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itatet av professor Hugo Riemann, Max Regers mentor 
och lärare, har traderats av eftervärlden. Och visst kom 

den unge studenten att bli en av senromantikens allra största 
tonsättare i Tyskland! Vid ett antal tillfällen under hela 2016 
har vi i Vasakyrkan högtidlighållit minnet av Max Reger, 
100 år efter hans död. November månads Reger-dagar utgör 
kulminationen på högtidlighållandet.

Vasakyrkans rum och orgelklang är särskilt passande för Re-
gers musik.  Orgelbyggare Eskil Lundén hade studerat hant-
verket utomlands för läromästaren Wilhelm Sauer. Lundén 
tog starka intryck av honom - också och inte minst från byg-
get av den berömda orgeln i Berliner Dôm - och överförde 
sina där förvärvade kunskaper i byggandet av Vasakyrkans 
orgel. Instrumentet är förvisso svenskt, men präglat av tysk 
senromantisk orgelestetik.

”Om ni vill kan ni bli en 
andra Bach – åtminstone 

en andra Brahms!”
Bergfors, P-G: Max Reger, s. 11:
Borås Norma Bokförlag, 1987

C

Per Högberg



ax Reger (1873–1916) var en särpräglad musikper-
sonlighet som levde i en tid där en alltmer raffine-

rad senromantik bröts mot – eller övergick i – begynnande 
modernism, samtidigt som den något kaotiska samtida 
musiksituationen fick många att söka sig till det förflutna; 
särskilt tydlig var denna tendens inom kyrkomusiken.

Regers musik speglar alla dessa tendenser och har dessutom 
alldeles egna sär-drag. Som tonsättare framstår han – ofta i 
ett och samma verk – som både modernist och traditionalist; 
lärd kontrapunktiker och harmonisk förnyare. In i väl beprö-
vade klassiska former för han en intensiv uttrycksvilja som 
bland annat tar sig uttryck i ständigt fluktuerande tempi och 
en dynamisk uttrycksskala med extrema ytterpunkter och 
subtila nyanser. I hans kyrkomusik finns också en ekumenisk 
dimension: själv katolik ”ut i fingerspetsarna” byggde han 
många av sina verk på evangeliska koralmelodier. Reger var 
erkänd av sin samtid men samtidigt kontroversiell, och så har 
det förblivit. Han liv var kort och intensivt och hans produk-
tion närmast ofattbart stor, särskilt med tanke på hans många 
parallella verksamheter som utövande musiker och pedagog.

Regerdagarnas program domineras givetvis av Regers mu-
sik, men några av konserterna innehåller även verk av andra 
tonsättare, från 1800-talet fram till 2016. Ur Regers rika och 
mångsidiga produktion har vi valt att lyfta fram tre genrer: 
orgelmusik, körverk och kammar¬musik. Regerdagarna i Va-
sakyrkan vill visa att Max Regers musik fortfarande, hundra 
år efter hans död, är aktuell och attraktiv, att den engagerar 
och berör.

Max Reger
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Reger växte upp i den lilla staden Weiden i södra 
Tyskland.Här studerade han musik för organisten, 

Adalbert Lindner. Från 1890 studerade Reger för tidens mest 
uppburne musikteoretiker Hugo Riemann och blev snart 
även lärare vid musikkonservatoriet i Wiesbaden, där Rie-
mann var verksam. 1897 mötte han organisten Karl Straube, 
som kom att bli en nära vän och den främste inter-preten 
av hans orgelmusik. 1898 drabbades Reger av ett fysiskt och 
psykiskt sammanbrott till följd av överansträngning i kom-
bination med alkoholförtäring, och han tvangs att återvända 
till familjen i Weiden. Här hämtade han sig snabbt och kom 
in i en mycket produktiv period som tonsättare. 

Kort biografi

Sverker Jullander
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1901 flyttade han till München som frilansande tonsättare 
och musiker. År 1907 utnämndes han till professor vid mu-
sikkonservatoriet i Leipzig., där hans under¬visning lockade 
elever från många länder. 1911 kallades han till kapellmästa-
re vid det hertligliga hovet i Meiningen. Här blev han kvar till 
1914, då han bosatte sig som fri konstnär i universitetsstaden 
Jena. Reger var nu sedan länge erkänd som en ledande ton-
sättare och förärades bl a två hedersdoktorat, Han pendlade 
fortfarande till undervisningen i Leipzig och fortsatte även, 
trots hälsoproblem, sitt hektiska resande som kammarmu-
siker. Till slut orkade inte hans hjärta; natten till den 11 maj 
1916 avled han i sömnen på ett hotellrum i Leipzig.

R



Karin Nelson

Fredag 18 november kl. 19.30

Orgelkonsert
Karin Nelson

Max Reger

Karin Nelson

Två bearbetningar av koralen ”Freu dich sehr, o liebe Seele” 
a) Koralförspel, op. 135a nr 9
b) Koralfantasi, op. 30

Improvisation

Max Reger
Fantasi över koralen ”Alle Menschen müssen sterben” op. 52 nr 1

Karin Nelson är född i Skellefteå. Efter musiklärar- och kyrkomusikerexamina från 
musikhögskolorna i Piteå och Göteborg fortsatte orgelstudierna på diplomutbild-
ningen i Göteborg, följt av orgel- och cembalostudier vid Sweelinckkonservatoriet 
i Amsterdam. Hon har disputerat på avhandlingen Improvisation and Pedagogy 
through Heinrich Scheidemann’s Magnificat Settings som handlar om orsaken till 
notation i norra Tyskland under 1600-talet då organister i huvudsak var kända för 
deras förmåga att improvisera. Nelson innehar en professur i kyrkomusik vid Nor-
ges musikkhøgskole i Oslo och är även professor i orgel och orgelimprovisation vid 
Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Förutom konsertverksam-
het i Sverige och utomlands har hon gjort ett flertal radio- och CD-inspelningar.

Karin Nelson
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ax Reger var katolik, enligt egen 
utsago till och med ”ut i fingerspet-
sarna”. Det hindrade inte att han 

hade ett stort intresse för den evangeliska kora-
len och byggde en inte obetydlig del av sina or-
gelkompositioner, och även några körverk, på 
koralmelodier. ”Protestanterna vet inte vilken 
skatt de har [i dessa melodier]”, yttrade han vid 
flera tillfällen. Bland Regers koralbaserade or-
gelstycken finner man både enkla koralförspel 
och stora koralfantasier, och dagens program 
innehåller musik från båda dessa kategorier.

Samlingen  30 kleine Choralvorspiele (30 små 
koralförspel) komponerades 1914. Det är 
miniatyrer som inte kräver vare sig en stor och 
klangligt rikt utrustad orgel eller avancerad 
spelteknik, alltså långt ifrån det vi normalt 
förknippar med Regers orgelmusik. Många av 
förspelen har karaktären av koralsatser som 
mycket väl skulle kunna spelas till församlings-
sång.

Koralen “Freu dich sehr, o meine Seele” är 
en 1500-talsmelodi från den reformerta s k 
Genève-psaltaren med rimmade parafraser 
av Psaltarens 150 psalmer (i detta fall psalm 
42 ”Som hjorten längtar”). Melodin, som 
från början var rytmiskt varierad, fick med 
tiden utjämnad form men har i vår nuvarande 
psalmbok, där den används till flera texter, 
restaurerats till sin ursprungliga form. På 
Regers tid användes båda varianterna parallellt 
i Tyskland, och vi kan notera att det lilla koral-
förspelet ur opus 135a använder den rytmiska 
ursprungsmelodin, medan koralfantasin utgår 
ifrån den utjämnade formen. Den text som 
Reger komponerade till uppmanar den kristne 
att glädja sig över att det jordiska lidandet ska 
bytas i den himmelska glädjen.

Efter att ha prövat sig fram med några mindre 
koralförspel (utan opusnummer), var Reger 
1898 redo att även bygga större verk på koral-
teman. Han gjorde det i form av koralfantasier, 
i princip en serie variationer, förbundna med 
mellanspel, där koralens verser behandlades 

en i taget. I alla koralfantasier är texten central: 
den återges i noterna, och musiken tolkar ver-
sernas innehåll och stämningslägen. Fantasin 
över ”Freu dich sehr” (1898) inleds med en in-
troduktion i två delar: en fri toccata med snab-
ba löpningar avbrutna av massiva ackordföljder 
följs av ett kontrasterande lågmält fugato, vars 
tema återkommer senare i stycket. Den första 
variationen är en trio med melodin i mellan-
stämman, medan den andra har melodin i en 
ornamenterad solostämma. I den dramatiska 
tredje variationen kombinerar Reger melodin i 
F-dur med en sättning i Dess-dur (!); så är det 
även i nästa variation, där melodin återfinns i 
basen. I den uttrycksfulla femte variationen är 
melodin utsmyckad till oigenkännlighet; i den 
likaledes dämpade sjätte variationen är den 
oförändrad, men svår att uppfatta, eftersom 
den finns mitt inne i en rik väv av rörliga och 
rytmiska stämmor.  Så byggs stycket upp mot 
en avslutande kulmination i en mäktig koral-
sats, där själen ”jublar med änglarna”.

Fantasin över den i Sverige okända kora-
len ”Alle Menschen müssen sterben” (Alla 
människor måste dö) komponerades på hösten 
1900. Introduktionen är högdramatisk och 
kontrastrik. Även den första variationen, där 
melodin växlar mellan olika stämlägen, är 
rik på kontraster. Efter ett temperamentsfullt 
mellanspel som återknyter till introduktionen 
följer en variation där melodin först hörs i 
överstämman, rikt utsmyckad och i pianissi-
mo, för att sedan övergå till basen, nu med en 
kraftfull och livlig karaktär. Efter en stegring 
fram till orgelns fulla verk kommer så ytterliga-
re en lågmäld och till en början ornamenterad 
variation; även här övergår melodin till basen 
och ännu en stegring följer fram till den sista 
variationen, utbyggd med långa mellanspel 
mellan fraserna. Här använder Reger orgelns 
hela uttrycksskala för att gestalta textens glada 
förväntan på den himmelska härligheten, ”som 
aldrig kan ta slut”.

M

Sverker Jullander
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Lördag 19 november kl. 10.30 i Vasa församlingshem

Föreläsning
Sverker Jullander

”Vem var Max Reger?” 

Sverker Jullander

Sverker Jullander har framträtt som orgelsolist, förutom i Sverige även i 
Finland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Storbritannien, Lettland, Spanien 
och Nederländerna. Han har spelat in CD-skivor för Daphne (Stockholm) 
och Toccata Classics (London) och gjort inspelningar för Sveriges Radio. 
Som musikforskare är han specialiserad på 1800-talets och det tidiga 
1900-talets orgel- och kyrkomusik, med särskild inriktning mot interpre-
tation och uppförandepraxis. Han har publicerat en lång rad artiklar och 
bokkapitel i svenska och internationella tidskrifter och akademiska förlag, 
och varit redaktör för ett stort antal vetenskapliga publikationer.

Sedan 2006 är han professor och ämnesföreträdare i Musikalisk gestalt-
ning vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Han är en av 
grundarna av orgelforskningscentret Göteborg Organ Art Center (GOArt) 
och var dess forskningsledare 2001–2006. Åren 2009–2012 var han 
ledare för Konstnärliga fakultetens forskarskola vid Göteborgs universitet. 
Han är ordförande i Kungliga Musikaliska Akademiens forskningsnämnd 
och ledare för forskningsprojektet ”Tolkningsrum: musikalisk interpretation 
i samspel med rumsakustik”, som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.

Sverker Jullander
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Lördag 19 november kl. 12.00

Duokonsert
Cecilia Zilliacus, violin ∙ Bengt Forsberg, piano

Max Reger
Ur Sechs Intermezzi för piano, op. 45:
  5. Mit grosser Leidenschaft und Energie
 3. Langsam, mit leidenschaftligem, durchaus phantastischem  
 Ausdruck

Ur Aus meinem Tagebuch för piano, del I, op. 82
 5. Gavotte: Moderato
   6. Sostenuto

Suite im alten Styl för violin och piano, op. 93
 1. Preludium: Allegro comodo 
 2. Largo
 3. Fuga: Allegro con spirito

Ur Sechs Vortragsstücke (Suite in a-moll) för violin och piano op. 103a:
 3. Aria: Adagissimo

Cecilia  Zilliacus Bengt Forsberg
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Cecilia Zilliacus och Bengt Forsberg

Bengt Forsberg
Bengt Forsberg är jag utbildad i Göteborg, London och Köpenhamn och konserterar 
runt världen som solopianist, kammarmusiker och romansackompanjatör. Spelar, 
förutom den stora kända och älskade repertoaren, gärna musik av mindre bekanta 
tonsättare som Korngold, Suk, Chaminade, Ireland, Bridge, Karg-Elert och, varför 
inte, Reger! Samarbetar ofta med musiker som Anne Sofie von Otter, Nils-Erik 
Sparf, Cecilia Zilliacus, Andreas Brantelid, Erik Risberg m.fl.

Cecilia Zilliacus är en av Sveriges skickligaste violinister, med Norden och Europa 
som arbetsfält. Hennes mångsidiga repertoar av solo- och kammarmusik har lett 
till samarbeten med en mängd kompositörer och orkestrar. Hennes intresse för 
nyskriven och nutida musik har genererat ett flertal verk skriva direkt för henne. 
Under åren 2013 och 2014, har Cecilia tillsammans med Stockholms Kungliga 
Filharmoniker and Norrbotten NEO, uruppfört violinkonserter av Anders Nilsson and 
Fredrik Hedelin. I oktober 2015 urupförde Cecilia Violin Concerto Nr 2 avMika Pelo, 
i Berwaldhallen, Stockholm, tillsammans med dirigenten Christian Lindberg. Läs mer 
om Cecilia på www. zilliacus.se.

Cecilia Zilliacus
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ax Reger var en skicklig pianist och 
han framträdde ofta som ackom-
panjatör och i kammarmusikaliska 

sammanhang. Kammarmusiken utgör också 
en betydande del i hans produktion – mer be-
tydande än vad som kanske är allmänt känt. Vi-
olinen tycks ha varit ett favoritinstrument; för 
violin och piano skrev han nio sonater och flera 
andra flersatsiga verk, vartill kommer en lång 
rad verk för soloviolin, däribland elva sonater. 
Hans produktion för piano solo domineras av 
samlingar med karaktärsstycken, men här finns 
också några större verk i variationsform.

Sechs Intermezzi tillkom år 1900, mitt i en av 
hans mest produktiva perioder då han återvänt 
till hemstaden Weiden. Styckena i samlingen 
har titlar/föredrags-beteckningar som berättar 
om ett starkt emotionellt utspel, med ord som 
”mycket upprört”, ”ytterst livligt” eller, som i de 
stycken som här spelas, ”med stor lidelse och 
energi” (nr 5) resp. ”med lidelsefullt, alltigenom 
fantastiskt uttryck” (nr 3).

Nr 5 präglas av snabba växlingar i dynamik, 
uttrycksfull kromatik och tung ackordik. I ett 
lågmält mellanavsnitt införs en sångbar melodi; 
den återkommer senare i ett stormigt fortissi-
mo som sjunker ner mot en stilla avslutning i 
dur. 

Nr 3 har en sökande, obestämd karaktär, där 
recitativiska enstämmiga partier växlar med 
arpeggi och ackord. Slutet uttrycker djup resi-
gnation.

Aus meinem Tagebuch (Ur min dagbok) är en 
samling med 35 stycken i tre band, kompone-
rade mellan 1904 och 1912. Undertiteln ”Små 
stycken för piano” antyder att de är skrivna för 
hemmusicerande snarare än för konsertestra-
den (även om Reger själv spelade några av dem 
vid konserter). De stycken som står på dagens 
program ingår i det första bandet.  Gavotte är 
luftig och spirituell musik, där mellandelen 
med sin kvintbordun har en folkmusikalisk 
prägel. Sostenuto har en mer lyrisk karaktär, 

med en uttrycksfull melodi i mellanstämman 
som ackompanjeras av ett återkommande 
rytmiskt motiv. 

Att Reger inspirerades av äldre tiders musik, 
inte minst då J S Bach, framgår i flera av hans 
verk, så även i Suite im alten Styl (1906). Ti-
teln, ”Svit i gammal stil”, antyder att detta verk 
skulle vara något slags pastisch. Så är emeller-
tid långt ifrån fallet, även om huvudmotivet i 
den livfulla inledningssatsen är inspirerat av 
finalen i Bachs tredje Brandenburgkonsert och 
det i samma sats också finns sekvensbildningar 
som erinrar om barockmästaren. Den expres-
siva mellansatsen däremot är fri från specifika 
”barockmarkörer”, och den avslutande fugan, 
där ett rörligt förstatema i staccato kontrasteras 
mot ett långsamt kromatiskt stigande andrate-
ma varpå de båda temana förenas i en effektfull 
slutkulmination, är varken mer eller mindre 
Bach-inspirerad än Regers många andra dub-
belfugor av liknande slag.

Regers Suite in a-moll opus 103a (1908) har 
även titeln ”Sex föredragsstycken”, vilket anty-
der att detta opus är mer löst sammanfogat än 
sviten ”i gammal stil”, som mer har karaktären 
av en sonat i tre satser. A-moll-sviten är också 
snarast mer barockinspirerad än det tidigare 
verket; inte minst märks detta i den tredje sat-
sen, Aria, som innehåller flera högst medvetna 
referenser till Bachs kända ”Air” (franska för 
”aria”) ur orkestersviten i D-dur. Violinstäm-
man ska enligt partituret spelas genomgåen-
de på G-strängen, så som också Bachs ”Air” 
(transponerad till C-dur) spelades i den tyske 
violinvirtuosen August Wilhelmjs på Regers tid 
mycket populära arrangemang. Tempobeteck-
ningen ”Adagissimo” ger en antydan om hur 
Bachs ”Air” brukade framföras vid denna tid 
– i viss kontrast till våra dagars barockpraxis.

M

Sverker Jullander
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Lördag 19 november kl. 19.30

Kör och orgelkonsert
Erik Westbergs Vokalensemble . Erik Westberg, dirigent
Sverker Jullander, orgel . Helge Kjekshus, piano

Max Reger
Introduktion och passacaglia d-moll

Drei Chöre, op. 6
 1. Trost
 2. Zum Nacht
 3. Abendlied

Erik Westbergs Vokalensemble

Johannes Pollak  (f.1993)

O Tod

Max Reger
Ur Geistliche Gesänge, op. 110
 3. O Tod, wie bitter bist du

Fantasi över koralen ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”, op. 52 nr 2

Peter Cornelius   (1824–1874)

Drei Gesänge, op. 18
 1. Liebe, dir ergeb’ ich mich
 2. Ich will dich lieben, meine Krone
 3. Thron der Liebe, Stern der Güte



Erik Westberg har studerat kördirigering för pro-
fessor Eric Ericson vid Kungl. Musikhögskolan. Där 
genomgick han åren 1976–87 musiklärar-, körpe-
dagog-, ensembleledar- samt dirigentutbildningen. 
Han har varit ledare för bland andra KFUM-kören 
i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har 
även varit gästdirigent för Radiokören. Internatio-
nellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent 
för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España, 
Coro Sinfônica do Estado de São Paulo (Brasilien) 
och Jauna Muzika (Litauen).

Erik Westberg var idégivare till projektet ”Körsång för fred och rättvisa” som 
engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Barents körcentrum 
initierades av Erik Westberg med två professionella körer, Barents kammarkör och 
Barents vokalensemble,  knutna till centrumet.

Han har erhållit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från 
tidnin¬gen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av 
KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun. Erik Westberg 
förärades 2006 Konungens medalj av åt¬tonde storleken i serafimerordens band 
”För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet.” 2008 blev han invald i 
Kungl. Musikaliska akademien. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirige-
ring och körsång vid Musikhögskolan i Piteå.

Erik Wetbergs Vokalensemble
Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16 sångare. Ensem-
blens medlemmar kommer från norra Sverige och Finland, och är verksamma som 
solister, kyrkomusiker och musiklärare. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 
40-tal verk av bland andra B Tommy Andersson, Gunnar Eriksson, Mats Larsson 
Gothe, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt.

Över tjugo turnéer till Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har genomförts. 
Vokalensemblen var engagerad i projektet ”Körsång för fred och rättvisa” med 
turné i Tonga och Samoa vid millennieskiftet. Detta sågs av den största tv-publi-
ken någonsin. 1996 gavs ensemblens första CD Musica Sacra ut på skivbolaget 
Opus3. Det andra albumet Across the Bridge of Hope gavs ut 2002 och A Star is 
Shining utkom 2004. 

Ensemblen har tillsammans med Musikhögskolans kammarkör i Piteå spelat in 
samtliga a cappella-verk av Wilhelm Pe¬terson-Berger. Dessa har getts på dub-
bel-cd på skivbolaget Naxos. Utöver detta har ensemblen utgivit ett trippelalbum 
(Pater Cælestis, Terra Mater och Vox Humana) på skivbolaget Studio Acusticum. 
2012 gavs en fransk-arabisk musikalisk mixtur ut under namnet Arabesques. 
Tillsammans med pianisten Helge Kjekshus utkom 2013 Dreamlike. Den senaste 
CD:n Vita Nuova som utkom 2015 har fått högsta betyg “världklass” i musiktid-
skriften OPUS.

Erik Wetberg

Erik Westberg
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å hösten 1899 fick Max Reger en 
förfrågan från organisten i kyrkan 
St. Alban i Schönberg (numera en 

stadsdel i Kronberg, Hessen) om att medverka i 
ett ”Orgel-Album” med nykomponerad musik, 
som skulle säljas till förmån för en ny orgel i 
kyrkan. Regers bidrag blev Introduktion och 
passacaglia i d-moll. Av hans brev till utgivaren 
framgår att han denna gång avstod från att 
inkludera en fuga, eftersom han förutsåg att de 
flesta av de övriga bidragen skulle vara fugor 
eller fughettor. Han skriver också att han av-
siktligt undvikit speltekniska svårigheter för att 
inte kunna anklagas för att därigenom hindra 
verket från att spelas. ”Varje något så när övad 
organist bör kunna spela det från bladet”, ansåg 
Reger.

Stycket kan ses som ett slags koncentrat av 
den dramatik och dynamik som är så typisk 
för Regers större verk. Efter den korta, kraft-
fulla introduktionen presenteras passacaglians 
tema i pedalen. Passacaglia, ursprungligen 
en dansform, är en serie variationer över ett 
upprepat tema i tretakt, i detta fall hela tiden i 
basstämman. Reger bygger upp den konsekvent 
enligt en stegringsprincip, från temapresen-

tationen i pianissimo fram till orgelns fulla 
verk i sluttakterna, där vi hör återklanger från 
introduktionen.

Regers produktion för kör kan i kvantitativt 
avseende inte mäta sig med t ex hans orgelmu-
sik eller kammarmusik; däremot står den inte 
hans övriga musik efter i konstnärlig kvalitet. 
Att hans körverk ändå inte så ofta framfördes 
under hans livstid, berodde framför allt på att 
de ansågs alltför svåra för dåtidens körer, som 
nästan undantagslöst bestod av amatörsångare. 

Drei Chöre (Tre kör[sång]er) är den nittonårige 
Regers första bidrag till körlitteraturen. Här 
märks inflytandet från Brahms, Regers stora fö-
rebild i unga år. För denna första körcykel val-
de Reger dikter av tre tyskspråkiga 1800-tals-
diktare, varav den mest kände är österrikaren 
Nikolaus Lenau. Texterna är högromantiska 
och har tydlig religiös prägel, trots att de inte är 
sakrala i vanlig mening. Reger har gett dem en 
meditativ, innerlig tondräkt, där återhållsamma 
nyanser dominerar. Pianostämman framträ-
der med stor självständighet som jämbördig 
partner till kören och innehåller även solistiska 
inpass.

På jorden finns ingen smärta
så brännande, så stark, så vild
att den ej kan botas.
Var stilla, så stillas den!

Och ingen död det finns;
vad älskat du begravt
skall åter uppstå för dig,
blott du det trogen blir.

Ej heller finns något verkligt avsked,
skilsmässans ödsliga smärta;
aldrig behöver du drabbas av den.
Förbli blott nära, hjärta vid hjärta!

Es ist kein Weh auf Erden
So heiß, so laut, so wild,
die Sühne soll ihm werden,
sei still, so wird’s gestillt!

Und ist kein Tod vorhanden;
was Liebes du begräbst,
gleich ist’s dir auferstanden,
wie du nur treu ihm lebst.

Auch gibt’s kein wirklich Scheiden,
der Trennung öden Schmerz,
du brauchst ihn nie zu leiden,
bleib nah nur Herz an Herz!

P

Trost Tröst
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Nun fallen die Augen müde mir zu.
Komm, Engel des Schlummers, 
hüte die Ruh,
komm, halte am Bette freundliche Wacht
und kosige Träume webe, o Nacht!
Und schlürfe, was nimmer, Seele, wohl Du
geatmet im Lichte: Friede und Ruh.

Carl Friedrich Engel 

Nu sluter sig mina ögon trötta.
Kom, sömnens ängel, 
håll vakt kring vilan,
kom, vaka som vän vid bädden
och väv sköna drömmar, o natt!
Och smaka, själ, vad du väl aldrig
fått andas i ljuset: frid och ro.

Översättning: Sverker Jullander

Zur Nacht Till natten 

Fredlig afton sänker sig över fälten;
stilla somnar naturen in, 
omkring dess drag
svävar skymningens mjuka täcke,
och hon
ler, den ljuva;

ler, ett slumrande barn i faderns armar,
som full av kärlek böjer sig till henne, hans 
gudomliga
öga vilar på henne, 
och hans andedräkt blåser
över hennes anlete.

Översättning: Sverker Jullander

Friedlicher Abend senkt sich aufs Gefilde;
sanft entschlummert Natur, 
um ihre Züge
schwebt der Dämmerung zarte
Verhüllung, und sie
lächelt die Holde;

Lächelt, ein schlummernd Kind in Vaters Armen,
Der voll Liebe zu ihr sich neigt, 
sein göttlich
Auge weilt auf ihr, 
und es weht sein Odem
über ihr Antlitz.

Nikolaus Lenau 

Abendlied Aftonvisa

In ihres Mantels Falten
trägt Gottes Lieb die Welt.
Wer sich von ihr läßt halten
den sie gar treulich hält.

Anton Müller

I sin mantels veck
bär Guds kärlek världen.
Envar som låter sig uppehållas av den
skall den trofast uppehålla.

Översättning: Sverker Jullander
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O Tod, wie bitter bist du,
wenn an dich gedenket ein Mensch,
der gute Tage und genug hat
und ohne Sorge lebet;
und dem es wohl geht in allen Dingen
und noch wohl essen mag!
O Tod, wie bitter bist du.

O Tod, wie wohl tust du dem Dürftigen,
der da schwach und alt ist,
der in allen Sorgen steckt
und nichts Bessers zu hoffen,
noch zu erwarten hat!
O Tod, wie wohl tust du!

Jesus Syraks vishet 41:1–2

O död, hur bitter är du icke,
när en människa tänker på dig,
en som ser goda dagar och välstånd
och lever utan bekymmer,
en som det går väl i allt
och som ännu kan njuta av en måltid.
O död, hur bitter är du icke!

O död, hur gott gör du icke den fattige,
den som är åldrig och orkeslös,
den som är fast i alla slags bekymmer
och inte har något bättre att hoppas på
eller förvänta sig.
O död, hur gott gör du icke!

Översättning: Sverker Jullander

O Tod, wie bitter bist du O död, hur bitter är du icke

Johannes Pollaks ”O Tod” är en beställning 
av Erik Westbergs vokalensemble för detta till-
fälle. Tonsättaren studerar på masterprogram-
met i komposition vid Musikhögskolan i Piteå.
Texten är identisk med Regers ”O Tod, wie bit-
ter bist du” (se nedan). Om verkets förhållande 
till Regers komposition skriver tonsättaren: 
”Hundra år efter Max Regers död har jag 
komponerat ett verk som delar titel och text 
med Regers körverk O Tod. Tanken jag haft 
när jag tonsatt detta verk är att det skall klinga 
i relation till Max Regers djupa och mustiga 
komposition. Regers verk är skrivet med tunga 
senromantiska förtecken och för att kontrastera 
mot detta har jag jobbat på att skapa ett mer 
drömskt och skirt tonspråk. Kompositionerna 
delar inget musikaliskt material men min för-
hoppning som kompositör är ändå att det skall 
finnas ett speciellt band mellan verken.”

Max Regers tre motetter, opus 110, är en av 
höjdpunkterna i den senromantiska körlittera-
turen. Texten till tredje av dessa, ”O Tod, wie 
bitter bist du”, är från Jesus Syraks vishet, en av 

de apokryfiska böckerna i Gamla Testamentet; 
den hade tidigare tonsatts av Brahms i en av 
hans sista kompositioner, Vier ernste Gesänge. 
Den är en meditation över människolivets 
ofrånkomliga slut och består av två kontras-
terande avsnitt, där orden ”bitter” respektive 
”wohl” (gott) blir nyckelord. Att Reger valde 
en sådan text är knappast förvånande; han var 
under hela sitt liv upptagen av tankar kring 
döden och uttryckte vid flera tillfällen en aning 
om att hans liv inte skulle bli långt. Huvudan-
ledningen till verkets tillkomst var dock Felix 
Mendelssohns dotter Lili Wachs bortgång; 
verket är tillägnat hennes minne.

Motetten har en varierad karaktär, i nära 
anslutning till texten. Den börjar mycket stilla 
för att så småningom växa, med en höjdpunkt 
i ett kraftfullt unisono, varefter textens första 
del upprepas i sin helhet. Den andra, betydligt 
kortare, delen, ”O död, hur gott gör du icke”, 
där tonarten övergår i dur, är mer samman-
hållen och utan all dramatik, nästan som en 
meditativ koral.
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Wachet auf, ruft uns die Stimme är en psalm 
för kyrkoårets slut med text och musik av den 
tyske prästen Philipp Nicolai (1599). På grund 
av sin monumentala karaktär och sin spridning 
även utanför det tyskspråkiga området har den 
kallats ”koralernas konung”. Melodin förknip-
pas i Sverige mest med Johan Olof Wallins 
domsvision ”Vaken upp, en stämma bjuder” 
(Sv ps 317), men sedan 1986 finns i psalmbo-
ken även en mer originaltrogen översättning av 
Nicolais text, som anknyter till den himmelska 
bröllopsfesten utifrån liknelsen om de tio jung-
frurna: ”Väktarns rop i natten skallar” (Sv ps 632).

Regers fantasi komponerades 1900 som den 
näst sista av hans sju koralfantasier (alla från 
åren 1898–1900). Introduktionens dunkla 
klanger målar en kyrkogård, där stillheten 
endast tillfälligt bryts av ett par dramatiska 
utbrott (åskväder som hastigt drar förbi?). 
Så småningom inträder koralens första vers, 
mycket diskret i en mellanstämma, en mild 
änglaröst som manar: ”Vakna upp!” Ängeln 
fortsätter med sina maningar: ”Brudgummen 
kommer! Stå upp! Gör er beredda! Ni måste 
gå honom till mötes!”. Samtidigt blir musiken 
rörligare – de döda vaknar till liv. 

Den andra versen präglas av en fortsatt 
stegring; här skildras hur de trognas hjärtan 
”hoppar av glädje” inför mötet med Brudgum-
men. Vid orden som skildrar Kristi ankomst 
(”vännen kommer i prakt från himmelen, stark 
i nåd, mäktig i sanning”) tonar melodin mäk-
tigt i basstämman, ackompanjerad av jublande 
löpningar i överstämmorna. I slutet av denna 
vers ändrar musiken karaktär. Här talar texten 
om den himmelska glädjemåltiden, nattvarden. 
Reger skildrar denna själens förening med 
Kristus (unio mystica) som ett innerlighetens 
mysterium, meditativt inåtvänt med koralme-
lodin rikt utsmyckad i en solostämma. Versen 
utmynnar i svagaste nyans.

Den tredje versen skildrar den himmelska 
lovsången: ”Gloria! sjunger man till dig med 
människors och änglars tungor”. Reger gestaltar 

versen som en fuga. Det vitala och spelglada te-
mat behandlas så utförligt att åhöraren undrar 
om tonsättaren i sin fascination inför temats 
möjligheter har glömt bort själva koralen. Mot 
slutet gör dock koralmelodin en kraftfull entré 
i basen tillsammans med fugatemat i diskanten. 
Så småningom flyttas koralen upp till mellan-
stämman för att i slutet trona i diskanten i en 
massivt ackordisk kulmination till det avslutan-
de Halleluja-ropet.

Peter Cornelius var tonsättare, poet, skåde-
spelare, översättare och musikskriftställare, bl a 
verksam som lärare i retorik och harmonilära 
vid musikhögskolan i München. Han tillhörde 
den ”nytyska” kretsen kring Franz Liszt och 
Richard Wagner och var tidvis nära medarbeta-
re till båda. Han komponerade huvudsakligen 
solosånger, de flesta till egna texter, bland annat 
den även till svenska översatta sångcykeln 
Weihnachtslieder (Julsånger). Hans mest kända 
verk torde vara operan Barberaren i Bagdad.

Om Reger var en katolik som som tog djupa 
intryck av den protestantiska koralen, så gäller 
något av det omvända för Cornelius. Uppvuxen 
i en luthersk miljö blev han genom bekant-
skapen med Liszt gripen av katolsk fromhet, 
vilket kommer till uttryck bl a i de tre körsång-
erna, där den gemensamma överskriften Liebe 
(kärlek) syftar på den fromma människans 
kärlek till Jesus. Texterna, ursprungligen av den 
katolske 1600-talspoeten Johannes Scheffler 
(Angelus Silesius), bearbetades av Cornelius för 
sångcykeln. Musiken skrevs 1872, bara ett par 
år före Cornelius tidiga död i diabetes.

I de tre sångerna, alla i dur, dominerar en 
livfull karaktär. Körsatsen är åttastämmig, och 
Cornelius utnyttjar flitigt de möjligheter till di-
alog mellan olika delar av kören som de många 
stämmorna ger. Musiken har i grunden karaktär av 
andlig visa men man hör också påverkan från Wag-
ners avancerade harmonik. Den sista sångens slutfras 
skulle ha kunnat vara hämtad ur en Bach-koral.

Sverker Jullander
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Liebe, die du zum Bilde
deiner Gottheit hast gemacht,
Liebe, die du mich so milde
nach dem Fall hast wiederbracht,
Liebe, dir ergeb’ ich mich,
dein zu bleiben ewiglich.

Liebe, die du mich erkoren,
eh’ als ich geschaffen war,
Liebe, die du Mensch geboren
und mir gleich warst ganz und gar.

Liebe, die für mich gelitten
und gestorben in der Zeit,
Liebe, die mir hat erstritten
ew’ge Lust und Seligkeit.

Liebe, die mich hat gebunden
An ihr Joch mit Leib und Sinn,
Liebe, die mich überwunden,
und mein Herze hat dahin.

Liebe, die mich wird erwecken
aus dem Grab der Sterblichkeit,
Liebe, die mich wird umstecken
mit dem Laub der Herrlichkeit.
Liebe, dir ergeb’ ich mich,
dein zu bleiben ewiglich.

Kärlek, som du skapat till mig
som bild av din gudomlighet,
Kärlek, som du så milt på nytt
har visat mig efter mitt fall,
Kärlek, till dig överlämnar jag mig,
så att jag blir din för evigt.

Kärlek, som du valt ut för mig
innan jag ens fanns till,
Kärlek, som du lät födas till människa
och som genast var min helt och hållet.

Kärlek, som med tiden lidit
och dött för min skull,
Kärlek, som har kämpat för min
eviga glädje och lycka.

Kärlek, som har bundit mig till
sitt ok med kropp och själ,
Kärlek, som besegrat mig och
dessutom fått mitt hjärta.

Kärlek, som skall väcka mig
ur den eviga sömnens grav,
Kärlek, som skall fästa härlighetens
krans av löv kring mig.
Kärlek, till dig överlämnar jag mig,
så att jag blir din för evigt.

Ich will dich lieben, meine Krone,
ich will dich lieben, meinen Gott,
ich will dich lieben und zum Lohne
nur deine Lieb’ in Lust und Not,
ich will dich lieben, schönstes Licht,
bis mir das Herze bricht.

Ich lief verwirrt und war verblendet,
ich suchte dich und fand dich nicht;
es war mein Herz dir abgewendet.
Ich liebte das erschaffne Licht,
es ist mir leid, ich bin betrübt,
daß ich so spät geliebt.

Jag ska älska dig, du min förlossare!
Jag ska älska dig, du min Gud,
jag ska älska dig och för detta
vill jag endast ha din kärlek i lust och nöd,
jag ska älska dig, du vackraste ljus,
tills mitt hjärta brister.

Jag var förvirrad och förblindad,
jag sökte dig och fann dig inte.
Det var mitt hjärta som vände sig ifrån dig.
Jag älskade endast jordiskt ljus,
Det plågar mig och jag är bedrövad för
att jag har älskat så sent.

I. Liebe, dir ergeb’ ich mich 1. Kärlek, till dig överlämnar jag mig

II. Ich will dich lieben, 
meine Krone

II. Jag ska älska dig, 
du min förlossare!
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Thron der Liebe, Stern der Güte,
Quell der höchsten Seligkeit!
ew’ger Gottheit stille Hütte,
Tempel der Dreifaltigkeit!

Heiland’s Herze sei gegrüßt
und mit wahrer Lieb’ geküßt!

Himmelskleinod, heilig Herze,
Paradies du meiner Brust!
Ruh’ im Stürmen, Trost im Schmerze,
Meiner Seele höchste Lust!

Treues Herze, laß mich ein,
soll ich nicht vergehn in Pein.

Laß mich ein, mit einem Worte,
laß mich ein, nach Leid und Qual,
laß mich ein, du offne Pforte,
laß mich ein, du stilles Tal!

Aus des Weltlaufs wilder Flut
rette mich in deine Hut!

Geuß die Flamme deiner Liebe
wie ein großer Strom in mich;
läutre alle meine Triebe,
dich zu lieben ewiglich!

Thron der Liebe, Stern der Güte!
Treues Herz,  o laß mich ein,
Herz in Herz bei dir zu sein.

Johannes Scheffler (Angelus Silesius)

Ich danke dir, du wahre Sonne,
daß mir dein Glanz hat Licht gebracht!
Ich danke dir, du Himmelswonne,
daß du mich froh und frei gemacht!
Erleucht’ mir Leib und Seele ganz,
du starker Himmelsglanz!

Jag tackar dig, du sanna sol,
för att din glans återgav mig ljuset!
Jag tackar dig, du himmelska fröjd,
för att du gjort mig lycklig och fri!
Lys upp hela min kropp och själ,
du starka himmelska sken!

III. Thron der Liebe,
Stern der Güte

III. Kärlekens tron,
godhetens stjärna
Kärlekens tron, godhetens stjärna,
den högsta salighetens källa!
Den eviga gudomlighetens stilla boning,
trefaldighetens tempel!

Var hälsat du Frälsarens hjärta
med kyssar av sann kärlek!

Himmelsklenod, heliga hjärta,
paradis i mitt bröst!
Stormarnas vila, smärtornas tröst,
min själs största glädje!

Trogna hjärta, släpp in mig,
så att jag inte förgås av smärta.

Släpp in mig, med det enda ordet,
släpp in mig, efter lidande och plåga,
släpp in mig, du port som är öppen,
släpp in mig, du lugna dal!

Rädda mig från världens vilda flod,
och för mig in i din boning!

Ingjut din kärleks eld
som en mäktig ström i mig.
Rena alla mina drifter,
så att jag kan älska dig för evigt!

Kärlekens tron, godhetens stjärna!
Trogna hjärta, o släpp in mig, så att
jag får vara hos dig, hjärta vid hjärta.

Översättning: Gunilla Petersson
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Söndag 20 november kl. 11.00

Högmässa
Vasakyrkans Vokalensemble . Svetla Tsvetkova, orgel
Per Högberg, orgel & dirigent . Hazel Ferretti, violin 
Emanuel Kling, viola

Max Reger
I högmässa interfolieras bl. a. koralkantaten
”Meinem Jesum lass ich nicht”

Per Högberg

Per Högberg är sedan 2009 organist med ansvar för musiklivet i Vasakyrkan. Han 
är utbildad vid bl. a. musikhögskolan i Göteborg. 2013 disputerade Högberg på 
avhandlingen Orgelsång och psalmspel. Musikalisk gestaltning av församlingssång. 
Detta uppmärksammades av Kungliga Musikaliska Akademien, som 2015 tilldela-
de honom Harald Göranssons Stipendium, relaterat till forskning i kyrkomusik. Per 
Högberg är även verksam som lärare i liturgiskt orgelspel vid Högskolan för scen 
och musik, Göteborgs universitet.

Per Högberg
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Söndag 20 november kl. 19.30

Orgelkonsert
Bernhard Haas

Erik Ona  (f.1961)

Órganos (2010)

Arnold Schönberg (1874-1951)

Fragment der Orgelsonate (1941)
 Molto moderato

Max Reger
Präludium e-moll op. 80/1 (1904)

Introduktion, Passacaglia und Fuge op. 127 (1913)

Bernhard Haas

Bernhard Haas (född 1964) har studerat i Cologne, Freiburg och Wien. Han har 
nått framgång i en mängd orgeltävlingar, bl. a.  första priset i 1983 års Bach-
tävling i Wiesbaden och i 1988 års Liszttävling i Budapest. Sedan 1994 är han 
Professor i orgel vid The State University of Music and Performing Arts, Stuttgart.  
Han har också en orgelprofessur vid the University of Music and Performing Arts, 
München, sedan 2013. Han har bl. a. studerat för Xavier Darasse, Jean Guillou, 
Ludger Lohmann, Michael Schneider, Albert Simon och Zsigmond Szathmáry.

Konsertengagemang och and radioinspelningar har tagit Bernhard Haas till nästan 
alla europeiska länder och till Japan och Syd Korea. Han bjuds ofta in för master 
classes och är mycket efterfrågad som jurymedlem vid internationella orgeltäv-
lingar. 

Bernhard Haas
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irigenten och tonsättaren Erik Oña 
föddes i Córdoba i Argentina. Han 
studerade vid det statliga universitetet 

i Buenos Aires och vid universitetet i Buffalo, 
NY, USA, och blev senare engagerad som lärare 
i komposition vid båda dessa lärosäten; han 
har även undervisat i dirigering vid universi-
tetet i Birmingham, England. Numera är han 
verksam vid musikakademin i Basel, Schweiz, 
som professor i komposition och föreståndare 
för elektronmusikstudion. Erik Oña har lett ett 
flertal ensembler med specialisering på ny mu-
sik och har uruppfört mer än 150 verk för olika 
besättningar. De flesta av hans egna komposi-
tioner är för kammarensembler med skiftande 
besättning, ofta med slagverk och ibland med 
inslag av elektronik. Órganos är hans hittills 
enda orgelverk.

Arnold Schönberg, den seriella tolvtons-
musikens upphovsman, är inte i första hand 
känd som orgeltonsättare, men i augusti 1941, 
då han var bosatt i USA, fick han i uppdrag att 
skriva ett stycke för en orgelantologi som skulle 
publiceras på H.W. Gray, ett musikförlag som 
specialiserade sig på nyare amerikansk musik. 
Schönberg började skissa på en orgelsonat men 
fann snart att den inte skulle rymmas inom ra-
men för samlingen och gav därför upp arbetet. 
I stället grep han sig an med ”Variationer över 
ett recitativ”, som blev hans enda fullbordade 
orgelkomposition. Variationsverket är tonalt, 
liksom mycket av Schönbergs musik från den-
na tid. Av de fragment och anteckningar som 
finns från arbetet med sonaten framgår dock 
att han tänkte bygga den på tolvtonsserier. 

På dagens program står ett av de två sonatfrag-
menten, med tempobeteckningen Molto mode-
rato, troligen tänkt som början till inlednings-
satsen. Det föreligger i en avrundad form som 
gör att det fungerar väl som ett självständigt 
stycke. Inledningsvis presenteras ett rytmiskt 
tema i överstämman. En regelbunden ackom-
panjemangsfigur förbereder det synkoperade 
andratemat, varefter förstatemat återvänder. 

Avslutningsvis behandlas de båda temana i 
friare form, ett slags genomföring.

Vid sidan av sina stora orgelverk komponerade 
Max Reger ett stort antal mindre stycken, både 
koralförspel och fria verk. De senare samlade 
han i opus med 9–12 stycken vardera. Ur en 
av dessa samlingar, opus 80, spelas det första 
stycket, Preludium i e-moll, komponerat 1904. 
Stycket, i 6/8-takt inleds med en basgång i jäm-
na, stora kliv, som fortsätter att ackompanjera 
överstämmorna under hela första delen. Den 
rörligare mellandelen påminner inledningsvis 
om en liten fuga. Basgången och temat från 
första delen återkommer, men nu med tillägg 
av en fri överstämma, på ett sätt som skulle 
kunna vara inspirerat av César Francks kända 
orgelstycke ”Prélude, fugue et variation”.

Introduktion, passacaglia och fuga tillhör Max 
Regers sena orgelproduktion, då han utveck-
lade en mer återhållen, avklarnad stil. Verket 
komponerades 1913, då Reger var huvudsakli-
gen verksam som orkesterdirigent, framför allt 
som ledare för hovkapellet i Meiningen. Detta 
hindrade honom dock inte från att vara fortsatt 
mycket produktiv som tonsättare, dock mest 
under somrarna när han var fri från undervis-
nings- och orkesterplikter.

Det tredelade verket, ett av Regers största, 
komponerades på beställning för det nybyggda 
konserthuset Jahrhunderthalle i Breslau (nu-
mera Wroclaw i Polen). Denna lokal (som inte 
längre existerar) härbärgerade ett instrument 
med inte mindre än 200 stämmor som spelades 
på fem manualer och pedal, och det var invig-
ningen av denna jätteorgel som beställningen 
gällde. Den som spelade invigningskonserten 
den 24 september 1913 var Karl Straube, vid 
den tiden Tysklands främste organist och nära 
vän och samarbetspartner till Reger, som hade 
fullbordat verket under maj månad samma år.

Introduktionen är rik på kontraster; här finns 
massiva ackord, och eruptiva löpningar och 

D
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arpeggion men också lågmälda partier och ett 
stillsamt ”regndroppsmotiv”.

Passacaglian inleds traditionellt med en 
presentation av temat i basen, som följs av inte 
mindre än 26 variationer, där allt kan hända, 
men där temat hela tiden är med som en fast 
punkt. De tolv första bildar en kontinuerlig ste-
gring, med alltmer rörliga figurer, fram till en 
första kulmination där temat i två variationer 
flyttar upp till överstämman.

De följande fyra variationerna bildar ett 
avspänt mellanspel med lugna rörelser och 
lågmäld dynamik. Så småningom ökar rörlig-
heten igen, och i några variationer låter Reger 
organisten kasta sig mellan manualerna i snab-
ba växlingar. Intensiteten stiger och passacag-
lian avslutas med massiva ackord i successivt 
långsammare rörelse.

Ur detta växer så fugan fram, lätt och luftig, 
med ett spirituellt och artikulerat förstatema. 
Den stränga fugaformen, med regelbund-
na temainsatser, får ibland vika för snabba 
mellanspel, där fugatemat ibland försvinner 
och ibland finns med i fragmenterad form. En 
”slutstegring” visar sig bara markera slutet på 
den första fugadelen. Ett andra, kontrasterande 
tema, i meditativt legato förs fram till en ny 
höjdpunkt, och ett snabbt förbiilande mellan-
spel bildar brygga till slutdelen, där (givetvis) 
de båda temana förenas. Väldiga klangmassor 
tornar upp sig, tempot sjunker, de två fuga-
temana förlorar allt mer av sin ursprungliga 
karaktär, och kvar blir till sist en följd av mång-
stämmiga ackord i orgelns fulla verk
 – ett typiskt Regerskt slut!

Sverker Jullander
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Måndag 21 november kl. 19.30

Orgelkonsert
Svetla Tsvetkova

Max Reger
Sonat nr 2 för orgel d-moll op. 60
 Improvisation
 Invocation
 Introduction und Fuge

6 trios,  op. 47
 1. Canon E-dur
 2. Gigue d-moll
 3. Canzonetta a-moll
 4. Scherzo A-dur
 5. Siciliano e-moll
 6. Fuge c-moll

Fantasi och fuga över B-A-C-H op. 46
Svetla Tsvetkova

Svetla Tsvetkova är född i Bulgarien. Hon började spela piano vid 5 års ålder. Hon 
har en Master-examen i piano och examen i orgel från den Statliga Musikaliska 
Akademien i Bulgarien. Hon har även examen i orgel och komposition från ”Luigi 
Cherubini” konservatoriet i Florens, Italien, Masterexamen  i  Orgel med  rela-
terade klaverinstrument samt  kyrkomusiker examen från högskolan för scen 
och musik vid Göteborgs Universitet. Hon har deltagit i många  orgel och piano 
masterclasses. Svetla bedriver  en intensiv  konsertverksamhet och har  fram-
trätt i ett flertal europeiska länder samt har givit konserter i flera internationella 
orgelfestivaler.  
   Vid 12 års ålder hade hon sin orkesterdebut som pianosolist. Hon har sedan 
dess spelat som solist på orgel och piano i många olika sammanhang med olika 
orkestrar. Hon har vunnit priser i åtskilliga piano och orgeltävlingar  bl.a. 1:a priset 
i Viterbo-orgeltävlingen i Italien(2008)  2:a priset i Dimitar Nenov - pianotävling-
en i Bulgarien, 2:a priset i den internationella tävlingen ”Valentino Bucchi” i Rom, 
Italien(2009). Hennes omfattande repertoar sträcker sig från barock till nutida 
musik. Hon har också spelat för bulgarisk nationell radio - och TV,  Radio Vaticana, 
och Sveriges Radio både som pianist och organist.

Svetla Tsvetkova
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Reger hade ett problematiskt förhållande till 
den klassiska sonatformen. Den passade dåligt 
till hans typiska skrivsätt, där han ofta ställer 
korta, skarpt kontrasterande avsnitt mot var-
andra och för in nya motiv i tät följd, i stället 
för att utveckla huvud- och sidoteman i längre 
linjer. Detta märks också i hans mest seriösa 
försök i orgelsonatgenren, den andra sonaten 
i d-moll, komponerad 1901, alltså under åren 
kring sekelskiftet då så många av hans viktigare 
orgelverk tillkom (däribland de övriga verken 
på dagens program). 

Första satsen inleds med ett schvungfullt motiv, 
som i och för sig är perfekt som sonathuvud-
tema. Men bara efter några takter avbryts det 
för en lågmäld sjungande tenormelodi ackom-
panjerad av ackord i diskanten. Detta utvecklas 
snabbt till en typiskt Regersk stegring i både 
tempo och tonstyrka, och efter ett pedalsolo 
är vi tillbaka till huvudtemat. Och på detta sätt 
fortsätter satsen, fylld av dramatik och kontras-
ter, med det återkommande huvudtemat som 
sammanhållande länk.

Andra satsen, ”Invocation”, är tredelad, men 
det är inte fråga om någon konventionell A-B-
A-form. Den vemodiga inledande cantilenan, 
med föredragsbeteckningen con duolo (sorg-
set, smärtfyllt), följs av ett temperamentsfullt 
utbrott som till sist mattas av. Efter några 
obestämda ackord hörs så högt i diskanten 
julkoralen ”Från himlens höjd jag bringar bud” 
(Sv ps 125), något som kastar ett nytt ljus över 
satsens tidigare delar: på böneropen i resigne-
rad klagan och vild förtvivlan kommer nu som 
svar en himmelsk [t]röst. 

Tredje satsen inleds med en närmast munter 
introduktion, där det inledande motivet (möj-
ligen inspirerat av inledningen till Bachs Fan-
tasi i G-dur) dominerar, bland många andra 
infall. Den avslutande fugan är omisskännligt 
Regersk, men ändå med en motorik som för 
tanken till Bach. Ett intermezzo med stacca-
tosprång (”lånade” från fugans första del) och 
snabba trioler för till en mäktig avslutning.

Reger komponerade sina Sechs Trios år 1900. 
Titeln för tanken till Bachs triosonater, lika-
ledes sex till antalet. Liksom Bach kan Reger 
antas ha haft ett pedagogiskt syfte med dessa 
kompositioner. Här finns dock många skillna-
der. Bachsonaterna har tre satser medan Regers 
trios är korta och ensatsiga, och medan Bach 
strikt håller fast vid trestämmigheten, så är inte 
alla styckena i Regers samling trios i egentlig 
mening; har finns också inslag av fyr- och fem-
stämmighet. Däremot är alla styckena skrivna 
för två manualer och pedal, alltså tre klangfär-
ger, i en genomskinlig sats, och har på det sättet 
triokaraktär.

Canon har en jämnt gående bas i oktavsprång, 
som en generalbasstämma i en barocktrio. 
Över den förs överstämmorna i kanon i över-
kvarten, dvs. så att den första kanonstämman 
börjar på giss1 och den andra på ciss2.  Musi-
ken flyter fram i ett kontinuerligt legato.

Gigue är en livlig dansform i tredelad takt som 
i barockens sviter oftast bildade finalsats. Reger 
låter staccatotemat föras i imitation mellan de 
olika stämmorna. Enligt barockens konventio-
ner består satsen av två delar som var och en 
tas i repris.

Canzonetta är en expressiv fyrstämmig sats, 
med en rikt utsmyckad melodi i en solostäm-
ma.

Scherzo är uppbyggt kring kontrasten mellan 
basens stigande snabba tretonsmotiv och de 
sjunkande ackorden i diskanten. En lugnare 
mellandel i strikt trioform bildar kontrast.
Siciliano var på 1600-talet en italiensk dans-
form, ett slags långsam gigue med en typisk 
punkterad rytm, som vi hos Reger hör mest 
i överstämman. Mellanstämman har en egen 
sångbar melodi, medan basen i varje takt spelar 
oktavsprång följda av en paus.

Den livfulla och spirituella fugans långa tema 
har en originell konstruktion, där snabba 
rörelser i en stämma växlar med staccatookta-
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ver i en annan. Till skillnad från många andra 
Regerfugor utmynnar denna fuga inte i fullt 
verk utan slutar i pianissimo.

Från ungefär mitten av 1800-talet kom Johann 
Sebastian Bach att alltmer framstå som den 
kanske störste av alla tonsättare. Bachs verk 
blev tillgängliga i nya utgåvor, både veten-
skapliga och ”praktiska”, och det blev populärt 
bland tonsättare att visa sin vördnad för den 
äldre mästaren genom att komponera över 
tonerna b-a-c-h, så som Bach själv gjorde i den 
ofullbordade sista satsen i monumentalver-
ket Die Kunst der Fuge. Ofta använde man då 
orgeln som medium; så gjorde, bland många 
andra, Robert Schumann i sina sex BACH-fu-
gor och Franz Liszt i Preludium och fuga över 
BACH. Regers monumentala fantasi och fuga 
över BACH-motivet komponerades 1900, 
parallellt med Sechs Trios men är mycket olik 
dessa.

Det första vi hör i fantasin är BACH-tonerna 
i massiv ackordisk sats. Detta upprepas ett par 
gånger i allt högre lägen. Därefter följer en sed-
vanligt dramatisk Regersk fantasi med löpning-
ar, ackord, arpeggion och pauser. Hela tiden 
finns BACH-motivet med, i alla upptänkliga 
tonlägen, register, notvärden och styrkegrader.
Fugan, givetvis med BACH som tema, börjar 
mycket lågmält och försiktigt. Långsamt ökas 
tempot, samtidigt som klangen blir ljusare och 
starkare. En bit in i stycket tycks Reger släppa 
BACH för att i stället bygga en ny fuga på ett 
tema i jämna snabba rörelser under fortsatt 
stegring. Så småningom återkommer BACH, 
nu tillsammans med det nya fugatemat. Mu-
siken fortsätter med båda temana i obevekligt 
accelerando fram till slutet – av alla Regers 
mäktiga kulminationer är detta kanske den 
mest effektfulla.

Sverker Jullander

Vasakyrkans orgel

Byggd 1909 av Eskil Lundén, Göteborg. 40 stämmor, tre ma-
nualer och pedal. 

Om- och tillbyggd 1943 av Hammarberg. 47 stämmor. Till-
byggd med ryggpositiv 1953 av Hammarberg. 54 stämmor. 

Restaurerad och tillbyggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gam-
melstad 2002. 56 stämmor fyra manualer och pedal. Vid 
restaureringen har samtliga stämmor från 1909 restaurerats 
till originalskick (c:a 30 st). Saknade stämmor från 1909 har 
rekonstruerats. I vissa fall har stämmor från andra orglar 
använts. Till detta kommer en del nytillkomna stämmor i 
varje verk. Alla dessa är stämmor som hör till stilen och är 
mensurerade och intonerade med originalstämmorna som 
förebilder. Ryggpositivet från 1952 har omintonerats och i 
viss mån omdisponerats för att bättre smälta in i den roman-
tiska helhetsklangen.
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Vasakyrkan

Disposition
II (svällverk): 
Gedakt 16´
Violinprincipal 8´
Violin 8´
Gemshorn 8´ 
Rörflöjt 8´
Oktava 4´ 
Flûte harmonique 4´
Flageolette 2´
Rauschqvinta 2ch
Trumpet 8´
Klarinett 8´

III (svällverk):
Dulciana 16´
Basetthorn 8´
Konsertflöjt 8´
Gedakt 8´
Qvintatön 8´
Salicional 8´
Woix coeleste 8´
Violin 4´
Ekoflöjt 4´
Waldflöjt 2´
Harmonia aetherea 3ch
Oboe 8´
Euphon 8´

IV (ryggpositiv):
Gedakt 8´
Principal 4´
Rörflöjt 4´
Nasard 2 2/3´
Gemshorn 2´
Ters 1 3/5´
Regal 8´

Pedal :
Untersatz 32´
Violon 16´
Subbas 16´
Ekobas 16´ (transm.)
Kvinta 10 2/3´
Principal 8´
Violoncell 8’
Gedakt 8´ 
Oktava 4’
Basun 16´ 
Trumpet 8´

I: 
Principal 16´
Borduna 16´ 
Principal 8’
Gamba 8´ 
Flûte harmonique 8´
Dubbelflöjt 8´
Fugara 8´
Oktava 4´
Rörflöjt 4´
Kvinta 2 2/3´
Oktava 2´
Cornett 4ch
Mixtur 3-4ch
Trumpet 16´
Trumpet 8´

Koppel: 
I/P, II/P, III/P, IV/P, II/I, III/I, 
IV/I, III/II, IV/II, IV/III, 4´-I,
4´-II, 16´-III, 4´-ped

Tremulanter: II, III och IV
Registersvällare
Setzersystem
Elektro-pneumatisk




