jämföra mina erfarenheter av att 
spela på Willisorgeln med tillfällen då jag spelat samma stycke på andra 
orglar.  
Jag kommer också göra en intervju med Andrew Canning. Andrew är 
uppvuxen i England och har studerat till organist där. Han var tidigare bland 
annat organist i Westminister Abbey innan han flyttade till Sverige. Idag är 
han organist i Uppsala domkyrka.  
  

Resultat 

Kort om den engelska orgeln 
Under 1800-talet slog industrialiseringen igenom i Europa. Detta 
århundrade där broar byggdes över allt större spann, där järnbåtar korsade 
de stora haven av egen kraft och människor färdades i allt snabbare takt på 
land med hjälp av järnvägen. Orgelbyggarna tog det till sin uppgift att 
utveckla det största instrumentet till något lika storartat. En av dem var 
orgelbyggaren William Hill som med sitt instrument i Birminghams 
stadshus år 1834 banade väg för många andra instrument i stadshus som är 
bland de största i England och världen. De stora stadshusorglarnas främsta 
uppgift var att musikaliskt stimulera en allmän publik med att introducera 
transkriptioner av orkesterverk på orgel. Det var inte alla som hade råd att 
köpa biljett till en konsert med stadens symfoniorkester men för en 
överkomlig summa kunde mindre bemedlade få höra nyskriven 
orkestermusik på orgel. 
Symfoniorkestern kom att vara den stora förebilden för orgelns utveckling 
under 1800-talet. För att kunna gestalta orkestermusik på orgel krävdes nya 
moderna instrument som kunde efterlikna orkesterns klangrikedom och 
svallande dynamik. Detta var orgelbyggarnas stora utmaning, att en hel 
”orkester” skulle kunna spelas av en person. 
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Henry Willis 
Henry Willis föddes år 1827 och dog 1901. Han var engelsk orgelbyggare 
och gick som lärling för John Gray och senare för Wardle Evans som var 
tillverkare av orgelharmonier (tramporglar). År 1847 fick han sitt första 
större uppdrag att bygga om orgeln i Gloucester Cathedral. Willis försåg 
orgeln med bland annat ett svällverk med 12 registerandrag på en fullstor 
manual. Det hela blev mycket lyckat och Willis beskrev sitt jobb i 
Gloucester som en ”språngbräda till berömmelse” 
Året därpå åker Willis till Paris för att möta den berömda franska 
orgelbyggaren Aristide Cavaillé-Coll och C. S Barker, uppfinnaren till 
Barkermaskinen. 
Barkermaskinen var helt avgörande för orgelns utveckling under 1800-talet. 
När de nya idealen för orglar växte fram under romantiken med större pipor, 
många flera stämmor och högre lufttryck blev orglarna mycket tungspelade. 
Barkermaskinen har samma funktion på orgeln som styrservon har på en bil, 
den gör det lätt att styra/spela. 
År 1851 var det världsutställning i London och många orgelbyggare kom dit 
för att visa upp sina instrument. Den ambitiösa Henry Willis hade det största 
instrumentet med hela sjuttio stämmor och det fanns inget tvivel om att han 
hoppades på att bli lika känd för sina orglar som I. K. Brunel var för sin 
ingenjörskonst.  
Efter denna framgång får Willis år 1855 bygga en stor orgel i Liverpool 
Town hall men till skillnad från sina konkurrenter intonerades orgeln inte 
liksvävande som vid denna tid var normen utan i någon form av medelton. 
Orgeln försågs också med extra omfång i manualen ner till stora G, vilket 
andra orgelbyggare tyckte var ett förlegat sätt att bygga på. 
År 1872 når Henry Willis framgång nya höjder då han lyckas dela den stora 
orgeln i St. Pauls Cathedral i två delar och placera dem på var sin sida i 
koret ovanför kören. Det hela blev mycket lyckat, så lyckat att han år 1877 
får göra samma sak i Salisbury Cathedral. I engelsk kyrkomusikalisk 
tradition har kören huvudrollen i gudstjänsten och orgeln har en stöttande 
roll. Denna norm förstärktes ytterligare när Willis lät bygga sina instrument 
direkt ovanför kören och skapade en standard som passade den Anglikanska 
kyrkan med nya högkyrkliga strömningar genom Oxfordrörelsen. 
Mycket av Henry Willis slutliga framgång berodde på hans tekniska 
skicklighet. Han hör till 1800-talets mest framstående orgelbyggare inte 
bara på grund av sina hantverkstalanger utan att han lyckade tillfredsställa 
en generation konsertorganister som krävde ett musikaliskt flexibelt 
instrument som kunde framföra orkesterverk övertygande. 
Henry Willis anses vara en av de främsta engelska orgelbyggarna och hann 
under sin livstid bygga över 1000 orglar runt om i England. 
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Willisorgeln i Örgryte nya kyrka 
Vid besöket i Örgryte nya kyrka fick jag tillfälle att spela på Willisorgeln 
som är byggd år 1871 och är ett genuint exempel på en orgel från den 
viktorianska eran. Orgeln stod från början i St. Stephens Church i 
Hampstead i London där Henry Willis själv tjänstgjorde som organist. År 
1971 lades kyrkan i Hampstead ned och orgeln köptes av en orgelentusiast i 
Amsterdam men förblev magasinerad där. 1992 fick Musikhögskolan i 
Göteborg reda på instrumentet och orgeln köptes samma år av Tostareds 
Kyrkorgelfabrik/Tore Johansson som sedan lät renovera och montera upp 
orgeln i stora orgelsalen på Artisten i Göteborg. När musikhögskolan 1998 
ville byta ut Willisorgeln mot en franskromantisk orgel fick Willisorgeln sin 
nuvarande plats på norra läktaren i Örgryte nya kyrka. 

Framförandet av Elgars orgelsonat i G-dur sats 1 
När jag nu har framfört stycket på tre olika instrument har det gett mig 
insikt i vad som är lätt och vad som är svårt på vissa typer av instrument. 
Det som de tre framförande har gemensamt är att jag har fått kompromissa i 
vissa delar av stycket för att få till en så praktisk lösning som möjligt för 
mig själv och mina registranter. 
Framförandet på Willisorgel var det mest speciella, mycket på grund av att 
instrumentets ålder. Orgeln är försedd med dåtidens moderna 
spelhjälpmedel så som sju fasta kombinationer, koppeltrampa för huvudverk 
till pedal och svälltrampa. Dessutom har orgel ”radialpedal” vilket var en 
uppfinning som Willis kom med. Radialpedalen även kallad 
”solfjäderpedal” gör att organistens ergonomiska situation förbättras 
avsevärt då avstånden mellan pedaltangenterna blir kortare. Dock var det för 
mig som inte till vardags spelar vid denna typa av pedalbord ovant och det 
krävdes en ganska lång inspelningstid på instrumentet. 
De sju fasta kombinationerna var förinställda registreringar som var 
fördelade ett till tre för svällverket och fyra till sju för huvudverk och 
pedalverk. Trampa nummer ett gav vid bruk en svag registrering på 
svällverket. Registreringen bestod av alla 8´grundstämmor i svällverket 
vilket ger en mjuk och stråklik klang. Trampa nummer två gav medelstark 
och den tredje trampan gav en stark registrering vilket innebar ”full swell 
box”. Likaså fungerade nummer fyra till sju för huvudverk och pedal där 
nummer fyra hade en svag förinställd registrering som bestod av alla 8´ 
stämmor (3st) där ”open dipason” ingick vilket gav klangen en bra bärighet. 
Sedan stegrades registreringen för varje steg till nummer sju som var ett 
”tutti” 
Dessa trampor var mycket användbara i spelet, framförallt när stora 
dynamiska förändringar skulle ske. Trampa ett, tre och sju använde jag 
mest, framförallt då det var den enda möjligheten att byta registrering 
snabbt men också för att spela stycket på ett ”engelskt” sätt.  
I intervjun med organisten Andrew Canning berättar han att det är en del i 
ett engelska orgelspelet att lära sig använda ”pistons” (pistonger/trampor) på 
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ett bra sätt. Pistongerna och tramporna kom på senare instrument än 
Willisorgel i Örgryte att bli flera och placerades även under manualerna där 
organisten lätt kunde avvara ett finger för att byta registrering.  
Spelborden på engelska orglar brukar vara uppbyggda så att positivet är 
längst ned, därefter kommer huvudverket och sedan svällverket. Så var det 
även på Willisorgeln. Positiven på engelska orglar är förhållandevis små och 
inte särskilt ljudstarka. Däremot är det ofta försedda med karaktärstämmor 
så som ”Flute harmonique” och ”Corno di basetto” som är en föregångare 
till klarinetten. I positivet finns även grundstämmor som passar ypperligt till 
ackompanjemang av andra stämmor i orgel. På orgeln i Örgryte var 
stämmorna ”Lieblich gedacht” och ”Dulcian” en bra kombination då de 
bildade en stråklik klang som fint ackompanjerade oboén i svällverket eller 
flöjten i huvudverket. Karaktäristiskt för större engelska orglar är att de 
brukar ha en fjärde manual som är en ”solomanual” med ett eget verk. Detta 
verk har många av de stämmor som finns i positivet men soloverket är 
försett med ett högre lufttryck vilket gör att piporna ljuder starkare och kan 
höras bättre. Den mest karaktäristiska engelska högtrycksstämman är 
”tuban” som är ett tydligt exempel på hur engelskt rörverk är intonerat i 
jämförelse med franskt rökverk. Den engelska tuban är mycket mjukare och 
rundare i klangen än de sprakande och vassa franska solotrumpeterna eller 
”Chamades” som de kallar dem. 
Vid mitt framförande på Willisorgeln så var det just som ett ”soloverk” jag 
använde positivet, vilket kändes helt naturligt på grund av den fantastiska 
dispositionen. I vissa passager i stycket skall det vara solo med 8´, 4´ 
grundstämmor, på andra ställen bara en 4´ flöjt och självklart använde jag 
klarinetten när sidotemat kom för andra gången. 
Svällverket i engelska orglar är tänkta att vara ett ”andra huvudverk”. 
Tittar man dispositionen på Willisorgeln i Örgryte märker man att så är det 
även i detta fall. Visserligen saknar svällverket full pricinpalkör och mixtur 
men på orglar i denna storlek prioriterades inte det. Istället kläds den 
klangliga toppen av clarion 4´. Oboen fungerar som en brygga mellan 
labialverket och rörverket i det homofona spelet. Dess mjuka karaktär 
smälter smidigt samman med grundstämmorna i orgeln och ger ett djup i 
klangen.  
Bombarde i huvudverket är på Willisorgeln försedd med ett högre lufttryck. 
På orglar som Henry Willis byggde ställde han huvudverkets rörverk på en 
separat luftlåda som hade ett högre lufttryck. Detta för att kunna stegra 
dynamiken ytterligare och spela riktigt starkt men också för att differentiera 
skillnaderna mellan huvudverk och svällverk. På vissa av hans orglar var till 
och med diskanten i huvudverket ställd på en egen luftlåda för att ge en 
större effekt av ett crescendo när organisten rörde sig uppåt i registret.  
I Örgryte använde jag ”bombarde” endast i några fanfarliknande passager 
och i det unisona slutet som är en tydlig orkestergest. Annars är bombarden 
ganska otymplig som stämma i med att den dominerar klangen totalt när den 
väl används. På grund av sin styrka så får stämman tubastatus på 
Willisorgeln. Andrew Canning sa i intervjun när jag frågade honom hur man 
bygger upp ett crescendo att: ”Det sista man lägger på är mixturen”. Men 
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efter spel på Willisorgel där bombarden i huvudverket fungerar som en tuba 
blir mixturens plats näst sist.  
Willisorgeln i Örgryte är helmekanisk med Barkermaskin på huvudverket. 
Att spela på huvudverket där det finns barkermaskin ger en känsla av att 
nästan flyga fram. Det var mycket lätt att spela och till en början ökade jag i 
tempo på grund av det lätta anslaget.  
Svällverket och positivet har helmekanisk traktur vilket blev påtagligt i 
vissa passager där det är manualbyten fram och tillbaka mellan huvudverk 
och svällverk. Vid dessa ställen registrerade jag fullt svällverk vilket gjorde 
det mer tungspelt i det lägre registret än på huvudverket där Barkermaskinen 
hjälpte till att öppna ventilerna. Detta var inget större problem utan bara en 
sak jag behövde vara medveten om vid just manualbyten. 
 

Orgeln i Maria Magdalena kyrka 
Ett av mina andra framföranden skedde i Maria Magdalena kyrka på den 
senromantiska orgeln som är byggd år 1927. Orgeln har 50 stämmor 
fördelade på tre manualer och pedal.  
De tekniska hjälpmedel som orgeln äger och som jag använde mig av var 
bland annat de tre fria kombinationerna som fanns för varje verk samt 
registersvällaren. Tillsammans med dessa lyckade jag ta mig igenom stycket 
med alla de dynamiska detaljerna som ingår. 
I grunden hade jag en ganska svag registrering som jag använde en bit in i 
sidotemat med 8´, 4´, grundstämmor i svällverket och positivet och 8 
grundstämmor i huvudverket. Klangen med denna registrering är allt 
igenom mjuk och stråklik. Stämman ”Eufon” färgar klangen till en 
orkestrering där klarinett och fagott spelar utfyllnadsstämmor till stråket i en 
orkester. 
Vidare i stycket hade jag preparerat kombinationer för solo på klarinett och 
flöjt. Det var framför allt vid soloinpassen som jag använde mig av de fria 
kombinationerna, annars klarade jag mig på den grundregistrering jag hade 
och registersvällaren. 
Registersvällaren använde jag flitigt under styckets gång då det vid flera 
tillfällen ska gå från svagt till starkt eller starkt till svagt på kort tid. Även 
vid de crescendon som varar över flera takter använde jag regisetersvällaren 
för smidighetens skull. Dock så var jag inte alldeles nöjd med att vara 
tvungen att använda registersvällaren hela tiden då det skulle vara starkt. I 
orgeln tuttis ingår kornetten (en blandstämma som består av naturtonsserien 
upp till tersen) i huvudverket som är väldigt starkt och dominerar klangen. 
Jag skulle vilja likna kornetten i Maria Magdalena med Bombarde 8´ i 
huvudverket på Willisorgel.  
Helst skulle jag bara vilja använda kornetten vid några enstaka tillfällen men 
tvingades nu använda den oftare än vad jag egentligen ville. Jag kunde 
förstås ha registrerat upp stycket på ett annat sätt men det hade krävt mer tid 
och övning samt även assistans av en registrant.  
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Manualernas placering är enligt tysk modell, huvudverk längst ner därefter 
positiv och längst upp svällverk. Svällverk i svenska och tyska romantiska 
orglar är ofta mycket svaga i jämförelse ett engelskt svällverk. Idén om att 
svällverk ska vara ett andra huvudverk med full 16´, 8´, 4´ rörverkssektion 
var inget vedertaget sätt att bygga orglar på i Tyskland och Sverige. I med 
att svällverket är så pass svagt på orgeln i Maria Magdalena, kopplade jag 
svällverket till positivet och använde de båda verken som ett enda svällverk 
för att kunna matcha grundklangen i huvudverket. 
Spelmekaniken på orgeln i Maria Magdalena är pneumatisk, vilket gjorde 
att snabba löpningar i starka nyanser innebar en lite fördröjning. Detta var 
såklart förvirrande för mig som är van från mitt övningsrum att få en direkt 
reaktion av instrumentet vid spel. Särskilt svårt tyckte jag det var i 
överledningens tema som skall spelas solo på en egen manual och kompas 
med en annan. Här blev det påtagligt att de olika manualerna var olika 
”sega”. I vänsterhanden där jag spelade kompet med en relativt stor 
grundklang kändes det som att jag hann släppa ackordet innan det hade 
börjat klinga. Efter viss övning så gick detta vägen men det var ett hinder 
jag inte hade räknat med. 
 

Orgeln i Högalids kyrka 
Vid ett terminsprov så spelade jag första satsen ur sonaten på orgeln i 
Högalids kyrka. Orgeln är byggd på 1966 av Olof Hammarberg och har 56 
stämmor fördelade på fyra manualer och pedal. En sak som är 
anmärkningsvärt på denna orgel, är att det finns två svällverk, varav det ena 
(manual 4) är ett svagt verk. Detta gjorde att jag fick som i Maria 
Magdalena, koppla samman svällverket och positivet för att det skulle bli 
balans mellan dem och huvudverket. 
På denna orgel upplevde jag att det var lätt att registrera upp ett majestätiskt 
forte. De båda svällverken bildar som jag tycker ett enda svällverk av 
engelsk dignitet med 16´, 8´, 4 rörverkssektion och 16´, 8´ trumpeterna i 
huvudverket vilket gör att orgeln verkligen kan spela starkt och i slutet på 
stycket fick de fungera som en ”tuba”. Orgeln är byggd i neobarockanda 
vilket gör sig påmint i bröstverkets disposition som inte har de 
ackompanjemangs- och solokvalitéer som Willisorgeln. När jag spelade på 
Willisorgeln använde jag positivet flitigt men i Högalid hade det inte blivit 
lika bra som i Örgryte.  
Mitt utdömande av bröstverket gjorde att jag var tvungen att göra lite andra 
manualbyten än vad jag annars hade gjort. 
När jag spelade i Högalid så hade jag satt kombinationer som jag sedan 
kunde växla mellan med hjälp av en pistong strax ovanför pedalen. På alla 
moderna orglar finns ett kombinationssystem som möjliggör att spara 
kombinationer och sedan med hjälp av knapptryck bläddra mellan dessa. 
Trots att orgeln i Högalid är stor och har en bra disposition, präglas klangen 
av dåtidens ideal. Jag tycker det blir påtagligt när jag spelar de mjuka 
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passagerna i stycket och varje omregistrering jag gör blir märkbar. I 
intervjun med Andrew Canning berättade han om sin fascination för 
neobarockorglar. Han tyckte det var ”fantastiskt” att det gick att höra varje 
ny stämma som tillkom i klangen i dessa orglar. 
Mekaniken i Högalid är mekanisk och påminde mycket om det jag är van 
vid från övandet på skolan.  
 

Diskussion 

Tillvägagångsätt med crescendon. 
Uppbyggnaden av ett crescendo var unik på orgeln i Maria Magdalena i och 
med att där använde jag en registersvällare som var förinställd på ett visst 
sätt. På de andra två orglarna i Örgryte och Högalid blev det ett manuellt 
sökande efter ett steglöst crescendo.  
Jag började alltid med en grundklang med 8´, 4´ stämmor i stängt svällverk 
och på huvudverket grundstämmor i 8´ läge. Beroende i vilken nyans 
crescendot börjar i så skiftar mängden grundstämmor i huvudverket. På 
Willisorgeln var principalen i huvudverket väldigt stark och fyllig, därför 
började jag bara med de andra två 8´ stämmorna på huvudverket. I Högalid 
som är en mycket större orgel men ändå bara har två 8´ grundstämmor i 
huvudverket varav en är principal 8´, använde jag dem båda vid övergång 
från spel på svällverket till huvudverket.  
 
Ett kritiskt moment tycker jag är när octava 4´ ska adderas till klangen i de 
olika verken. På orgeln i Högalid som inte har de romantiska idealen sticker 
denna stämma ut ganska mycket vid tillkomst. Ofta går det bra då det ska 
ske en omregistrering vid ett taktstreck eller vid början av en fras. Dock var 
det helt annorlunda på Willisorgeln, där var octava 4 i huvudverket var 
mycket svag, mild och smalt perfekt in i klangen.  
Efter octava 4-momentet adderade jag fler stämmor i svällverket, stegvist 
först med 8´ rörverk sedan 16, grundstämmor och rörverk därefter 4 rörverk 
och octava 2´. Det som jag avslutar crescendot med är mixturen. I intervjun 
med Andrew Canning var det hans bestämda åsikt att mixturen kommer sist 
i ett crescendo.  
Att få till crescendot i spelet var på de olika orglarna annorlunda. I Maria 
Magdalena där jag hade tillgång till en registersvällare var jag bitvis 
tvungen att avvara ena foten en lite längre stund för att försiktigt trycka ner 
svällaren. Detta medför en viss planering och avvägning var crescendot 
skall börja och sluta och vilken registrering jag behöver ha före. På orgeln i 
Högalid där det fanns fria kombinationer som gick att manövrera med hjälp 
av knappar/pistonger kunde jag i förväg lätt bestämma var jag flyttar foten 
för att sedan trycka fram nästa kombination. 
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Att ha en registersvällare till hands är väldigt bekvämt och det sparar också 
en massa tid då jag inte behöver sätta kombinationer för varje crescendosteg 
som skall vara. Dock är jag också låst vid hur det låter när jag trycker på 
registersvällaren. Till exempel domineras tuttiklangen i Maria Magdalena av 
kornetten som finns i huvudverket. Hade jag haft fria kombinationer på den 
orgeln hade jag inte valt att använda just den stämman på grund av att den 
dominerar klangen så kraftigt. Jag kunde också ha använt registersvällaren 
så att kornetten inte kom med. Men det skulle vara en hårfin balansgång och 
med lite nervositet hade man riskerat att kornetten kom med i alla fall.  
För att få en musikalisk helhet på stycket valde jag att spela konsekvent med 
kornetten även om det var mot min vilja. Orgeln är ett instrument som 
beroende på typ är väldigt repertoarbunden. Som organist tycker jag att man 
får vara pragmatisk när man kommer till olika instrument som har olika 
tekniska förutsättningar för de musikaliska idéerna man har. Hade jag till 
exempel inte haft registranter med mig i Örgryte så hade jag fått nöja mig 
med de fasta kombinationerna som fanns.  

Artikulation  
De olika orglarna med deras olika mekanik bidrar starkt till spelkänslan och 
behovet av vissa typer av artikulation i vissa passager genom stycket. I 
överledningen ligger ett jämt åttondelsackompanjemang i vänsterhanden 
som på orgeln i Maria Magdalena bitvis var svårt att få synkroniserat 
tillsammans med temat som spelas på en annan manual. Orgeln är 
pneumatisk vilket göra att de olika verken responderar olika vid anslag. En 
annan specifik egenskap som är typisk för just denna typ av instrument är att 
tonansatsen på själva pipan är mjuk. Detta gjorde mig tvungen att spela mer 
staccato i vänsterhanden för att den ”fluffiga” klangen skulle upplevas som 
ett åttondelsackompanjemang, vilket var motsatsen till vad jag hade övat i 
skolan där orglarna har en tydlig kant på tonansatsen och akustiken är 
obefintlig så för att ge en illusion av det får man spela tätare.  
 
Det var stor skillnad i legatospelet i sidotemat på de olika orglarna. Orgeln i 
Maria Magdalena har dels på grund av sin mekanik ett fjäderlätt anslag men 
också rundade tangenter som gör det mycket bekvämt att spela legato. Att 
spela legato på orgel innebär ofta att man tvingas glida med fingrarna från 
en tangent till en annan.  
På Willisorgeln där svällverket är helmekaniskt tvingades jag spela med en 
annan bestämdhet för att få precision på ackorden men också för att piporna 
skulle få luft snabbt så att spelet inte skulle låta osäkert.  
 
Orgeln i Högalid som är byggd i neobarockstil har en ”spottande” tonansats 
i många av sina grundstämmor vilket göra att spelet blir ganska likt det som 
jag har när jag övar på skolan. Dock har kyrkan en stor akustik vilket bidrar 
till att den ”spottiga” ansatsen man som organist upplever nära orgeln, 
försvinner nere i kyrkorummet. 
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Känslan för akustiken och lyssnandet hur det låter vid olika typer av 
artikulation är mycket viktig. Starten i första satsen som har en stor och 
stark nyans behövs också artikuleras på olika sätt beroende på orgel och 
kyrka. När jag spelade i Högalid vågade jag göra större lyft mellan de stora 
ackorden för att akustiken tillät det. I Örgryte och Maria Magdalena var 
akustiken torrare vilket gjorde att jag fick spela tätare.  
Detta är liksom registrering av crescendon en kunskap som kommer med 
erfarenhet och det går bara att ge schablonmässiga svar på hur stycket bör 
spelas. 

Sammanfattning 

 
Genom mitt arbete i detta ämne har jag skapat mig en schablon för hur jag 
ska gå till väga för att bygga upp ett crescendo. Det finns så klart inget 
definitivt svar som går att applicera på alla orglar men några ”hållpunkter” 
för att registrera upp ett crescendo har jag ändå skapat mig. 
Genom spel på Willisorgeln fick jag också viss fakta bekräftad, fakta om 
vissa karaktäristiska saker med engelska orglar så som att rörverken är 
mjukare intonerade och att octava 4´ är i regel ganska svagt intonerad för att 
få en så homogenklang som möjligt. 
 
I detta självständiga arbete har jag jämfört tre olika orglar med varandra för 
att undersöka förmågan att bygga upp ett crescendo hos de olika 
instrumenten. Jag har på instrumenten spelat första satsen ur Elgars G-dur 
sonat som är ett stycke med många dynamiska skiftningar.  
Genom arbetets gång så har vissa kritiska moment utkristalliserats, till 
exempel tillkomsten av octava 4´.   
De olika instrumenten har olika tekniska hjälpmedel för organisten som 
spelar vilket gör att tillvägagångssättet för uppbyggnaden av crescendon 
varierar från instrument till instrument. 
Orglarna som jag har spelat på är från vitt skilda epoker och deras klang och 
spelmekanik speglar dåtidens ideal mycket väl. Detta gör att spelkänslan 
aldrig är densamma och vissa passager kan vid ovana bli ett hinder på grund 
av orgeln. Inte minst spelar själva rummet som orglarna står i en stor roll för 
hur artikulation ska genomföras i spelet och akustiken kan även dölja en 
skarp tonansats. 
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