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1. Bakgrund 

Alltsedan mitt första möte med orgeln har Johann Sebastian Bachs 
orgelmusik fascinerat mig. Hans musik äger en oöverträffad förmåga att 
väcka intresse hos lyssnaren, att engagera, hänföra, uppröra och framför allt 
att glädja lyssnaren. Det geniala genomsyrar allt i musiken, oberoende av 
kompositionens faktur och exekutörens interpretation. 

I detta arbete vill jag reflektera, analysera och belysa historisk och nutida 
barockinterpretation, i synnerhet interpretation av J. S. Bach musik. 
Utgångspunkten är de många traditioner som lever och förvaltas av olika 
organister. Dessa traditioner finns förstås också dokumenterade på olika 
inspelningar och på tryckta källor, exempelvis notutgåvor och annan 
litteratur. Genom att studera dessa källor tror jag mig vinna fördjupad 
förståelse för i första hand interpretation av Bachs musik, men även 
interpretation i största allmänhet. 

2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att genom att tillägna mig kunskap om olika tiders 
sätt att spela J. S. Bachs orgelmusik, bygga en faktabaserad grund för mitt 
interpreterande, så jag med dessa kunskaper kan göra medvetna val i de 
frågor man som interpret blir tvungen att ta ställning till. Arbetet syftar 
också till att adekvat kunna framföra, realisera och förhålla mig till musiken 
då den spelas på olika instrumenttyper. Dessutom hoppas jag, genom ökad 
kunskap om interpretationshistorian, kunna vinna större trygghet att göra 
personliga val beträffande interpretation och därigenom utvecklas i min roll 
som interpret, mot en större konstnärlig frihet. 
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3. Inledning 

Orgelinterpretationen har liksom all annan interpretation varierat genom 
olika tider, barockmusik har fått romantiska förtecken och den romantiska 
musiken har likt barockmusiken låtits spelas som om den vore barockmusik. 
Stilideal har kommit och gått, och i varje period har man varit övertygad om 
att man har spelat musiken på rätt sätt, eller att man har förbättrat den 
ursprungliga. Idag lever vi i den historiska medvetenhetens tid, som man 
även i historiskt perspektiv alltid i olika grad ha trott sig göra. Den 
musikhistoriska forskningen kan bara ge oss en fingervisning i hur musiken 
kan ha klingat. Ingenting är definitivt i denna forskning. Ingen vet exakt hur 
musiken har framförts, eftersom autentiskt klingande exempel av förklarliga 
skäl inte finns. Musikhistorieforskningen går emellertid alltid framåt, så det 
vi idag är säkra på, kan mycket väl i framtiden vara ifrågasatt. 

Som interpret har man många frågor att ta ställning och förhålla sig till när 
man spelar ett stycke. Hur ska jag spela? Hur spelade Bach? Hur vill jag 
förhålla mig till stiltroheten i den samtid jag lever i? Hur förhåller jag mig 
till stiltrohet på den orgeltyp jag har? Hur förhåller jag mig till interpretation 
gentemot de förväntningar lyssnaren har? Listan på frågor kan göras 
oändlig, det pågår ständigt en inre diskussion hos en medveten interpret, 
både aktivt och intuitivt. 

Så länge Bach levde, och i viss grad även hans elever, levde också den 
autentiska bachtraditionen. Johann Christian Kittel (1732–1809), var en av 
Bachs sista elever, och förmodligen den sista som själv hade hört Bach 
spela.  Efter hans död kunde samtida organister bara spekulera i hur Bach 1

spelade. En ny fas i bachinterpretationen inleds, en fas där det är upp till 
exekutören att avgöra hur musiken ska framföras. Alltsedan dess har man i 
olika grad varit tvungen att ta ställning till ovan ställda frågor. Hur vill jag 
spela? Hur tror jag Bach spelade? Hur vill jag förhålla mig till stiltroheten?  
 
I samma tid som Bach dör och möjligen i slutet av hans liv, pågår en vad 

 Forsblom (1957)1
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man kan kalla religiös omvälvning inom kyrkan och samhället i allmänhet.  2

Upplysningstiden ifrågasätter med sina nyvunna naturvetenskapliga fakta 
både kyrkan och religionen. Inom kyrkan tenderar religiositeten att bli mer 
subjektiv och känslosam, vilket också präglar musiken som utvecklas till att 
också den bli mer känslosam. Den galanta stilen vinner fäste. Musiken 
utvecklas sedan genom olika tider, vilka man i mycket stora drag kan kalla 
klassicism, romantik fram till 1900-talets i olika grad modernistiska musik. 
Intressant är att Bachs musik, från hans död fram till våra dagar i stort sett 
alltid har spelats. Kring detta faktum, att musiken så frekvent har framförts 
vill jag ställa några frågor att genom detta arbete försöka finna svar på. Hur 
och på vilket sätt har musiken överlevt genom musikhistorien? Hur har man 
genom olika tider spelat Bachs musik? Hur spelar vi idag? Hur spelar vi i 
framtiden? 

Jag är själv mycket intresserad av denna historiska utveckling, genom mina 
år som orgelelev och sedermera student har jag haft förmånen att spela för 
lärare som kommit ur olika interpretationstraditioner. Jag började spela 
orgel som 12-åring för kantorn i Sandviken. Han är fostrad i orgelrörelsens  3

anda på 1950- 60-talen och lärde mig således att spela inom orgelrörelsens 
ramar för interpretation. Därefter, under gymnasietiden, spelade jag för en 
annan lärare som representerar en helt annan tradition, den historiskt 
medvetna traditionen. Han var orgelstudent på Kungl. Musikhögskolan 
(KMH) i slutet av 80-talet och början av 90-talet, en period då man kanske 
var som mest extrem i sitt sätt att sträva mot stiltroget, i den kontext 
barockinterpretationsforskningen stod på 1980-talet. De senaste åren har jag 
studerat vid KMH. Här är man numera mer liberal till olika sätt att spela 
musiken, det ryms mer personliga och spontant musikaliska drag i spelet. 
Men dessa drag grundar sig och är underbyggda av fakta. Detta 
förhållningssätt till musiken och musicerandet uppskattar jag, och söker 
därför tillägna mig det.  

Dessa tre lärare symboliserar och personifierar en typ av pendelrörelse som 
går i interpretationsidéernas skiften. Tankar och idéer kommer och går. Ser 

 Forsblom (1957)2

 Orgelrörelsen kan sägas vara den reaktionära rörelse som sökte kontrast mot de tidigare 3

romantiska idealen.
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man detta i ett lite större perspektiv kan man tänka sig att man kom från det 
autentiska historiska barockspelet, detta utvecklades under 1800-talet och 
blev med tiden alltmer romantiskt. Reaktioner kom under 1900-talets första 
decennier och man började åter sträva mot det barocktida. Kanske kan vi nu 
återigen ana tendenser åt motsatt håll. Detta återkommer jag till senare. 
Särskilt intressant är det att belysa denna historiska utveckling genom att 
analysera hur man har spelat J. S. Bachs orgelmusik. Han levde 1685–1750 
och musiken har spelats tämligen frekvent efter det. Musiken har utgivits i 
en mängd olika notutgåvor och har spelats in av otaliga organister, dessutom 
är hans musik representerad i de flesta orgelskolor; försedda med 
fingersättningar och artikulationsanvisningar som vittnar om hur man under 
den tiden spelade musiken. Genom att analysera dessa vill jag belysa hur 
interpretationsidéer kommit och gått. 

Orgelinstrumenten är också en viktig källa till kunskap om skilda tiders 
spelsätt. Mig veterligen har inget annat instrument än orgeln utvecklats och 
förändrats så mycket som den har. Inte bara orgelns klangvärld har 
förändrats när den har gått från den typiska orgelklangen till symfoniska 
klanger, för att senare återvända till ursprunget i och med orgelrörelsen. 
Orgelns speltekniska egenskaper har också förändrats avsevärt, mått på 
tangenter och pedaltaster  har sett helt olika ut. Olika tempereringar under 4

barocken medförde subsemitoner, vilket i sin tur medförde extra tangenter i 
det som vi i dag ser som det vanliga klaveret. Olika tekniker för trakturen : 5

mekanisk, mekanisk med barkermaskin, mekanisk med roosweltlåda, 
pneumatisk, elektrisk, elektropneumatisk etc. Dessa olika orgeltyper har gett 
upphov till olika spelsätt. Om detta vill jag samla fakta kring, och således 
presentera och analysera i mitt masterarbete. 

Den klingande delen av detta arbete består av att på olika typer av 
orgelinstrument från olika tider spela in ett och samma orgelstycke, men 
med de olika tidernas sätt att spela musiken. Detta med utgångspunkt från 
vad jag i detta arbete har lärt mig om olika tiders bachinterpretation. Jag 
kommer att spela in Preludium h-moll (BWV 544), som är ett mycket bra 

 En pedaltast är liksom en tangent i manualen en tangent i pedalen.4

 Trakturen är kraftöverföringen mellan pipa och tangent.5
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exempel på ett av Bachs mer mogna orgelstycken. I Karl Straubes utgåva 
från 1913 är stycket mycket symfoniskt genomarbetat, i den tyska 
romantikens anda och i Marcel Duprés utgåva från 1938 genomarbetat i en 
helt annan gestalt. Stycket blir därför ett mycket bra exempel på olika tiders 
sätt att spela musiken.  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4. Historisk exposé över bachinterpretation på 
orgel 

För att kunna göra närmare djupdykningar inom olika speltraditioner är det 
först nödvändigt att klargöra och redogöra för den historiska utvecklingen 
inom bachinterpretationen. Jag kommer nu att i stora drag redogöra för det 
väsentligaste inom den utvecklingen. Som grundläggande källa har jag 
använt Forsblom, Enzio (1957): Studier över stiltrohet och subjektivitet i 
interpretationen av J. S. Bachs orgelkompositioner. Avvikelser från denna 
står noterat i fotnoter. 

4.1 Subjektiva strömningar i musiken 

Redan under Johann Sebastian Bachs sista levnadsår började samtidens syn 
på musiken att förändras. Man gick ifrån att se musikens ur ett 
affektperspektiv, där små gester hade inverkan på musikens karaktär och 
stämning.  Rytmiska figurer kunde uttrycka en viss affekt, dissonanser, 6

konsonanser, tonarter, talsymbolik, kontraster, polyfoni etc. kunde uttrycka 
detsamma. Ett sätt att spela där kompositörens inkomponerade affekter 
uttrycktes på ett mer eller mindre objektivt sätt, d.v.s. att dessa affekter 
genom artikulation framhävdes i satsen. Detta utvecklades gradvis från 
1700-talets mitt till ett mer subjektivt och känslobaserat sätt att musicera, 
med interpreten i centrum, där böljande frasering och subjektivt 
känslomässiga stämningar var viktiga. 

Bachs söner var bland de första att utveckla dessa tidiga romantiska 
strömningar, redan under faderns sista levnadsår. Carl Philipp Emanuel 
Bach anses ofta vara en av viktigaste av Bachs söner, ur musikhistorisk 
synpunkt. Han bröt tidigt med faderns polyfona och kontrapunktiska 
barockmusik. Till förmån för den stil som höll på att utvecklas, 
rokokomusiken eller ”den galanta stilen”.  7

 Åberg, 19846

 Angerdal, 20117
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När man läser skrifter av detta slag måste man ha i åtanke att 
efterkonstruktioner av dåtiden, som i detta fall är 300 år tillbaka i tiden 
måste ses med kritiska ögon. Det är lätt att bli för radikal i sina antaganden, 
detta gäller också musikforskare. Det är just antaganden det handlar om, 
ingen har hört autentiska framföranden från 1700-talet. Organister, och 
musiker i största allmänhet var naturligtvis självständiga individer på 
samma sätt som vi är idag, och vi vet att idag finns det lika många sätt att 
spela orgel på som det finns organister. På samma sätt kan vi anta att det var 
i början av 1700-talet.  
 
Man kan inte undgå att se Bach som progressiv, han förvaltade arvet från de 
tidiga tyska barockmästarna som t.ex. Buxtehude och Böhm, och utvecklade  
de barocktida formerna såsom toccoator, preludier och fugor till något som 
ligger mycket nära fulländning. Han var öppen för andra länders musik och 
influerades av musiken i bl.a. Frankrike och Italien. Han var alls inte statisk 
i sitt sätt att skriva musik, han utvecklades och formades själv under livets 
gång. Med det skapade han förutsättningar för att andra skulle kunna arbeta 
vidare med att utveckla musiken och kompositionskonsten till något nytt. 

Denna omvälvning av inställningen till musicerandet, hänger samman med 
den andliga och filosofiska omvälvning som skedde inom samhället, 
kulturen och konsten i största allmänhet, upplysningen. De subjektiva 
mänskliga känslorna tog allt större plats. De religiösa fick stå tillbaka, vilket 
gjorde att kyrkomusiken gick in i en mycket improduktiv period. 

 
I och med att idealen förändras, blir också förståelsen för Bachs musik allt 
mindre. Förvisso imponeras stora tonsättare som Beethoven och Mozart 
över hans oöverträffade förmåga att skriva kontrapunktisk och polyfon sats. 
Men samtiden ser inte musiken längre med barockens ”affektögon”, man 
förstår helt enkelt inte storheten. Musiken faller mer och mer i glömska, 
men den räddas genom sin geniala kontrapunktik att inte helt glömmas bort. 
På det sena 1700-talet spelas Bachs musik knappast alls. 
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4.2 Nytt intresse för Bachs kompositioner 

 
År 1829 var ett viktigt år för J. S. Bachs musiks överlevnad. Då uppförde 
Felix Mendelssohn hans Matteuspassion. Verket var då visserligen mycket 
omarbetat och ”moderniserat”, idag skulle vi snarare kalla det romantiserat. 
Det togs emot med stor beundran. I kölvattnet av detta väcktes åter intresset 
för Bachs orgelmusik, Mendelssohn lär för övrigt vara en av de första som 
på 1800-talet spelade hans orgelmusik. 

Detta nya intresse för Bachs musik kan höra samman med att han 
uppmärksammades av den tidigare nämnda musikforskaren Johann 
Nikolaus Forkel (1749–1818). Han skrev en omfattande biografi om Bach, 
år 1802. Mycket av innehållet kom direkt från Bachs söner, Carl Philipp 
Emanuel och Wilhelm Friedemann, så man kan nästan utläsa den som om 
den vore ett samtida vittnesbörd om Bach.  

Denna ”Bachrenässans” med Felix Mendelssohn som ”primus motor” 
resulterade i att Bachs orgelmusik åter började uppmärksammas. Han 
spelade musiken så vida att musikförlagen, främst C. F. Peters 
Musikverlager, idag känt som Edition Peters, började intressera sig för att ge 
ut musiken. År 1844 påbörjades utgivningen med ett band i taget, utgåvorna 
var kritiskt granskade av musikforskarna Friedrich Konrad Gripenkerl 
(1782–1849) och Ferdinand August Roitzsch (1805–1889). Denna utgåva 
anses än idag av många vara den främsta, och används fortfarande av de 
flesta organister. Parallellt med denna utgåva, utkom även ytterligare en år 
1851 från Bach-Gesellschaft. I och med detta ökade tillgängligheten och 
spridningen av musiken enormt. Till skillnad från handskrivna kopior, 
kunde tryckta dito spridas på ett mycket effektivare sätt. Detta gjorde förstås 
att allt fler spelade musiken, och tog del av storheten.  

!10



4.3 Lemmens utvecklar orgellegatot 

En som kom i kontakt med Bachs musik var belgaren Jacques-Nicolas 
Lemmens (1823–1881). Han var son till organisten i den belgiska staden 
Diest, vilken han fick sin första skolning av. Senare från år 1839 studerade 
han vid konservatoriet i Bryssel, där han kom att utvecklas och bli en av 
Belgiens mest framgångsrika och inflytelserika organister. Han utvecklade 
orgelspelet och gjorde det rena legatospelet till den grundläggande 
artikulationen. Pedaltekniken lade han om avsevärt, till ett spel där både 
fotens klack och tåspets var jämställda, så att ett tätt legato kunde 
åstadkommas. År 1862 utkom den epokgörande orgelskolan ”École 
d'orgue”, där han hade utvecklat sina ideal fullt ut. Pedalövningar, 
manualövningar och orgelstycken var rakt igenom försedda med 
legatoapplikaturer  och legatofingersättningar, oavsett styckets karaktär och 8

typ. Man kan anta att det var på ungefär samma sätt han spelade J. S. Bachs 
musik, eftersom ett så strikt legato hade uttryckts i hans orgelskola. 

Lemmens själv ansåg sig förmedla en slags autentisk bachtradition, 
eftersom han stod i direktkontakt med Bach genom sina lärare. Från Johann 
Sebastian Bach till Johann Christian Kittel (1732–1809) – Johann Christian 
Rinck (1770–1846) – Adolph Hesse (1809–1863).  Senare forskning har 
visat att Lemmens studerade mycket kort tid för Adolph Hesse, och att han 
bara tog en eller två lektioner. Hesse skrev senare, när Lemmens orgelskola 
hade blivit känd i hela Europa, att Lemmens hade varit en tämligen 
medioker elev och att Hesse själv inte hade någon del i hans framgångar. 

Kanske kan man se detta som ett avståndstagande från Hesses sida, att hans 
sätt att spela inte gick i linje med vad Hesse själv hade lärt ut, och inte heller 
vad Hesse hade lärt sig från Rinck, som i sin tur bara stod en generation 
ifrån J. S. Bach själv. 

I samma tid ges nya bachbiografier ut. Philipp Spitta (1841–1894), ger ut 
den monumentala biografin ”Johann Sebastian Bach” i två volymer och E. 

 Applikatur är liksom fingersättningen på manualen, ”fotsättningen” på pedalen.8
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Th. A. Hoffmanns  biografi är kanske den allra mest romantiskt renodlade 9

representanten för romantikens inställning till Bach. I högromantikens anda 
börjar nya strömningar i bachinterpretationshistorien formas. Detta sker 
främst i Tyskland, där nya ideal beträffande orgelinstrumenten gör det 
möjligt för radikal utveckling av interpretationen. 

4.4 Landvinningar på det orgeltekniska området 

I Tyskland och Frankrike utvecklas under 1800-talets senare del den 
orgeltyp som vi i dag brukar kalla den romantiska orgeln eller 
orkesterorgeln. Landvinningar på det orgeltekniska området förändrade 
radikalt orgelspelet. Från att instrumenten hade varit helt mekaniska både i 
sin traktur och registratur  började pneumatiska  lösningar göra sitt intåg i 10 11

orgelbyggeriet. Först kom den så kallade ”barkermaskinen”, som fungerade 
som en slags ”servo” för speltrakturen. Detta möjliggjorde således att 
orglarna kunde byggas mycket större, både fler verk som kunde kopplas 
samman och fler stämmor inom varje verk, utan att orgeln blev särkilt 
mycket mer tungspelt. Detta medförde att orgelinstrumentens karaktär 
förändrades avsevärt. Från att ha varit strikt arkitektoniskt indelade i olika 
verk, förhållandevis små med olika karaktär,  till mer enhetliga instrument 12

utan stora karaktärsskillnader mellan verken. Orglarnas olika verk började 
snarare mer och mer att bygga på skillnader i tonstyrka än skillnader rent 
klangligt. 

I och med detta är den romantiska orgeln på allvar född. Detta gör förstås att 
sättet att musicera vid orgeln, i enighet med vad som händer i musiklivet i 
allmänhet, förändras. Den riktigt svärmande högromantikens 

 Forsblom, 1957 sid. 699

   Med registratur menas de olika typer av kraftöverföringar från orgelns registerandrag till 10

stämma.

   Luftströmsstyrda11

 T. ex. huvudverk, bröstverk, ryggpositiv, öververk och pedalverk.12
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interpretationsideal gör sig också påmind hos organisterna. Detta gör också 
att sättet att spela förändras avsevärt, nu när orgeln alltmer börjar likna en 
orkester, talar man snarare om orkestrering av orgeln än registrering. 
Nyansskillnaderna mellan verken börjar alltmer utnyttjas på ett orkestralt 
sätt. Man plockade gärna fram vackra motiv och stämmor på en särskild 
manual, där man kanske hade en solostämma, en klarinett, oboe eller kanske 
bara en stämma som var unset starkare för att framhäva det man ville i 
satsen.  
 
I takt med att orglarna blir allt större i antalet stämmor, och att kraven på att 
smidigt kunna utföra klangschatteringar när man orkestrerar orgeln, 
utvecklas också registraturstekniken. Först med mekaniska lösningar som på 
olika sätt drog hela regermekaniken  ända in till slejfen . För att sedan 13 14

utvecklas till att genom pneumatik styra orgelns olika stämmor. Detta 
innebar en revolution för registreringskonsten. Nu kunde orglarna få så 
kallade fria kombinationer, där man kunde förinställa olika klanger. I och 
med en knapptryckning kunde orgelns alla stämmor registreras om. Vidare 
försågs orglarna med allehanda koppel, dels vanliga manual och 
pedalkoppel, men också oktavkoppel av olika slag. Dessa kunde både 
koppla ned och upp oktaver inom samma manual, men också mellan de 
olika manualerna och pedalen. En annan viktig nymodighet var 
registersvällaren, som kunde utformas på olika sätt. Registersvällare är ofta 
utformade som en svälltrampa (ibland också som en rulle, särskilt i 
Tyskland), med den kunde man enkelt åstadkomma successiva 
generalcrescendi, d.v.s. att stämma för stämma kopplas in genom en stegvis 
fotrörelse. Sådana crescendon hade innan varit en omöjlighet att göra, men 
som är viktig i den romantiska interpretationen. Alla dessa spelhjälpmedel 
möjliggjorde att dramatiska omregistreringar och klangschatteringar snabbt 
kunde göras under spelets gång.  

Alla dessa nya spelideal och registreringspraxis gällde också 
interpretationen av Bachs orgelmusik. Man spelade den alltmer som om 
musiken vore en produkt av romantiken, med allt vad det innebar. Detta 

   Registratur, se 1313

 En slejf är den ventil på orgeln som sist i regermekaniken reglerar luften till varje enskild 14

stämma.
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ledde så småning om fram till att nya utgåvor, som skulle passa det 
romantiska spelsättet utarbetades.  

4.5 Romantik i sekelskiftets Tyskland 

År 1913 gav Edition Peters ut en nyutgåva av ”Orgelwerke Band II”, 
utarbetad av den tyske organisten Karl Straube (1873–1950). Orgelverken 
framträder härmed i en ny, och för tiden en modern, romantisk dräkt. 
Styckena är rikligt försedda med fraseringsbågar, legatobågar, 
fingersättningar, manualväxlingar, omregistreringar och andra 
artikulationsbeteckningar. Allt anpassat för den tyska orkesterorgeln. 
Straube lär vid den tiden ha haft Debussy som ideal, när han suggestivt och 
minutiöst arbetade med orgelns klang. Straube talade också om orkestrering 
snarare än registrering. 

Karl Straube var också god vän med Max Reger (1873–1916). Straube 
uruppförde många av Regers orgelverk och tillägnades också flera av dem. 
På samma sätt som han angrep ett regerverk verkar han ha angripit Bachs 
verk, fakturen är slående lika varandra när man jämför ett regerverk och ett 
bachverk ur Straubes bachutgåva. Straubes bachutgåva kom att bli den 
viktigaste under kommande två decennier, särskilt i Tyskland, men redan 
under slutet av 1920-talet började nya strömningar gällande interpretation 
och komposition formas. 

4.6 Konservatism i Frankrike 

I Frankrike utvecklades inte orglarna och orgelspelet på samma sätt om i 
Tyskland. Förenklat kan man säga att orglarna i Frankrike, som ofta var 
byggda av den framstående orgelbyggaren Francois-Henri Cliquot (1732–
1790), bevarades i ombyggt skick i större utsträckning. Orgelbyggaren 
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Aristide Cavaillé-Coll (1811–1899), som har byggt Frankrikes mest 
berömda orglar, använde mycket av tidigare orgelbyggares material. 
Däremot försåg han orglarna som fortfarande byggde på en slags 
verkprincip  med svällskåp och diverse spelhjälpmedel.  15

 
Fransmännen förhöll sig också mera klassiskt till bachinterpretationen, man 
registrerade och spelade med mera enhetlig klang. Däremot kunde de ibland 
kontrastera olika sidoavsnitt på en särskild manual. Detta kan man jämföra 
med hur man gjorde i Tyskland, där man spelade som tidigare nämnt med 
mer glidande och stegvis, orkestral registrering. Dessutom lär man i 
Frankrike ha spelat i betydligt mer strikt tempo.  
 
En som är direkt sprungen ur den franska orgel och bachtraditionen är 
Marcel Dupré (1886–1971). Dupré studerade för de stora organisterna 
Alexandre Guilmant (1837–1911) och Charles-Marie Widor (1844–1937). 
De hade i sin tur studerat för den redan presenterande organisten Lemmens. 
Lemmens hade som tidigare redogjort, utvecklat orgeltekniken avsevärt 
beträffande legatospel. Guilmant och i synnerhet Widor förädlade tekniken 
och förde den vidare till Dupré, som i sin tur drev tekniken till sin spets och 
gav senare ut en orgelskola där han i minsta detalj satte upp regler kring hur 
man spelade orgel. Hur varje not, paus, båge, tonupprepning etc. skulle 
utföras.  
 
Detta resulterade i sin tur i att Dupré år 1938 gav ut samtliga Bachs 
orgelverk i en ny genomarbetad utgåva. Rikligt med fingersättningar 
förekommer, nästan varje ton är fingersatt, i en tradition som man kan säga 
härstammar från Lemmens. Det strikta legatot genomsyrar utgåvorna. 
Dessutom är utgåvorna försedda med uppmaningar för manualväxlingar. 
Däremot, till skillnad från den tyska straubeutgåvan, finns inte särskilt 
många registreringsanvisningar. Registreringen och interpretationen är mer 
arkitektoniskt utformad, manualväxlingarna mjukas ej upp någonstans av 
glidande crescendi eller diminuendi. Temata framhävs ej på särskild manual. 
Denna Bachutgåva fick enormt stor spridning, främst i Frankrike, men inte 
minst till Sverige. Den har använts av flera generationers organister ända 
fram till våra dagar.  
 

 Orgeln indelad i tydliga avdelningar (verk).15
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Det finns många inspelningar där Marcel Dupré spelar Bachs orgelverk. Där 
kan man höra hur han minutiöst följer de principer han förespråkade. 

4.7 En progressiv bakåtsträvande rörelse 

Som reaktion på 1900-talets romantiska ideal och senare Marcel Duprés vitt 
spridda spelsätt växte den så kallade ”tidiga musikrörelsen” fram. De allra 
första strömningarna började i Tyskland år 1921, då den så kallade 
”Praetorius-orgeln” byggdes för musikvetenskapliga institutet i Freiburg.  16

Det var den första helmekaniska orgel som byggdes i Tyskland på många år. 
Detta kan man säga var ”embryot” till den tidiga musikrörelsen som på 
allvar började växa fram på 1950-talet. I dess anda är den bok jag i mycket 
utgår från (Enzio Forsblom, Studier över stiltrohet och subjektivitet i J. S. 
Bachs orgelverk), skriven. Denna tidiga musikrörelse nådde orgelsverige på 
1960- och 70-talen, och fler och fler började överge Marcel Duprés 
bachideal. Mats Åberg skriver, när han citerar klaverspelaren och dirigenten 
Gustaf Leonhardt (1928–2012):  

Vi måste se framåt på all musik. Vi måste känna till Buxtehude för att förstå 
Bach rätt, Mozart för att förstå Schubert och Franck för att förstå Tournemire. 
Följaktligen bör vi försöka skala bort de lager av tolkningar och 
misstolkningar som två århundradens organister och teoretiker lagt på 
barockmusiken, för att se den som den egentligen är – eller rättare, som den 
var då den kom till. Sweelincks, Scheidemanns och Buxtehudes musik, 
spelad på medeltonstempererade orglar – det var den klangvärld Bach levde i 
och som födde hans egen orgelmusik. För att få rätt perspektiv på Bach bör vi 
alltså noggrant studera hans föregångare. De påverkade honom – Lemmens, 
Straube och Dupré gjorde det definitivt inte.  17

Denna anda kom att prägla kommande decenniers bachspel, man försökte 
återvända till det ursprungliga. Omfattande forskning bedrevs på gammal 
spelteknik, som förr ofta kallades: ”Die alte Spielweise”. Fingersättningar, 
artikulation, dissonansbehandling och ornamentik är bara några få exempel 
på vilka områden ”alte Spielweise” rörde. 

 Forsblom, 1957 sid. 11816

 Åberg, 1984 sid. 717
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Orgelbyggeriet under 1980 och 1990-talen gick mycket i återskapandets och 
stilkopiornas anda. Detta var en utveckling som skedde i musiklivet i stort,  
många barockorkestrar och körer härstammar från denna tid och historiska 
instrument byggdes inte bara inom orgelbyggeriet. 

Idag kan vi säga att vi lever i något av efterdyningarna av tidiga 
musikrörelsen, samtidigt som en större öppenhet och frihet gentemot 
historisk uppförandepraxis råder. Olika tolkningstraditioner florerar, mer 
eller mindre stiltrogna. Ingen, eller åtminstone få, ”rynkar längre på näsan” 
åt ett uppförande av exempelvis Bachs Matteuspassion, där man inte 
använder sig av tidstrogna instrument. På samma sätt är det få som förkastar 
ett bachstycke på en romantisk orgel med romantisk legatoartikulation.  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5. Tankar kring historiska 
interpretationstraditioner 

Efter den historiska genomgången av interpretationshistorian kan vi nu 
försöka göra närmare djupdykningar inom olika perioder av interpretationen 
av Bachs orgelmusik. Det mest logiska vore att börja vid tiden då Bach själv 
levde för att sedan gå framåt i tiden. Men att skriva om barockinterpretation 
i ett stiltroget perspektiv är ett för stort område och faller utanför ramen för 
detta arbete. Avsikten med arbetet är främst att redogöra för den historiska 
utvecklingen, främst tiden efter Bachs död. Jag får anledning att återkomma 
till den mer stiltrogna barockinterpretationen senare i texten, där jag skriver 
om stiltrohet i vår tid. 

5.1 Mendelssohn och hans tid 

Vi börjar istället vid 1800-talets början, 50 år efter Bachs död och samma tid 
som nytt intresse föds för hans musik. Det var genom, och tack vare Kittel 
och Rinck, Bachs orgelmusik överhuvudtaget överlevde åren efter Bachs 
död. Större än så var inte intresset för musiken. Mendelssohn var som jag 
tidigare skrev en av de allra första att på allvar börja framföra musiken. Men 
hur spelade man då musiken? Det är ju förstås omöjligt att veta, få källor 
finns bevarade på hur man då spelade. Men om vi nu antar att Felix 
Mendelssohn var den pionjär inom återuppväckandet av Bachs orgelmusik 
som historieböckerna vittnar om, kan vi anta att han också hade inverkan 
och var representant för hur man i allmänhet spelade musiken. Men enligt 
1950-talets orgelforskning, med Enzio Forsblom som referens, saknade 
1800-talets organister möjligheter till förståelse för Bachs musik. Han ansåg 
att de var inne i en helt annan tankevärld. Istället för att se affekter, 
talsymbolik, små gester med allt vad det innebär, tenderade man att spela 
med större gester, mer på känsla och subjektivt framhävande.  
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Motsatserna mellan barocktida och romantisk interpretation är skarpa. Här 
står helhetssyn mot känsla, ett utlösande av affekterna mot ett subjektivt 
framhävande och orgelklang mot orgelklang.  18

Man var mycket kategorisk i sina antaganden, där man har försökt att stoppa 
in varje epoks tankar och idéer i ”fack”. Idag försöker man mer att se varje 
tids tankar och idéer ur dåtidens perspektiv, med insikten om att det finns 
lika många sätt att spela som det finns musiker, och så har det alltid varit. 

För att återkomma till Felix Mendelssohn så kan vi börja med ett exempel 
från en av hans egna orgelkompositioner. Att studera ett av hans egna verks 
notbild kan vara till vägledning i hur han uppfattade Bachs musik och 
spelade hans verk.  

Felix Mendelssohn, Preludium c-moll, Op. 37 (1834) 

Genast ser man att stycket inte är något barockstycke. Början är homofont 
skriven som en melodistämma med ackompanjemang, försedd med 
legatobågar i större, mer romantiska fraser. Som organist kan man inte 
undgå att dra parallellen att denna faktur på något sätt påminner om början 

 Forsblom, 1957 sid. 7618

!19



på Bachs Fantasia g-moll BWV 542. Det deklamerande, extroverta temat, 
ackompanjerat av pregnanta ackord i vänster hand och pedal. Kanske hade 
Mendelssohn detta stycke i åtanke när han skrev sitt preludium i c-moll. 
Stycket är kanske i fakturen inte det mest liknande Bachs Preludium h-moll, 
som jag i detta examensarbete ska spela in, men det säger ändå en del om 
Mendelssohns spel. Kanske spelade han Bachs musik på liknande sätt. Han 
delade kanske in musiken i något som kan liknas vid romantikens frasering. 

Dessa fraseringsbågar inbjuder till ett agogiskt spel, om han menar att man 
ska göra andningar, cesurer mellan bågarna. Dessutom är tempoangivelsen 
”Vivace”, vilket betyder att det är ett ganska raskt tempo. Då är det väldigt 
svårt att kunna göra dessa cesurer utan att dra agogiskt i tempo. Kanske kan 
vi då också ana och anta att Mendelssohn också kan ha spelat Bach på ett 
agogiskt sätt, där han delade in musiken i mindre fraser och spelade dessa 
med små dragningar. 

J. S. Bach, Preludium h-moll BWV 544 (Edition Peters 1844)  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Edition Peters utgåva, är idag jämsides med Bärenreiter, de mest vedertagna 
bachutgåvorna, när det gäller orgelverken. Petersutgåvan är en kritiskt 
granskad utgåva, som strävar mot att vara så lik Bachs manuskript som 
möjligt. Den är dock på några ställen alltför tillrättalagd, till skillnad från 
nyare utgåvor. Tydligt är ändå att den helt saknar interpretationsanvisningar. 
Inga legatobågar, andningstecken, styrkegrader, crescendi, diminuendi, etc. 
förekommer i notbilden. Emellertid bör man också ha i åtanke att denna 
utgåva är samtida med Mendelssohn och hans verksamma tid. Eftersom 
utgivarna hade denna strävan att ge ut musiken i en urtextutgåva kan man 
anta att även musikerna hade en strävan att spela musiken som Bach gjorde, 
i alla fall som man trodde att Bach gjorde. Forsblom skriver om att man 
trodde sig förvalta en autentisk bachtradition, nedärvd från Kittel  och 19

Rinck , men som jag redan har skrivit kan man ifrågasätta hur mycket 20

tradition som finns kvar efter två generationer. Varje generation, varje 
organist har sitt sätt att spela på, vare sig man vill eller ej. Musicerandet och 
interpreterandet är en dynamisk process, där man ideligen omvärderar och 
förändrar sina ideal och spelsätt. Så det som trotts vara lika som Bach 
gjorde, hade säkert omedvetet och kanske också medvetet förändrats och 
tillrättalagts enligt den nya tidens tankar, ideal, insrument osv. 

Man kan då ställa sig frågan, hur påverkas man då av instrumenten? Olika 
instrument har ju förstås olika karaktär och inbjuder till olika sätt att spela. 
Många omständigheter kring instrumenten påverkar och stimulerar till olika 
spelsätt, förstås klangen på instrument, akustiken där instrumentet står men 
naturligtvis också de rent tekniska egenskaperna instrumentet har. Hur 
tungspelt det är, tryckpunkt, mått på tangenter och taster, antal stämmor osv.   

Orgelbyggnadskonsten och orgelinstrumenten förändrades inte särskilt 
mycket från mitten av 1700-talet till mitten av 1800-talet. Ute i kyrkorna 
fanns till stor del barockinstrumenten kvar, många något omdisponerade 
efter nya ideal. De få instrument som hade byggts efter Bachs död fram till 
mitten av 1800-talet var ganska snarlika de som byggdes under orgelns 

 Johann Christian Kittel (1732-1809), Bachs siste elev19

 Johann Christian Rinck (1770-1846), Kittels elev20
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blomstringsperiod under 1700-talets början. Det fanns inga svällskåp  och 21

instrumenten var fortfarande tydligt verkindelade. Största skillnaden på 
orgelinstrument byggda på 1800-talets första hälft och instrument från 1700-
talets första hälft var dispositionen. Orglarna fick mer grundtonsbesättning, 
stråkstämmor gjorde allt större intåg i orgelbyggeriet, flöjterna var ofta 
vidare och labialstämmor  försågs alltmer med djupare kärnstick . Detta 22 23

resulterade i en tätare, mjukare och större klang, vilket förmodligen också 
hade inverkan på hur man spelade. Kanske ligger det i många människors 
natur att uppskatta den stora, runda och fylliga orgelklangen. Andra känslor 
kanske då stimuleras för lyssnaren och organisten än vad de mer pregnanta, 
distinkta och och tydliga orgelklangerna stimulerar till. Känslor som kanske 
oavsett tid och ideal sätter sina spår i interpretationen. Kanske påverkade det 
också dåtidens organister, eller åtminstone utgjorde startpunkten för mer 
romantiska interpretationer. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera genom Gripenkerls förord till sina 
bachutgåvor (1844) och Forsbloms efterforskningar hos andra källor, 
konstatera, grovt generaliserande, att man spelade Bachs verk i tämligen 
lugna tempi. Ju större klang, desto lugnare tempo och ju större orgel och 
rum, desto lugnare tempo. Man prioriterade tydlighet, vilket gjorde att 
klangstyrkan blev underordnad tydligheten, dvs. man registrerade den 
karaktär man önskade, och styrkan blev såsom orgeln var intonerad. 
Plenumregistreringar troddes vara orgelns samtliga stämmor. Crescendi och 
diminuendi förekom ej, eftersom orglarna saknade svällmöjligheter. 
Beträffande artikulation, så förespråkar Gripenkerl legatospel. Han anser att 
det både underlättar spelet på tyngre trakturer och främjar tydligheten.  

 Svällskåp är en sektion i orgelverket vilken kan omslutas med luckor som styrs från spelbordet. 21

Dynamiska crescendi och diminuendi kan så åstadkommas.

 En labialstämma är motsatsen till rörstämma (lingualstämma), tonen alstras som på en flöjt. 22

Luftströmmen bryts emot en kant så att en ton bildas.

 Kärnstick är en metod att på pipans labium göra små hack, vars syfte är att mjuka upp pipans 23

ansats.
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5.2 Straube och den tyska orkesterorgeln 

Mot 1800-talets andra hälft gjordes stora framsteg inom 
orgelbyggnadskonsten. Nya tekniska lösningar möjliggjorde att större orglar 
kunde byggas.  Detta har samband med den utveckling som skedde inom 24

musiken i allmänhet. Orkestrarna blev också allt större och 
orkesterinstrumenten utvecklades både klangligt och tekniskt. På så sätt 
förändrades klangidealen inom musiken, från de tidigare, sprödare 
instrumenten i mindre ensembler, till stora symfoniorkestrar som kunde 
åstadkomma mycket mer dramatiska klangschatteringar, men också 
glidande dynamik och mer subtila klanger.  

Under 1800-talet pågår också stora förändringar i samhällets struktur. I och 
med att industrin blir allt större, ökar också urbaniseringen, inflyttningen till 
städerna som i sin tur medför en växande borgerlighet. Inom borgerligheten 
var ofta musiken och musiklivet viktigt, man hade ofta kammarmusikaliska 
inslag vid middagar osv. Efterfrågan på musik ökar rent generellt. I samma 
tid börjar också konsertsalar alltmer byggas, dessa försågs inte sällan med 
orglar. Nu hade orgelinstrumenten vunnit mark utanför den sakrala 
kyrkomiljön, till profana konsertsalar. Detta skapade nya förutsättningar för 
att instrumentet, orgeln skulle få möjlighet att utvecklas på ett sätt som 
kanske inte hade varit möjligt i en konservativ kyrkomiljö. De nya tekniska 
lösningarna med barkermaskiner och rörpneumatik gjorde det således 
möjligt att orglarna, liksom orkestrarna kunde bli allt större och större. 
Kompositionerna blev också allt mer krävande, både tekniskt och klangligt. 
Från terassdynamik till det symfonisk upplagda stycken. 

Orgeln är till sin natur ett tämligen statiskt instrument. Tonen och 
luftströmmen är konstant, omregistreringar hade tidigare varit svårt för 
organisten att själv kunna åstadkomma. Men med hjälp av de nya 
lösningarna kunde organisten själv registrera om och förändra klangen på ett 
sätt som tidigare var en omöjlighet. Vid 1800-talets andra hälft växer en ny 
orgeltyp fram, orkesterorgeln föds. Klangpaletten är nu en helt annan än vad 

 Mer om detta i kap. 4.424
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den var bara 50 år tidigare. Orgelns alla stämmor har nu fått en romantisk 
och orkestral karaktär. De stora orglarna innehåller nu otaliga flöjter av 
olika karaktär och styrkegrad, nya typer av rörstämmor, inspirerade av 
orkesterinstrumenten disponeras, t.ex. Oboe, Klarinett, Tuba, Engelskt horn 
osv. Stråkkören i orgeln är nu betydligt mera utbyggd, stråkstämmor finns 
nu i alla verk och i många olika styrkegrader, från den svagaste Salicional 
eller Eoline i man III till Gamba i man I. Dessutom är orgelns 
huvudstämmor, principalerna, betydligt stråkigare i sin karaktär. 

 

Exemplet visar dispositionen på den Sauerbyggda orgeln i Thomaskyrkan 
anno 1902, den kyrka där Karl Straube  verkade i många år, och för övrigt 25

den kyrka Bach själv verkade i. 

 Mer historik i kap. 4.525
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Det var vid denna orgel Straube uruppförde många av Max Regers 
orgelverk och till vilken han senare utarbetade sin bachutgåva. Påtaglig är 
den stora mängd stämmor i 8-fotsläge, detta skapade förutsättningar för 
mycket subtila och orkestrala klangväxlingar. Man kan bara föreställa sig 
vilket enormt och steglöst crescendo man måst ha kunnat åstadkomma, från 
det svagaste pianissimo till det starkaste fortissimo!  

Dessa nya möjligheter tillsammans med högromantikens klangideal 
inspirerade många till nya tolkningar av Bachs orgelmusik. Inspirerad av 
samtida tonsättare som tex. Debussy, skapade Karl Straube en romantiskt 
genomarbetad utgåva av Bachs musik. Straube ansåg det vara hans plikt 
som ansedd organist, att genom modernisering bevara och sprida Bachs 
orgelmusik. 

Max Reger och Karl Straube hade mycket inflytande på varandra. Som jag 
tidigare har skrivit så uruppförde Straube många av Regers orgelverk, 
dessutom är många av Regers orgelverk tillägnade Karl Straube. De hade 
med andra ord ett gott samarbete och de bör ha uppskattat varandras sätt att 
spela respektive komponera. Straube hjälpte dessutom Reger, som inte själv 
var en särskilt bra organist, med rent orgelmässiga och interpretatoriska 
detaljer vid hans orgelkomponerande. Man kan då anta att de bör ha haft 
ungefär samma ideal när det gäller orgelinterpretation och hur man 
behandlade den romantiska orgeln. Om regerinterpretation finns mycket 
dokumenterat, inte minst inspelningar med Reger själv vid spelbordet. 
Dessutom finns sådana enorma mängder musik av honom bevarat, med 
mycket anvisningar om interpretation.  

!25



 

Första sidan av Preludium h-moll, BWV 544, Karl Straubes utgåva, Edition Peters 1913 

När man ser denna faktur för första gången tror man inte den är av Bachs 
hand. Notbilden är så förvanskad och så tungt belastad med otaliga 
artikulationsanvisningar, fraseringsbågar, dynamiska beteckningar, 
registreringsanvisningar etc. I den romantiska andan använder Straube alla 
tänkbara romantiska uttryckssätt. Han har dessutom tillrättalagt den hel del, 
i ett romantiskt synsätt, fel i notbilden. Han har lagt till en del toner och 
pauser, ändat notvärden och förlängt korta slutackord. Vissa, men inte alla 
ändringar, har han angivit i fotnoter.  

Straube använder den romantiska orgelns uttrycksmedel fullt ut. Orkestralt 
lägger han upp satsen på orgelns alla manualer, temata och särskilt 
påfallande och vackra motiv låter han spelas fram på särskild manual. För 
visso skrev han få direkta registreringsanvisningar i sin bachutgåva. Men 
man kan jämföra med hur han och Max Reger registrerade den senares egna 
kompositioner.  Om man då tittar på dessa orgelkompositioner, kan man 
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anta att han i Bachs musik tog fram stämmor på liknande sätt, ibland 
registrerade han kanske med en pregnant solostämma, men säkert oftare 
med en mer subtil och unset starkare stämma än den ackompanjerande 
manualen. Liksom man på ett piano kan framhäva en understämma bara 
genom att spela den lite starkare. I notbilden på Regers musik står det ofta 
skrivet: ”etwas hervortretend”, som betyder: ”något framträdande”. 

  

Exemplet visar hur Straube föreslår att motivet i understämman framspelas på särskild 
manual. (Han har tidigare i notbilden angivit att de övre stämmorna ska spelas på manual 
III) 

De orkestrala idealen är mycket tydliga, inte bara genom rent spelmässiga 
detaljer, utan också genom det vokabulär han i notbilden använder. Han 
skriver gärna instrumentering hellre än registrering och använder termer 
som ”quasi timpani” och ”quasi pizzicato” när han anger hur han vill att det 
skall artikuleras.  

Sambandet mellan Straubes bachinterpretation och hans regerinterpretation 
är tydligt i hans bachutgåva. Samma nervösa dynamik, samma typ av 
frasbågar och samma orkestralt färgade sats. Generellt samma typ av 
romantiska uttryckssätt. När man spelar Max Regers orgelmusik upplever 
man lätt enorma spänningar, för att inte säga kraftfält, som genomsyrar 
musiken. Jag får känslan, när jag studerar Straubes bachutgåva, att det är 
något sådant han vill uppnå i sina bachinterpretationer.  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Max Reger, fuga över tonerna B A C H. Komp år 1900. 

 

Bach fuga h-moll, BWV 544, Karl Straube 1913 

Dessa två exempel visar tydligt på likheten mellan Regers musik och Karl 
Straubes bachinterpretation. Det första exemplet ur Regers stora verk 
”Fantasie et fuge über B-A-C-H, Op. 46 och det andra ur fugan till 
preludium h-moll, BWV 544. Bara det faktum att Reger har skrivit en 
fantasi och fuga över tonerna som bildas i namnet Bach, visar tydligt att 
Reger måste ha beundrat honom mycket, jag ser verket som hans hyllning 
till den store Bach. 

Jämför man verken, eller vilken regerfuga och bachfuga i Karl Straubes 
utgåva som helst, ser man tydliga likheter. Samma typ av frasering, 
registrering, legato osv. Det skulle gå åt massor av exempelbilder för att visa 
på alla likheter, men två mycket karaktäristiska drag är legatot och det 
stegvisa accelerandot och crescendot. Båda bilderna visar på hur Reger 
respektive Straube föreslår en ökning i både tempo och styrkegrad. Reger 
tenderar i allmänhet att koppla samman tempo och dynamik. Vid dynamisk 
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ökning vill han ofta också öka i tempo, och således därför vid dynamisk 
minskning också att ritardera en aning. Tittar man på exempelbilderna ser 
man att han har angivit tempoangivelser vid temainsatserna, så ser det ut vid 
i stort sett varje temainsats. 

Generellt kan man säga att i polyfona satser strävar Straube mot att göra den 
polyfona strukturen tydlig genom att ta fram stämmor på särskild manual. 
På detta sätt motverkar man att understämmor kommer i skymundan bakom 
de stämmor som ligger i ett högre register. Genom att den romantiska orgeln 
bygger på en riklig palett av grundstämmor, är den relativt övertonsfattig 
jämfört tidigare instrument som snarare bygger på ett övertonsspektrum. 
Repeterande mixturer, som tidigare i större grad var brukliga och dessutom 
mycket starkare, lyfte fram understämmor och främjade polyfoni. Man kan 
säga att Straube kompenserar för detta, genom att utnyttja den romantiska 
orgelns orkestrala karaktär. 

Denna teknik använder han konsekvent genom sina Bach-bearbetningar, 
även när det innebär att musiken blir mycket svårspelad. När temata 
kommer i mellanstämmorna kan det innebära att mycket höga tekniska krav 
ställs på organisten. Det kan till och med innebära att en och samma hand 
spelar på två manualer samtidigt! Genom att använda denna teknik är det 
ofta inte avsett att skänka dessa stämmor ett solistiskt uppdrag, utan 
avsikten är oftast att bara höja dem en aning över den generella klangliga 
och dynamiska ytan. 

Detta spelsätt har också varit vida använt i Sverige. Otto Olsson 
(1879-1964), var professor i orgel vid Kungliga musikkonservatoriet i 
Stockholm, det som nu är Kungl. musikhögskolan. Han spelade konsekvent 
på detta sätt när han interpreterade Bachs musik på den romantiska 
setterquistorgeln i Gustav Vasa kyrka i Stockholm. Hans elever vittnar om 
hur de blev undervisade i Bach-spel, och de fick konsekvent spela temata på 
särskild manual. Eftersom det är så pass tekniskt svårt och nivån på 
orgelspelet under 1900-talets första hälft var lägre än idag, torde man i 
Sverige ha spelat betydligt långsammare än vad som idag är brukligt. 
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Beträffande Straubes, i förordet till hans bachutgåva föreslagna tempi, kan 
man konstatera att han ofta är ganska radikal åt båda håll när det gäller 
tempi. I en långsam sats föreslår han ofta ett mycket långsamt tempo och i 
en snabbare sats föreslår han ofta ett mycket snabbt tempo. Som jag tidigare 
har skrivit så är tempot inte konstant genom hela satsen. I synnerhet i 
fugorna tenderar han att successivt accelerera, men i de friare satserna 
preludier, toccator etc. så verkar tempobehandlingen följa ett mer 
”allmänromantiskt” böljande mönster, med små ritardandi i frasslut och 
stora ritardandi i större kadenser. Denna tempomässiga frihet, och i 
synnerhet i samband med stegvis accelerando och crescendo, kan lätt 
upplevas som en aning oroligt. Karaktären upplevs som något nervös. 
Kanske kan detta härledas till Max Reger. 

I fotnoterna till Straubes bachutgåva får man mycket information om hur 
han vill att man ska spela. Dessutom ger han ofta en romantiskt svävande 
presentation av stycket, där han i romantisk anda målar upp vilken stämning 
han söker. Karl Straube förespråkar mycket agogik vid bachspel, liksom 
man vid 1900-talets början i allmänhet gjorde. Dessutom talar han mycket 
om anslag. Detta kan verka aningen paradoxalt eftersom den 
rörpneumatiska orgeln hade begränsade möjligheter till anslagsmässiga 
schatteringar. De orglar som inte var rörpneumatiska var ofta mekaniska 
försedda med barkermaskiner,  vilka inte heller hade särskilt goda 26

förutsättningar till anslagsmässig klangpåverkan. Ändå talar han om varierat 
anslag, inte bara legato, portato och staccato, utan också variationer av 
respektive. Han skriver om legatot, att stundom fodras lättare och stundom 
fodras tyngre anslagssätt. Vad kan man då tänka sig att han vill uppnå med 
detta? 

Jag tror att han sökte att få varierande kraft i spelet. Orgeln påverkas av hur 
snabbt ventilerna öppnas, och så gör även pneumatiska instrument i viss 
mån. Spelar man ett stort verk av exempelvis Reger, så fodras mycket kraft i 
anslaget för att få med sig klangen i stora ackord, annars kan det upplevas 
som klangbilden blir något diffus. På så sätt kanske han arbetade med Bachs 
musik, att genom anslaget finna olika grader av pregnans i spelet. 

 Mer fakta i kapitel 4.426
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5.3 Marcel Dupré och nysakligheten 

Karl Straubes romantiska bachutgåva blev snabbt omodern. Redan i början 
av 1920-talet började nya strömningar etableras i orgelvärlden.  Dessa 27

strömningar ledde så småningom till att fler och fler började ifrågasätta det 
romantiska sättet att förhålla sig till Bachs musik, även Karl Straube själv. I 
Frankrike hade man, även under den tid då man i Tyskland var som mest 
romantiskt influerad, en betydligt mera strikt inställning till 
bachinterpretation. Detta hade samband med orgelinstrumenten som i 
Frankrike var betydligt mera klassiskt hållna. Där byggdes mycket få 
pneumatiska instrument och instrumenten var ofta fortfarande helt 
mekaniska, utan ens barkermaskin. Dessutom saknade de franska orglarna 
ofta moderna spelhjälpmedel, de hade ofta bara en spärrventil per verk, med 
vilken man kunde stänga av de starka rören, de högre labialerna och 
mixturerna. 

En som var sprungen ur den franska Bach och orgeltraditionen var Marcel 
Dupré. Han vidareutvecklade de strikta franska speltraditionerna, och 
skapade något som man kan kalla för regler för orgelspel. År 1938 gavs 
hans utgåva, som omfattar samtliga Bachs orgelverk ut, på det franska 
förlaget Bornemann. Denna utgåva skiljer sig på många sätt från både 
Gripenkerls och Straubes tidigare utgåvor. 

 

Ur förordet till Marcel Duprés Bachutgåvor. 

Tidigt i förordet till alla band i hans bachutgåva kan man läsa dessa regler. 
På detta sätt gör Dupré det tydligt och klart att man ska spela strikt som det 
står i noterna. Hans tankar kring orgelspel i allmänhet och bachspel i 

 Mer fakta i kapitel 4:727
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synnerhet, finns noggrant formulerade dels i hans orgelskola ”Méthode 
d’Orgue” men också i hans utgåvor av Bachs orgelmusik. Han följde dessa 
regler, som var mycket detaljerade och koncisa, minutiöst. Legatot var alltid 
den grundläggande artikulationen, men han varierade sig och gjorde vid 
valda tillfällen avkall från denna grundläggande artikulation.  

 Preludium h-moll, J. S. Bach BWV 544, Bornemann 1938 

Notbilden känns genast, vid första anblick betydligt striktare jämfört med 
straubeutgåvan. Romantiska fraseringsbågar och föredragsbeteckningar har 
nu rensats bort och intrycket blir omedelbart betydligt striktare. Man slås 
också av de rikhaltiga fingersättningarna, i stort sett varje ton är fingersatt. 
Det råder ingen tvekan om att fingersättningarna är ett verktyg för perfekt 
legato. 

 

Ur förordet till Duprés Bachutgåva, Bornemann 1938 
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Exemplet visar tydligt på hur Dupré ställer upp regler kring artikulationen 
beträffande upprepade toner. När en figur bestod av enbart olika toner var 
det en självklarhet att dessa skulle spelas legato. Däremot när samma ton 
upprepades trädde en rad detaljerade regler i kraft. Bilden visar ett axplock 
av dessa regler. Den grundläggande regeln var den som framgår överst på 
bilden, dvs. när en ton upprepas mister den exakt halva sitt notvärde. 
Däremot fanns undantag från dessa exakta regler, men dessa undantag var 
inget som organisten själv godtyckligt kunde bruka. Dupré skapade regler, 
och befäste redan vedertagna regler från Widor och Guilmant , kring 28

undantagande av legato.  Beträffande ”tonupprepningsregeln”, angav han 29

att undantag från denna regel kunde tillämpas vid långsamt tempo eller om 
den upprepande tonen är mycket lång. Då förlorade tonen ”une unité de 
valeur”  dvs. det kortast förekommande notvärdet i kompositionen. Var 30

noten punkterad förlorade den vid repetition punktens värde. Vid 
ackordföljder kunde man också göra avkall på legatot, men endast då större 
klangstyrka användes. 

En annan vedertagen regel eller spelprincip, är det som brukar kallas ”notes 
communes”, som betyder att toner som upprepas från en stämma till en 
annan binds. 

 

 Alexandre Guilmant (1837-1911)28

 Forsblom, 1957 sid. 113/Organistpraxis 2011 sid. 20229

 Forsblom sid. 11430
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Från fjärde slaget i vänsterhanden syns tydligt vad notes communes innebär. 
Bågarna visar hur man binder, och inte slår om de upprepade tonerna som 
förflyttar sig mellan de två stämmorna. Det finns åtskilliga regler som skulle 
kunna återges med både exempel ur hans notbild, och i text. Men de som jag 
nu har lyft fram är något som man skulle kunna kalla essensen av hans 
idéer. 

Interpretationen som Dupré representerar kan kort beskrivas genom att han 
strikt följer de regler han och dåtidens vetenskap har kommit fram till. Man 
kan också säga att han lyfter fram den grundläggande arkitekturen i 
styckena, dvs. han söker göra styckets struktur tydlig. Detta gör han dels 
genom sin registrering och manualbehandling. Duprés orglar var som jag 
tidigare redogjort, tämligen klassiskt hållna, med verkprincipen som grund. 
Beträffande registrering kan man generellt säga att Dupré, i de friare verken, 
hade två grundläggande registreringar. Om kompositionen är av melodisk 
karaktär (Caractere mélodique) föreskriver han att registreringen ska 
domineras av grundstämmor i 8-fotsläge eller stämmor i 8’ och 4-fotsläge. 
Är kompositionen av en mer rytmisk karaktär (Caractere rythmique), tycker 
han att det fodras stämmor av högre fottal och klangkrona.  31

Omregistreringar förekommer i regel inte. Undantaget är vid vissa styckens 
slutavsnitt, som ibland kan tarva en viss registreringsmässig stegring. 
Annars förekommer inga glidande dynamiska förändringar, i motsats till 
straubeutgåvan, som var full av sådana. I stället använder han sig av äldre 
generationer bachinterpreters beprövade uttryckssätt för klanglig variation, 
de terassdynamiska möjligheterna. Han börjar i regel alla de fria bachverken 
på orgelns huvudverk, den starka manualen (i utgåvan betecknad man. I), 
och spelar på denna manual fram till styckets sidoavsnitt. Styckets 
sidoavsnitt, som ofta har en lite annan karaktär och som ofta saknar pedal, 
tydliggör han arkitektoniskt genom att spela på ett annat verk, exempelvis 
positivet (i utgåvan betecknat man. II). Genom dessa manual och verkbyten 
uppnår han, enligt honom och sin samtid, tillräcklig klanglig variation och 
vinner dessutom att den grundläggande arkitektoniska strukturen belyses. 

 Forsblom, 1957 sid. 11131
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Ur Duprés bachutgåva, Bornemann 1938 

Exemplen konkretiserar vad jag tidigare i texten har skrivit. Vid första 
sidoavsnittet, här benämnt ”2e Théme”, går han över till orgelns svagare 
och klangligt tunnare manual. För att sedan några takter senare återvända till 
huvudverket. Dessa manualbyten uppmjukas aldrig, till skillnad från 
straubeutgåvan, med något crescendo eller diminuendo. Det skulle motverka 
kontrastverkan, som i sin tur skulle motverka att den grundläggande 
arkitektoniska strukturen synliggjordes. 

Beträffande tempo kan man generellt säga att Dupré förespråkar 
långsammare tempi än vad som idag är brukligt. Han ansluter sig till Albert 
Schweitzer (1875–1965) och Charles-Marie Widor, som också var sprungna 
ur den franska skolan. De lugna, moderata tempi han förespråkar, motiverar 
han med att han på så sätt vinner klarhet i spelet. Man får då inte glömma att 
både Dupré och Widor spelade i enorma franska katedraler, med enorma 
akustiker. Främst i Saint-Sulpice, där båda var organister. På så sätt kanske 
han var påverkad av dess akustik när han kom att ange metronomangivelser 
till Bachs orgelstycken.  

Dupré hade, som jag tidigare skrivit, ett mycket strikt förhållande till 
musiken. Agogik förkom inte särskilt mycket, till skillnad från tidigare 
interpreter. Jämför man med Straube förefaller Duprés interpretation 
snustorr. Det enda han i notbilden, i agogisk väg kostade på sig, var ett och 
annat rallentando i någon större kadens eller i något slut. Detta vittnar även 
hans elever om, bl.a. Jean Guillou (1930) , han berättar att Dupré inte 32

 Angerdal, 2011 sid. 20232
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tyckte om när eleverna drog för mycket i tempo. Inspelningar med Dupré 
själv vid spelbordet talar inte heller för motsatsen. Ändå slås man av, när 
man lyssnar på inspelningar från när Dupré spelar Bach, att det inte låter 
omusikaliskt. Tvärtom, hans nyktra och principfasta spel till trots, känns 
interpretationen energisk och levande. 

Marcel Duprés orgelideal och bachutgåva kom att bli den grundläggande 
bachutgåvan i bl.a. Frankrike och Sverige i flera decennier. Först på 1960 
och 70-talen kom dessa ideal i Sverige att ifrågasättas, i Frankrike ännu 
senare. Denna nya inställning kom så småningom att leda till den rörelse 
som i Sverige blev så stor, den tidiga musikrörelsen. 

5.4 Orgelrörelse och utveckling mot tidstrogenhet 

Synen på bachinterpretation och barockinterpretation i allmänhet kom under 
1900-talet att förändras. Mot seklets andra hälft hade generellt fokus gradvis 
flyttats från subjektivt gestaltande i större gester och stämningar till mindre 
gester, retorik och objektivt framförande av affekter. Detta var en produkt av 
den så kallade orgelrörelsen, som hade sina rötter i Tyskland och med Albert 
Schweitzer som stark drivkraft. Många kände nog en längtan efter något 
nytt, när Duprés bachspel på många håll inom orgelvärlden var 
allenarådande. För att skapa något nytt krävdes inte bara en uppdatering av 
interpretationspraxis, instrumentariet behövde också moderniseras och 
förändras. De romantiska orglarna från 1800 och början av 1900-talet, var i 
många fall kvar, försedda med klangkronor och alikvoter . Men 33

orgelrörelsen strävade efter någonting nytt. Gradvis, ganska snabbt, började 
således orglarna att ändra gestalt. Man vände på klangpyramiden  i 34

instrumenten, och tenderade på bekostnad av orgelns grundton att ge 
orglarna starkare och högre stämmor, likt vad man under barocken gjorde. 
Men nu tenderade man att bli mer och mer extrem i den orgelklangliga 

 Alikvoter är stämmor som inte bygger på grundton i olika oktavlägen. Dessa bygger oftast 33

istället på kvinter (2 2/3’ eller 1 1/3’) eller (terser 1 3/5’)

 Orgelns klangspektrum.34
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uppfattningen. Orglarna försågs med mycket höga mixturer, och kärnstick 
slopades allt mer helt och hållet i intonationen. 

Likaså började också orgelns tekniska uppbyggnad att förändras. Från 1800-
talets barkermaskinförsedda orgelverk, början av 1900-talets pneumatiska 
lösningar och 1940- och 50-talens elektriska och elektropnaumatiska 
instrument - till det ursprungliga, beprövade helmekaniska. Först började 
man bygga orglarna med mekanisk traktur men med elektrisk eller 
peumatisk registratur, för att sedan även bygga registraturen helt mekanisk. 
Då man mer och mer återgick till det ursprungliga spelsättet av 
barockmusiken behövdes inte längre moderna spelhjälpmedel i orgelspelet. 
Omregistreringar blev alltmer sällsynta och orglarna försågs ej längre med 
kombinationer.  35

Man kan alltså förenklat säga att man gick tillbaka i utvecklingen när det 
gäller orgelbyggeri. Man hade framåt 1950- och 60-talen skapat en modern 
barockorgel. Orglarna hade tydlig verkindelning med exempelvis huvudverk 
i mitten, ryggpositiv i läktarbarriären och ett öververk högst upp. Allt detta, 
liksom på barocken, flankerat av pedalverket i pedaltorn på båda sidor. Till 
det yttre var orglarna liksom på barocken, tydligt verkindelade, men nu i 
modern gestalt. Orgeln hade nu gått in i en funktionalistiskt mycket stram 
fas, liksom arkitekturen i allmänhet på 1960-talet. 

När man på 1960-talet hade drivit orgelrörelsen till sin spets, och skapat 
nästintill grundtonslösa orglar, började åter längtan efter något nytt att göra 
sig påmind. Liksom i musiklivet i stort började man allt mer väga in 
stiltroheten i musicerandet. Omfattande forskning drevs på området, både 
tekniskt beträffande spel och uppförandepraxis, men också när det gäller 
instrumenten. Orgeln är en mycket komplex mekanisk anordning, som 
kräver mycket kompetens på olika områden för att byggas. Därför bedrevs 
omfattande forskning på orgelområdet. 

 Ett kombinationssystem är en anordning med vilken man kan förutbestämma kombinationer av 35

stämmor, och sedan smidigt växla mellan dem.
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I Sverige kom inom orgelkretsar barockrörelsen igång tämligen sent. Den 
första stora stilkopian av en barockorgel i Sverige är Cahman-kopian i 
Kristine kyrka i Falun.  Den är byggd 1982 som kopia av den Cahmanorgel 36

som byggdes för kyrkan 1724 och som revs i mitten av 1800-talet. I den har 
man tillämpat de då rådande stiltrohetsidealen fullt ut, i minsta detalj är 
orgeln byggd som om den vore anno 1724, sånär att elektrisk fläkt finns. 
Detta kan sägas vara startpunkten för en ny epok inom svenskt orgelbyggeri 
och svensk orgelkonst. Från 1980-talet har en lång rad stilkopior av orglar 
byggts i Sverige, inte bara barockorglar, utan orglar av alla möjliga slag och 
tidsperioder. 

I samband med att stilkopior av orglar och andra instrument byggdes, 
föddes också intresset för stiltroget spel. Jag har tidigare nämnt att detta 
arbete inte är någon stilstudie i barockinterpretation, utan en överblick över 
den historiska utvecklingen av orgelspelet. Barockinterpretation på orgel är 
av mycket komplex natur, så därför blir detta område alltför stort att i detalj 
behandla. Men för att den historiska överblicken av olika tiders orgelspel 
ska synliggöra utvecklingen i stora drag från Bachs död fram till idag, är det 
nödvändigt att åtminstone presentera och redogöra för några grundläggande 
principer kring tidstrogen barock och bachinterpretation på orgel. 

Som jag tidigare har skrivit så handlar barockinterpretationen mycket om att 
ta fram styckets grundläggande karaktär och affekt. Affektläran handlar om 
hur musiken inverkar på det mänskliga psyket. Olika rytmer gavs olika 
betydelser, och menades ha olika inverkan på den som lyssnar. Exempelvis 
”Figura corta”, ”circulatio” och ”seufzer”. 

 

”Figura corta”   ”Seufzer”               

 Åberg, 198336
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Exemplen är axplock på två olika retoriska figurer som hade och har till 
uppgift att framkalla en affekt. Den första, ”figura corta”, är en rytm som 
ansågs framkalla glädje. Den användes av Bach ofta i hans kompositioner i 
en uppåtgående rörelse, t.ex. i påskkoraler där Jesu seger över döden 
skildras. Det andra exemplet, ”seufzer”, är en retorisk figur som uttrycker 
svårmod och smärta. Ordet ”seufzer” är tyska och betyder ”suck”, om man 
spelar enligt bågarna i det ovanstående exemplet, kan man lätt uppleva 
motivet som suckande och klagande. Dessa suckar finns ofta rikligt 
representerade i Bachs musik som handlar om Jesu lidande och död. 

Artikulationen är viktig inom den stiltrogna barockinterpretationen. Nu var 
till skillnad från duprétraditionen inte längre legatot den grundläggande 
artikulationen, nu var det artikulerade ”non legatospelet”, den 
grundläggande artikulationen. På en mekanisk traktur har man betydligt 
större möjligheter att genom tonens anslag och uppsläpp påverka 
orgelklangen och därmed artikulationen, jämfört med exempelvis en 
elektrisk traktur. På så sätt kan man åstadkomma ett varierat och pregnant 
orgelspel inom ramen för samma klang. Dessutom kunde man med 
artikulation skapa accenter med orgeln, som i sin natur är dynamiskt statisk. 
Det var viktigt eftersom det var ett av få speltekniska uttrycksmedel som 
fanns att tillgå, både på barockorglarna, neobarockorglarna  och förstås 37

stilkopiorna. På mer romantiska orglar fanns som bekant en rad andra 
uttrycksmedel, t.ex. svällskåp, registersvällare, framhävande på särskild 
manual och kombinationssystem. Med accenter kunde man ta fram och 
synliggöra detaljer och affekter som man trodde att kompositören ville 
uttrycka i musiken, men också i viss mån vad man själv ville lyfta fram. Det 
kunde röra sig om retoriska figurer, talsymbolik, synkoper, dissonanser etc. 

Gamla fingersättningar började också utforskas. I nästan all 
instrumentalmusik före ca. år 1800 är snabba noter mer eller mindre 
grupperade två och två. Detta beror rent tekniskt på att tex. stråkmusiker 
spelar upp och nedstråk och blåsmusiker med olika ansats. Musiken 
påverkades mellan instrumentgrupperna, och således blev generellt orgel 
och klavermusiken i snabba tonföljder tvågrupperade, p.g.a. den 

 Neobarockorgeln är den orgeltyp som byggdes mellan ca. 1950-80, en slags modern 37

barockorgel tydligt indelad i olika verk och med höga mixturer och alikvoter.
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fingersättning som användes. Som regel spelades skalor och löpningar med 
två fingrar: 3-4-3-4-3-4 eller 1-2-1-2-1-2, i uppåtgående skala och 
3-2-3-2-3-2 i nedåtgående skala.  Detta skapade, p.g.a. förflyttningen som 38

uppstår när man i uppåtgående skala (3-4-3-4-3-4) flyttar handen mellan 4 
och 3, små cesurer i skalan. Detta gjorde automatiskt och med liten 
ansträngning artikulationen mer levande, och gjorde den dynamiskt statiska 
orgelklangen enligt barockinterpreterna mer intressant. 

Om hur Bach registrerade orgeln vet vi inte särskilt mycket. Det finns bara 
några få konkreta registreringsanvisningar i Bachs musik av hans egen 
hand. Han har i vissa satser, där han föreskrivit soloregistreringar, angett 
vilken stämma han önskar. Exempelvis i ”Gottes Sohn ist kommen” BWV 
600, där han anger Principal 8’ i manualen och Trumpet 8’ i pedalen. Ett 
annat exempel är hans orgelbearbetning av Vivaldis konsert i d-moll, där 
han noterar violinstämmorna en oktav lägre i manualen, men föreskriver 
Oktava 4’ och ackompanjerar dessa med Oktava 8’, i pedalen. Annars 
använder han sig av mer allmänt hållna registreringsanvisningar, t.ex. a 2 
Clav. e Pedale, Oberwerk - Rückpositiv, Forte - Piano och Pro Organo 
Pleno. Tankarna har genom historien varierat om vad Bach menar med 
Organo Pleno. Stundtals, företrädesvis under romantiken, har man trott att 
det betyder för fullt verk. Men mer korrekt har man också trott att han menar 
en stark orgelklang men med utvalda stämmor. På grund av instabilitet i 
många barockorglars luftsystem, var det inte möjligt att spela orgeln för fullt 
verk. Luften blev då ofta instabil och svajig, och räckte ofta inte ens till. 
Enligt Johann Mattheson (1681-1764) ingick i plenumklangen endast 
principalkören med mixtur och cymbel i manualen och principalkören med 
mixtur samt rörverk i pedalen , om lufttrycket inte räckte kunde Subbas 16’ 39

och Gedackt 8’ uteslutas i pedalen, eftersom Basun 16’ och Trumpet 8’ 
kompenserade för dessa. 

I övrigt vet man inte mycket om Bachs registrering. Men om man studerar 
styckens faktur och karaktär kan man anta att stycken med en mer dramatisk 
och vemodig affekt kräver en större och mer dramatisk registrering, 

 Åberg, 198438

 Angerdal, 201139
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exempelvs preludium e-moll BWV 548 och preludium c-moll BWV 546. 
Medan stycken av mindre dramatisk och mer vokal karakstär, exempelvis 
fuga h-moll BVW 544 och fuga a-moll BWV 543, således bör registreras på 
ett mer vokalt och lågmält sätt. 

Manualbyten i Bachs musik har under 1900-talets senare del varit föremål 
för en livlig diskussion. Många framstående barockinterpreter har menat att 
manualbyten inte har varit aktuellt för Bach själv och hans samtida 
organister.  Ändå har diskussionen varit så livlig. Kanske kan man då 40

förmoda att det beror på den brist av dynamisk förändring orgelinstrumentet 
lider av. Kanske verkar den statiska orgelklangen alltför uttröttande i 
kvartslånga plenumstycken. Många barockinterpreter menar att 
manualväxlingar inte har varit aktuellt för Bach, eftersom Bach själv i ett 
fåtal stycken har angett att manual skall växlas, och i de flesta stycken inte. 
Då har man därför antagit att när han inte har angetts att man ska byta 
manual, vilket han i de flesta stycken inte har gjort, inte heller ska göra det. 
Man kan också se saken ur en annan synvinkel. När han uttryckligen skriver 
i notbilden att det ska bytas manual, är det en nödvändighet. När han 
däremot inte skriver något angående manualer, vilket han nästan alltid gör, 
står det organisten fritt att byta manual om man så önskar. Man måste vara 
medveten om att Bach själv hade tillgång till orglar med flera manualer 
(verk), och har förmodligen själv sett möjligheten genom dessa till klanglig 
variation. 

Betoningshierarkin inom en takt ansågs av många vara viktig. Det innebär 
förenklat att taktslagen, genom artikulation, gavs olika mycket betoning. I 
en fyrdelad takt var första slaget mest betonat, tredje näst mest betonat, 
andra näst minst betonat och fjärde minst betonat. Liknande principer gällde 
andra taktarter. Genom att arbeta parallellt med betoningar, accenter, 
artikulation blev orgelklangen som saknade dynamisk variation mer levande 
och tydlig. Genom betoningmönstret i hierarkin skapas riktningar i musiken, 
som kan verka mycket drivande och energiska. 

 Angerdal,  2011, sid. 14640
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Ser man tillbaka på Bach och orgelinterpretationshistorien ser man att inom 
varje tidsperiod blir man ofta mer och mer radikal i samtidens sätt att 
interpretera. Det gäller också stiltroheten, man blev också allt mer och mer 
radikal i hur man spelade stiltroget. Under perioden då man var som mest 
radikalt stiltrogen i orgelspelet, har många av dessa tidigare nämnda  
”barockprinciper” av vissa organister, blivit mycket regelmässiga. Principer 
som från början var till för att skapa ett levande, pregnant och tydligt 
barockspel kunde då istället verka för motsatsen. Ett regelmässigt, 
schematiskt och skrivbordsmässigt orgelspel bidrar inte till att orgelklangen 
blir levande. 

Vi är nu framme i vår tid i orgel och bachinterpretationens utveckling. Vi 
har redan nått stiltrohetsrörelsens höjdpunkt, och varit mycket radikala i den 
stiltrogna interpretationen. Det betyder förmodligen att vi är på väg in i ett 
nytt kapitel för bachinterpretationshistorian. Detta blir föremål för den i 
nästa kapitel kommande diskussionen. 

6. Reflektioner 

Att skriva och reflektera kring interpretationshistorian har varit mer lärorikt 
och utvecklande än jag någonsin kunnat ana. I en biblisk devis står det: 
”Sanningen skall göra er fria”. I en vidare bemärkelse kan man lätt tolka in 
det på kunskap i stort och då också på spel och interpretation. Kunskapen 
om interpretationshistoria jag under detta arbete har tillägnat mig har 
verkligen gjort mig fri i mitt sätt att förhålla mig till interpretation. Det har 
rentav varit spännande att uppleva hur jag under arbetets gång har 
omvärderat mina ideal och förhållningssätt till interpretation och spel i 
största allmänhet. 

Jag minns med glädje tiden då jag som 12-årig orgelspelare med lätthet och 
barnsligt självförtroende tog mig an förhållandevis stora orgelstycken och 
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spelade dem helt okonstlat, utan en tanke på medveten interpretation. Med 
tiden ökade också medvetenheten och kunskapen om interpretation och 
praxis. Detta ökade också svårigheterna, spärrarna och rädslan för att göra 
fel. Frågor som, ”får jag spela legato här? får jag använda klack här? får jag 
göra så?”, har successivt alltmer präglat interpretationsprocessen. 

I och med detta arbete har min kunskap om olika tiders förhållningssätt gjort  
mig friare att våga ta vara på mina egna idéer i spelet, utan rädsla för att det 
ska vara fel. Från att ha varit en inbiten barockinterpret känner jag en 
betydligt större öppenhet gentemot andra traditioner. Ser man tillbaka på 
Straubes tid, 1900-talets början, hade man inte en tanke på stiltrogenhet. 
Man spelade utifrån samtidsperspektivet, hur den samtida musiken och hur 
instrumenten präglade bachinterpretationen. Man var inte alls rädd för att 
spela legato där man ville, utan att ens reflektera hur Bach själv skulle ha 
gjort. På så sätt räddades den då ålderdomliga musiken in i sin samtid, man 
tillgängliggjorde musiken och tog med hjälp av samtidens nya ideal in 
musiken i en ny kontext. På samma sätt är det idag, men med andra ideal. Vi 
lever i en tid då det gamla värderas högt, det gäller konst och kultur i största 
allmänhet. Man vill bevara det gamla, exempelvis byggnader, konstföremål 
etc. i det skick som det är, inte förbättra och tillrättalägga. Bara 35 år 
tillbaka i tiden rådde inom arkitekturen ett helt annat förhållningssätt. Det 
revs för fullt och byggdes nya hus där gamla ansågs vara omoderna. Det 
visar hur olika ideal, hur olika förhållningssätt råder inom arkitekturen. På 
samma sätt tror jag att det är inom musiken. De romantiska idealen 
utvecklades från 1850-talet och kulminerade inom orgelmusiken på 1910-
talet, i Samma tid som Straubes utgåva kom. Reaktioner kom mot dessa 
högromantiska eller senromantiska ideal kom på 20-talet. De resulterade i 
en orgelrörelse som utveckades och kulminerade på 1950 och 60-talen. 
Reaktioner på detta kom under 60-70-talen då nya ideal åter började frodas, 
de stiltrogna. Dessa ideal utvecklades och kulminerade på 1980 och 90-
talen, och råder till viss del fortfarande. Även om direkta reaktioner på detta 
inte kan sägas förekomma måste man nog ändå kunna konstatera att den 
mest radikala stiltrohetstiden är förbi, pendelrörelsen har svängt och vi är på 
väg mot något nytt. Var är vi då på väg? 
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Jag upplever en allmänt liberalare inställning till interpretationen än vad jag 
tror att man tidigare haft. Åtminstone om man utgår från litteratur och vad 
äldre kolleger vittnar om. Det ser lite olika ut i landet, orgelkulturen inom 
landet är ganska uppdelad i olika grupperingar. Men ändå är det mitt intryck 
att en friare inställning till interpretationen råder. Jag tror att utvecklingen 
generellt går mot att man musicerar enligt de förutsättningar man har, t.ex. 
vilket instrument man har, akustik, publik, etc. Jag tror inte att vi kommer få 
uppleva något revolutionerande inom orgelkonsten inom överskådlig tid. 
Utvecklingen av orgeln är så beroende av ekonomi eftersom det är så 
oerhört dyrt att bygga orgelinstrument. Kyrkan, som är orgelns främsta 
plats, måste förmodligen prioritera annat än att bygga orglar i framtiden. De 
digitala så kallade orglarna kommer vi nog behöva se mer av, och kanske 
kommer utvecklingen gå mot de möjligheter de erbjuder. 

Detta arbete har resulterat i klingande exempel i form av inspelningar av 
Bachs Preludium i h-moll. Det är tre vitt skilda inspelningar av samma 
stycke, inspelat på tre olika instrument. De utgör ett komplement till denna 
historiska presentation av olika speltraditioner. Den första inspelningen på 
romantiskt manér med Straubes utgåva som utgångspunkt är inspelad på den 
romantiska Setterquistorgeln från 1906 i Kristine kyrka, Falun. Den andra 
inspelningen försöker närma sig Marcel Duprés ideal och är inspelad på 
neobarockorgeln (Frobenius 1963) i Stora Kopparbergs kyrka, Falun. Den 
tredje är en inspelning där jag med vad jag har lärt mig, och med tidigare 
erfarenheter presenterar en version som speglar mina ideal. Den är inspelad 
på barockkopian Cahman och Magnusson 1724/1982 i Kristine kyrka. 

Någon egentlig stiltrogen inspelning har jag inte gett mig i kast med. Dels 
därför det i denna kontext är ett alltför stort område att tillägna sig 
tillräckligt mycket kunskap kring, som en inspelning kräver. Dels för vi 
egentligen inte vet vad stiltroget spel är, och dels för att stiltroget spel torde 
vara mycket varierande beroende på att organister. 

Den första inspelningen, straubeinspelningen, tycker jag klingar oerhört 
vackert på Setterquistorgeln i Falun. Jag börjar i pianissimo på man II, med 
Rörflöjt 8’ och Salicional 8’. Redan i andra takten kommer vänster hand in 
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på man. I, där Borduna 8’, kopplad till man II och gör understämman unset 
starkare än överstämman. Redan där synliggörs essensen i den orkestrala 
interpretationen. Samma princip följer genom hela stycket, händerna spelar 
sällan på samma manual. Stycket utgör en provkarta över Straubes olika 
registrerings och interpretationssätt. Mycket av karakteristiken jag tidigare 
har skrivit om uppvisas i stycket, orkestreringen, fraseringen, de medvetna 
tempobytena, det spontana rubatot, dragningarna, legatot, staccatot, 
dynamiken etc. Dynamiken utgör en mycket viktig del i den orkestrala 
stämningen. Dessvärre lider kristineorgeln något av sin begränsade och 
ringa disposition, orgeln har bara 30 stämmor och skillnaden i styrka mellan 
fullt labialverk och rörverk blir alltför tydliga. Den steglösa och mycket 
subtila dynamiken som jag skulle ha önskat gick inte att helt tillfredsställa. 
Till det fodras en större orgel. 

När man lyssnar på inspelningen är det slående att det man själv, när man 
spelar, upplever som överdrivna och fåniga manér. Inte alls går fram som 
detsamma. Tvärtom, det låter fullständigt naturligt och genuint. Orgeltypen, 
den romantiska, är gjord för orkestralt spel. Så varför inte låta Bach spelas 
på detta sätt? Det kommer jag förmodligen i framtiden också att göra när 
denna orgeltyp står till förfogande. 

Den andra inspelningen, Dupreinspelningen går på många sätt stick i stäv 
med Straubeinspelningen. Om Straube kan karakteriseras med ord som 
frihet, dynamik, frasering och spontanitet, kan karakteristika för Dupré vara 
ord som disciplin, exakthet, taktfasthet och medvetenhet. Det är inte på 
något sätt fråga om tolkning av musiken, utan ett rent framförande med 
idealet att framföra musiken utan egna intentioner. Jämför man med 
Straubeinspelningen så har fokus flyttats från interpreten, exekutören till 
kompositören. Ett försök att göra den grundläggande kompositionen 
objektiv rättvisa, ett försök att lyfta fram den grundläggande arkitekturen. 
Arkitekturen belyses på sedvanligt sätt genom att sidoavsnitten spelas på 
orgelns ryggpositiv. Det blev inte så tydligt på inspelningen men det hördes 
tydligt i kyrkan. 
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En taktfast inledning på stycket slår an stämningen redan från början, en 
taktfasthet som är kvar resten av stycket. Lyssnar man på inspelningar med 
Dupré själv vid orgeln hör man att han själv verkligen spelade så rytmiskt. 
Tempot är mycket långsamt, i alla fall i jämförelse vad vi idag är vana vid. 
Jag gjorde många tagningar för att försöka få till tempot. Hela tiden 
tenderade jag under styckets gång att öka successivt. För att klara av att 
spela stycket strikt rytmiskt i ett sådant långsamt tempo var jag tvungen att 
ha metronomen på med dioden som blinkade pulsen. Detta förhållningssätt, 
med den strikta pulsen, ligger så långt ifrån vad jag och många andra idag är 
vana vid. Så metronom var en en nödvändighet. 

Legatot präglade rakt igenom interpretationen, likt Dupré förespråkar. Med 
undantag för de ställen Dupré uttryckligen har skrivit staccato, där har jag 
försökt att spela staccato enligt de anvisningar han i förordet har påbjudit. 
Dessvärre har neobarockorgeln i Stora Kopparbergs kyrka inga kärnstick 
överhuvudtaget. Detta gör att pipornas ansatser blir mycket tydliga. Man 
brukar säga att piporna spottar i ansatsen, och det är denna orgel ett tydligt 
exempel på. Det gör att det som spelas som ett mycket tätt legato ändå inte 
alltid upplevs som detsamma. Möjligen skulle mikrofonen ha legat längre 
ifrån orgeln vid inspelningen, så inspelningen hade speglat mer av 
kyrkoakustiken som i sin tur hade motverkat de spottande labierna. 

Om man tänker sig en skala som går från objektivitet till subjektivitet, ligger 
Dupré respektive Straube längst ut i varsin ände av skalan. Enligt min 
uppfattning är inget av dessa förhållningssätt idealiskt. Jag tycker att den 
bästa interpretationen uppnås när objektivitet och subjektivitet samverkar, 
när både interpretens och kompositörens inställning och uppfattning av 
musiken kan skönjas i interpretationen. Den tredje inspelningen är tänkt att 
spegla mina egna ideal och förhållningssätt. Jag har försökt att med mina 
kunskaper och erfarenheter av olika speltraditioner skapa en interpretation 
där den historiska utvecklingen ligger till grund för hur jag spelar. Det 
betyder inte att jag tar avstånd från någon speltradition, utan ”tar det bästa” 
som utvecklingen kommit fram till och försöker spela både personligt och 
medvetet. En spelsätt som ligger i mitten av den objektiva-subjektiva 
skalan, där historia och samtid samverkar, där både medvetenhet och 
musikalisk spontanitet gör musiken levande. 

!46



Inspelningen är gjord på barockorgeln i Kristine kyrka, en historisk orgel. 
Men utgångspunkten för spelet är inte enbart historiskt, jag tillåter mig att 
göra vissa medvetna avsteg från vedertagna barockprinciper. Det gäller till 
exempel registreringen och manualbytena. Enligt gängse praxis är det inte 
brukligt att man vid stiltroget spel byter manualer i till exempel 
sidoavsnitten, som däremot Dupré har förespråkat. Ändå gör jag det i min 
inspelning. Jag tycker att en plenumklang på orgeln kan verka alltför 
tröttande i långa stycken. Därför har jag, trots den historiska orgeln, gjort 
detta medvetna val att jag byter manual likt Dupré i sidoavsnitten. Även 
registreringspraxis har jag till viss del frångått. Enligt barockpraxis 
dubblerar man inte stämmor av samma fottal, vilket jag ändå har gjort. 
Kanske är jag där färgad av den romantiska registreringspraxis och dess 
klangvärld, jag känner att jag genom detta vill motverka den lite tunna och 
spretiga barockklangen. 

Tempot är högre än vad man historiskt har spelat, i synnerhet i jämförelse 
med tryckta källor såsom Gripenkerl, Straube, Schweitzer och Dupré. Jag 
tenderar nog att i allmänhet spela stycken i ganska höga tempi. Jag tycker 
att stycken ofta vinner på detta i energi och kraft, som är grundstenar i mitt 
musicerande. Artikulationen i allmänhet ligger nära de barockmässiga 
principer jag har lärt mig. Ett mestadels artikulerat och accentuerat ”non 
legato-spel” bidrar till profil på satsen. 

När man lyssnar på dessa inspelningar bör man ha i åtanke att det är samma 
organist som spelar på alla inspelningar, men med försök till olika 
interpretation. Jag upplever att det är mycket svårt att göra sig fri från sina 
inlärda vanor, den praxis man i vanliga fall följer. Därför måste man vara 
medveten om att det kanske inte alltid låter precis som det gjorde under 
respektive tid. Ändå tycker jag att inspelningarna blev goda exempel och 
representanter för olika interpretationer. Lärorikt är det också att spela in, 
även om allting inte blir helt autentiskt för varje epok. Det blir så tydligt när 
man tvingas göra på annat sätt än man är van vid, hur man i vanliga fall gör.  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7. Avslutning 

Jag är fullt medveten om att detta arbete bara berör ytan på ett mycket stort 
område, som skulle kunna utforskas i oändlighet. Men jag tycker ändå att 
det som skrivits utgör en överblick, synliggör interpretationshistorien och 
redovisar essensen av respektive interpretationstraditon. Det finns 
naturligtvis många fler traditioner som man skulle kunna skriva om, men jag 
anser att dessa är de viktigaste för utvecklingen. Omfattningen av detta 
arbete blev större än vad jag från början hade tänkt. Jag tänkte att jag skulle 
kunna utforska fler källor som till exempel inspelningar, faksimiler, 
orgelskolor. Men att sätta sig in i källmaterial tog mer tid än jag hade tänkt 
mig. Dessutom ökade textens omfattning allt mer, så även av dessa skäl 
nöjde jag mig med att använda de källor som redovisas i den följande 
källförteckningen. 

Detta arbete har gett mig en ny dimension i mitt orgelspel, den verkligt 
historiskt medvetna. Tidigare kände jag bara till den historiskt medvetna. 
Med detta menar jag att jag har tillägnat mig kunskap om olika historiska 
traditioner, inte bara de historiska barockmässiga traditionerna. Som jag 
nyss skrev så berör det jag skrivit bara ytan av en enorm historisk 
utveckling, en historisk utveckling jag definitivt kommer att fortsätta 
fördjupa mig i. 

Ensio Forsblom uttrycker i sin bok, hans syn och ideal beträffande 
interpretation och förhållande mellan stiltrohet och subjektivitet i 
musicerandet: ”Som ideal betraktar jag den tolkning, där ingendera av 
faktorerna dominerar på den andras bekostnad, utan där de ömsesidigt 
kompletterar varandra och härigenom bildar en syntes: Det levande 
konstverket. Här tränger inte det subjektiva in på det stiltrognas område 
eller tvärtom, utan bägge faktorerna har sin funktion, envar inom sitt 
område.”  I detta instämmer jag till fullo. Musiken ska inte vara statisk och 41

definitiv, den ska vara levande, dynamisk och högst personlig.  

 Forsblom, 1957 sid. 16141
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