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Sammanfattning 
 

 
I detta arbete har jag studerat orgelklang under barocken och romantiken. 

 

Med hjälp av litteratur om orgelkunskap, notutgåvor och videoinspelningar har jag laborerat 

vid Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet, för att hitta passande klanger för verk av 

Couperin, Bach, Liszt och Reger. 

 

I slutet av arbetet har jag producerat fyra inspelningar för att dokumentera resultaten från 

mina laborationer vid Orgel Acusticum. Jag har arbetat med olika tidstypiska 

orgelregistreringar för den franska klassiska orgeln, den tyska barockorgeln, den 

högromantiska orgeln och den tyska senromantiska orgeln. 

 

En vanlig och viktig uppgift för utövande organister är att kunna hitta passande registreringar 

för den repertoar som ska framföras. Det finns många orgelstycken som inte har några 

anvisningar om önskad klang. Detta inspirerade mig att söka mer kunskap om 

registreringspraxis och orgelklang under olika epoker. 

 



 

Förord  

 

Jag vill tacka min handledare och orgellärare, professor Gary Verkade, för alla idéer, 

inspiration och kunskap som jag fick under hela arbetsprocessen. 

 

Tack till min tidigare orgellärare vid Mellansels folkhögskola, Thomas Wahlbom, för hjälp 

med studiematerial och granskning under arbetet. 

 

Tack till Jonatan Sandberg och Jahn Rytkönen, vilka assisterade mig under inspelningarna. 

 



 

 

 

Innehållsförteckning  
 

 

Inledning  ............................................................................................ 1 
 

Terminologi  ...................................................................................................................... 1 

 

Bakgrund  .......................................................................................................................... 3 

 

Syfte  ................................................................................................................................. 4 
 

Material och metod  .......................................................................................................... 4 

 

Genomförande  ................................................................................... 6 
 

Couperins orgel  ................................................................................................................ 6 
 

Bachs orgel  ....................................................................................................................... 8 
 

Tysk romantisk orgel under Liszts epok  ........................................................................ 10 
 

Regers orgel  ................................................................................................................... 13 
 

Reflektion  ........................................................................................ 18 
 

Referenser  ........................................................................................ 21 

 

Bilagor  ............................................................................................. 23



1 

INLEDNING  
 

Terminologi  
 

Alikvotstämmor – orgelns övertonstämmor som inte står i oktavförhållande till en tänkt 

grundton. Till exempel ettstrukna g i Kvint 2 2/3’ kommer att låta som tvåstrukna d.  

Ettstrukna e i Ters 1 3/5’ kommer att låta som trestrukna giss. Ettstrukna a i Septim 1 1/7’ 

kommer att låta som trestrukna g.  
 

Blandstämmor – Orgelstämmor som har flera piprader för en ton. Varje piprad kallas för ett 

kor och en blandstämma är flerkorig. Antal kor i en stämma betecknas en romersk siffra i 

stämmans namn. Blandstämmor har en skarp klang och några exempel på blandstämmor är 

Mixtur, Cymbel och Scharf. 

 

Bröstverk – (ty. Brustwerk) – ett litet orgelverk, placerat i orgelfasaden ovanför notstället, 

under huvudverket. 

 

Disposition – en lista över stämmor i en orgel.  
 

Huvudverk (ty. Hauptwerk, fr. Grand Orgue, en. Great Organ) – det största och viktigaste 

orgelverket, placerat i orgelfasadens mitt.  

 

Koppel – ett verktyg inom orgeln som möjliggör att stämmor på en viss manual kan spelas 

även på andra manualer och i pedalen.  
 

Labialstämmor – orgelstämmor där tonen alstras i en spaltflöjt, liknande en blockflöjt. 

Merparten av de vanligaste stämmorna i en orgel är labialstämmor, t.ex. Principal, Oktav, 

Superoktav, Subbas, Koralbas, Flöjt osv.  

 

Manual – en klaviatur där organisten spelar med händerna. I orgeldispositionen anges 

manual med en romersk siffra. I – första manual (ligger under alla andra), II – andra manual,    

III – tredje manual osv.  

 
Orgelstämma – en rad pipor (dvs. en pipa per tangent, alternativt flera om det handlar om en 

blandstämma) som har gemensam klangfärg. Tonhöjden beror på pipans längd. Pipans form 

och material bestämmer stämmans klangfärg.  
 

Orgelverk – alla orgelstämmor i en viss manual utgör ett eget verk. Första manualen kan 

t.ex. vara den manual från vilken huvudverket spelas, andra manualen kan höra till 

öververket och tredje manualen kan utgöra svällverk.  

 

Pedal – ett orgelverk och klaviatur som spelas med fötterna.  

 

Registrering – orgelstämmor som organisten väljer för att få fram en specifik klang. 
 

Ryggpositiv – (ty. Rückpositiv, fr. Positif de dos, en. Chair Organ) – är vanligen placerat i 

läktarbarriären, bakom organistens rygg, och är det verk som ligger närmast församlingen.  
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Rörstämmor (tungstämmor) – orgelstämmor som har en stark och speciell klang, som 

påminner om blåsinstrument. Tonen alstras av en metalltunga. Vanliga rörstämmor är 

Trumpet, Basun, Krumhorn, Oboe, Bombarde, Skalmeja, Clairon, Vox Humana osv. 

Rörstämmor brukar ofta kallas för rörverk.  
 

Stämmans fottal – längden på orgelpipan avgör pipans tonhöjd. En 8-fotsstämma avger 

samma tonhöjd som ett piano. En 4-fotsstämma klingar en oktav högre, en 2-fotsstämma – 

två oktaver högre och en 1-fotsstämma – tre oktaver högre. En 16-fotsstämma – klingar en 

oktav lägre, en 32-fotsstämma – två oktaver lägre och en 64-fotsstämma – tre oktaver lägre. 

Exempel på stämmor med olika fottal: Principal 8', Oktava 4', Blockflöjt 2', Subbas 16' osv.  
 

Stråkstämmor – orgelstämmor som genom sin strykande klang liknar stråkinstrument: 

Fugara, Salicional, Gamba, Voix Celeste osv.   

 

Svällverk (ty. Schwellwerk, fr. Recit, en. Swell) – ett orgelverk som ligger inne i orgeln 

bakom huvudverket, med en jalusisvällare som kan öppnas och stängas och därmed steglöst 

reglera klangen från svaga till starka nyanser.  

 

Svällskåp – det skåp som omsluter stämmorna i ett svällverk. Skåpets enda öppning utgörs 

av jalusisvällaren, som organisten öppnar och stänger med hjälp av foten för att göra 

crescendo och diminuendo.  
 

Öververk (ty. Oberwerk, fr. Positif, en. Choir) – ett orgelverk som befinner sig högst upp i 

orgelfasaden, ovanför huvudverket.  
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Bakgrund  

 

Orgeln är unik bland musikinstrument för dess egenskap att frambringa klanger som liknar 

flera olika instrument, från en och samma källa. Så brukar jag tänka när jag spelar och lyssnar 

på orgelmusik. Det är en egenskap som jag försöker nyttja till fullo i mitt spel. 

 

En organists roll kan således jämföras med en dirigents funktion, med orgeln som en 

kammarensemble. Orgeln kan frambringa många olika klangfärger och att lära sig bemästra 

en orgel med dess olika klangkaraktär kan ta hela livet. Varje orgel har unika stämmor och 

betydelsefulla klanger, vilka intimt hänger samman med det rum orgeln klingar i, med dess 

hantverkare, historik och syfte. Det är organistens uppgift att samla kunskap om den orgel 

som ska bringa liv i musiken, för att lära känna dess unika egenskaper och skapa den bästa 

möjliga musikaliska upplevelsen. Det är ett triangeldrama, kompositör – organist – orgel, 

som i bästa fall skapar upplevelser som åhöraren aldrig glömmer. 

 

Genom tiderna har det gått att urskilja olika distinkta orgelklanger, som går att koppla till 

olika epoker och geografiska platser. Detta är av stor vikt eftersom många orgelstycken 

saknar specifika registreringsanvisningar om vilka orgelstämmor som ska användas. När 

stämmorna inte står utskrivna kan orgelns historia bli ett viktigt hjälpmedel.  

 

När man spelar stycken som saknar registreringsanvisningar i gudstjänster eller på konserter, 

är det viktigt att fördjupa sig i orgelns historiska bakgrund, eftersom det kan avgöra en del av 

registreringsvalen för det praktiska spelandet. 

 

Med denna insikt klargjord, kan det uppstå ett nytt problem. Om orgeln inte har de stämmor 

som kompositören hade tillgång till eller som anvisas i nottexten, måste stämmorna som 

saknas ersättas med andra stämmor, som finns tillgängliga i respektive orgel. Fortfarande 

måste klangen förmedlas baserat på tonsättarens klangvärld och intention, även om 

stämmorna måste ersättas.  

 

För att förstå tonsättarens klangideal behövs kännedom om de orglar som tonsättaren hade 

tillgång till. Att lyssna till hur tonsättaren komponerade för andra instrument och ensembler, 

hjälper i förståelsen av tonsättarens klangideal.  
 

För mig är sådana historiska kopplingar mycket relevanta och användbara, eftersom jag är 

organist och kommer att spela på många olika orglar i framtiden. I det här arbetet vill jag 

fördjupa mig inom ett område som kallas ”registreringspraxis”. Registreringspraxis baseras 

på kunskap om olika historiska orglar och handlar om hur organister navigerar inom orgelns 

möjligheter i praktiken, för att avgöra vilka orgelstämmor som ska användas till orgelstycken 

från olika epoker och traditioner, med hänsyn till de förutsättningar som vid varje tillfälle står 

till buds.  
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Syfte  

 

Syftet med detta arbete har varit att utöka mina kunskaper om de orgelklanger som användes 

under barocken och romantiken.  

 

Följande fråga har jag undersökt i detta arbete:  
 

- Vilka kombinationer av orgelstämmor användes under de tidsepoker när 

Couperin, Bach, Liszt och Reger verkade?  

 

 

Material och metod  

 

I mitt arbete har jag studerat orgelns olika klangmöjligheter. Jag har undersökt vilka 

klangfärger orgeln hade under fransk barock, tysk barock, högromantik och tysk 

senromantik. För att jämföra olika klanger valde jag ett orgelstycke som jag kunde registrera 

på ett sätt som var aktuellt under barocken och på ett annat sätt som var aktuellt under 

romantiken. Min handledare rekommenderade att jag valde några representativa 

orgelkompositörer under barocken och romantiken för jämförande studie, med syfte att 

använda deras klangideal i stycket som jag skulle arbeta med.  
 

Jag har arbetat med Fuga a-moll, BWV543 av Johann Sebastian Bach på Orgel Acusticum 

vid Luleå tekniska universitet. Med hjälp av detta stycke har jag försökt återskapa klangideal 

från barocken, högromantiken och senromantiken. Disposition på Orgel Acusticum vid LTU 

finns i Bilagor på sidan 27. 
 

Jag valde F. Couperin, J. S. Bach, F. Liszt och M. Reger som representativa kompositörer för 

sina tidsepoker. Alla de var organister och komponerade orgelmusik.  
 

François Couperin var en fransk tonsättare som skrev orgelmusik under barocken. Jag valde 

honom eftersom han är en av mina favorittonsättare från barocken. Han har skrivit musik för 

orgel, cembalo, kammarensemble och kyrkomusik.  

 

Johann Sebastian Bach var en tysk barocktonsättare som har skrivit mycket musik för orgel 

och andra instrument. Det kändes relevant att välja honom eftersom jag arbetade med hans 

stycke.  
 

Franz Liszt var en ungersk tonsättare under romantiken. Han var organist och komponerade 

flera verk för orgel under den tid han levde i Italien och i Tyskland. Det var hans orgelmusik 

som inspirerade mig att börja spela orgel. Liszt är en viktig representant för högromantiken. 

Hans verk för orgel spelas ofta på konserter idag och är högt uppskattad av publiken. 
 

Max Reger var en tysk tonsättare som levde och komponerade under senromantiken. Han har 

komponerat många verk för stor symfonisk orgel. Regers orgelmusik har mycket dynamiska 

kontraster i klangen. Jag valde honom för att kunna jämföra klangen mellan högromantisk 

och senromantisk orgel.  
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I genomförandet har jag presenterat mitt arbete i två delar – teori och praktisk. I den 

teoretiska delen studerade jag litteratur och källor för att få information om de orgelklanger 

som var aktuella under de epoker när Couperin, Bach, Liszt och Reger verkade. Jag har 

studerat de orglar som mina valda tonsättare hade tillgång till och jag har lyssnat på 

inspelningar av deras orgelstycken för att förstå vilka registreringar de antagligen använde. 

Följande litteratur använde jag för att få information om orgelklang under olika epoker – 

Organist Praxis av Lars Angerdal (2011) och Instrumentens Drottning av Hans Hellsten 

(2002). 
 

I den praktiska delen har jag gjort fyra olika inspelningar av ett och samma stycke. 

Skillnaden mellan inspelningarna är mina registreringsval, vilket avgör klangen i orgeln. I 

första inspelningen registrerade jag på ett sätt som Couperin troligtvis skulle registrera. I 

andra inspelningen registrerade jag på ett sätt som Bach troligtvis skulle göra. På samma sätt 

arbetade jag med Liszt och Reger i min tredje och fjärde inspelning. Inspelningarna gjorde 

jag vid Orgel Acusticum vid Luleå tekniska universitet. Som inspelningsutrustning använde 

jag min egen inspelningsapparat.   
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GENOMFÖRANDE  
 

Couperins orgel 
 

Den teoretiska delen:   

 

Orgelbeskrivning 
 

Den franska barockorgeln var färdigutvecklad vid mitten av 1600-talet och kan även 

benämnas fransk klassisk orgel, eftersom den var oförändrad i sin konstruktion ända fram till 

slutet av 1700-talet. Dispositioner på olika orglar under denna tid hade många likheter. Detta 

innebär att orglar oftast hade av samma typ av orgelverk och klang i större delen av 

Frankrike.1 

 

Alla orglar var dock inte exakt likadana. Varje orgel hade fortfarande egna unika klanger, 

men generellt var orglar uppbyggda på samma sätt. En stor fransk klassisk orgel var ett 

instrument med flera manualer. Som exempel använder jag disposition på orgeln i Saint-

Gervais (Bilagor, sidan 23). De första två manualerna användes mest i spelet – Grand Orgue 

och Positif. Det finns många stämmor i dessa två verk som avgör klangen på orgeln. Om 

organisten ville ha en stark klang, då användes flera starka stämmor, t.ex. Montre, Prestant 

(Principalstämmor) och rörstämmor. Om en svag klang eftersträvades, användes Bourdon 

och Flûte (Flöjtstämmor). De andra verken som Recit och Echo, användes av för att spela 

solo med en eller två stämmor, exempelvis Trumpet, Krumhorn eller Flöjt. I pedalen fanns 

mestadels bara en trumpet 8’ tillsammans med en flöjt 8’. Klangen i den franska klassiska 

orgeln består av mjuka flöjter och lätta principaler, vilket bidrog till att skapa en lyrisk klang. 

Samma orgel hade starka mixturer och rörstämmor, som bidrog till att uttrycka majestätisk 

klang. Rörstämmor används oftare i fransk orgelmusik än i tysk orgelmusik. Grunden till 

klangmöjligheterna i den franska barockorgeln var kontrast mellan satserna. Vissa satser hade 

en fyllig orkesterklang, i andra satser användes solospel på separata stämmor.2 
 

Användning i praktiken 
 

Orgelmusik var en viktig del av gudstjänsten i Frankrike och den typiska franska 

orgelklangen var grunden som organister utgick ifrån i sitt komponerande och 

improviserande. Vid varje tillfälle i gudstjänsten när orgeln skulle spela användes en specifik 

registrering, som traditionellt användes även på motsvarande ställen i andra gudstjänster. 

Registreringsanvisningar till organister under franska barocken dokumenterades i förorden 

till epokens kompositionssamlingar – Livres d'orgues.3 
 

Orgeln under barocken i Frankrike var ett kyrkligt instrument. Musiken som spelades i 

gudstjänster var inte bara inriktad mot liturgiska melodier, utan hade även andra populära 

solistiska insatser som exempelvis ouvertyrer från operaverk. Denna influens har sitt 

ursprung från att operamusik var väldigt populärt i det franska hovlivet. Många korta satser 

 
1 Hans Hellsten, Instrumentens Drottning: Rationell och sensuell – den franska klassicistika orgeln  
  (Stockholm, Natur och Kultur, 2002), sid. 57. 
2 Hellsten, 58.  
3 Hellsten, 57. 
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ur operor, exempelvis recitativ, arior, danser och ouvertyrer, blev snabbt mönsterbildande för 

den liturgiska musiken.4  

 

Couperin 
 

Francois Couperin var en välkänd virtuos cembalist och organist under sin tid. Han var 

dessutom en omtalad tonsättare och pedagog. Couperin arbetade som organist i Saint-Gervais 

kyrkan under åren 1685-1723. Han skrev verk för orgel, cembalo, kammarmusik, orkester, 

kör och en skola för cembalospel. Couperins tonspråk innehåller mycket virtuositet, lyriska 

melodier, klangrika harmonier och poesi.  
 

Francois Couperin komponerade två samlingar av orgelstycken - Messe pour les paroisses 

och Messe pour les convents. Dessa samlingar innehåller olika orgelstycken med titlar som 

representerar deras klang, dvs. en registreringsanvisning. För att förstå Couperins klangideal 

för just fugor och för att sedan försöka förmedla det på orgeln har jag lyssnat på två av hans 

fugor ur dessa samlingar. Dessa fugor är Fugue sur les Jeux d'Anches ur Messe pour les 

paroisses och Fugue sur la Trompete ur Messe pour les convents, båda verken spelade av 

Leonardo Carrieri.5 När jag lyssnade på dessa stycken noterade jag att organisten använde 

starka rörstämmor enligt titelanvisningarna på både styckena. Ordet ”anches” betyder 

rörstämmor på franska, ”trompete” betyder trumpet.  
 

Fugor i den franska klassiska registreringskonsten hade en stark klang. De spelades på starka 

rörstämmor som exempelvis trumpet, clairon eller krumhorn samt med en stark 4-fots 

principalstämma - Prestant.6 Rörverksklang i fugorna var en standardregistrering som 

kännetecknar fransk orgelmusik under barocken. Pedal användes mer sällan i orgelspel under 

1600-1700 talet i Frankrike. Det mest kända sätt att använda pedalen under denna tid var att 

använda den som en solostämma eller som orgelpunkt i slutet av stycke.  

 

 

Den praktiska delen:  
 

Förberedelse inför styckets uppförande 
 

Fransk orgelmusik under barocken består av korta satser som spelades under gudstjänsterna. 

Även fugorna var korta. Satstiteln var oftast en registreringsanvisning. För att imitera fransk 

barockstil valde jag därför att endast spela första delen av Bachs fuga i  

a-moll BWV543. I inspelningen har jag försökt framföra Bachs Fuga a-moll på ett sätt som 

var aktuellt i Frankrike under barocken. Under den här tidsepoken artikulerade organisterna 

genom barocklegato, vilket tekniskt innebär att man först släpper den ton som man håller 

innan nästa ton kommer in. Med andra ord, att spela mer portato eller leggiero för att man 

inte ska binda ihop varje ton. Barocklegato användes i orgelspel i hela Västeuropa fram till 

början av 1800-talet. Under romantiken började istället det romantiska legatot att framträda, 

vilket jag visar mera detaljerat i den praktiska delen av Tysk Romantisk orgel under Liszts 

epok.  

 
4 Hellsten, 57-58.  
5 https://www.youtube.com/watch?v=_v5EU74sN1M 

   https://www.youtube.com/watch?v=8lWWudAraa0  
 
6 Lars Angerdal, Organist Praxis: Frankrike (Stockholm, Verbum Förlag AB, 2011), sid. 78.   

https://www.youtube.com/watch?v=_v5EU74sN1M
https://www.youtube.com/watch?v=8lWWudAraa0
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Den registrering som jag använde under inspelningen finns i Bilagor på sidan 30. 
 

Inspelning:  
https://www.youtube.com/watch?v=SpTi4Ck16RE  

 

Bachs orgel 

 

Den teoretiska delen:   

 

Orgelbeskrivning  
 

Den nordtyska barockorgel som Johann Sebastian Bach använde utvecklades av 

orgelbyggarna Jakob Scherer, Hans (I) Scherer, Hans (II) Scherer och Gottfried Frietzsche 

under 1500-1600-tal och Gottfried Silbermann under 1600-1700-tal. I slutet av 1700-talet 

hade den tyska barockorgeln nått sin höjdpunkt med orgelbyggaren Arp Schnitger.7 Under 

barocken i Tyskland användes orgeln under gudstjänster för att leda församlingssång i 

kyrkan. Klangen i den orgeln var fyllig, brilliant och stark, med användande av Organo 

Pleno – en registrering som består av principalstämmor och mixturer. 

 

Rörstämmor förekom inte lika ofta på tyska barockorglar som i franska orglar. 

Konstruktionen av barockorgeln i Tyskland var inte lik den franska barockorgeln. I den tyska 

orgeln fanns många stämmor i pedalen, precis som i andra orgelverk, medan det i Frankrike 

bara var huvudverk och öververk som hade många stämmor, resten av verken hade oftast 

bara 1-2 stämmor. Tyska barockorgeln var inte standardiserad på samma sätt som i 

Frankrike, utan orglarna i Tyskland var mera olika i sina individuella dispositioner. De större 

orglar i Tyskland som Bach använde bestod oftast av två manualer – huvudverk och öververk 

(eller bröstverk). Ibland hade han även tillgång till orglar med tre manualer, med ryggpositiv 

som ett av de tillgängliga verken. 

 

Varje verk hade sin egna fylliga klang. Ryggpositiv och pedal var mer självständiga i sina 

starka klanger och kopplades aldrig ihop med huvudverk.8 Det finns många orglar som har 

huvudverk som 1:a manual. Detta är för att huvudverket ligger närmast organisten och 

klingar starkare än andra verk på orgeln. Ibland kan man se orglar som har huvudverket på 

2:a manualen på grund av att ryggpositivet ligger på 1:a manualen. Anledningen till det är att 

ryggpositivet befinner sig närmare församlingen än huvudverk. Därför brukar det noteras 

som första manual (bilagor – sida 24, St.Wenzels orgel). I den tyska barockorgeln brukar den 

1:a manualen ha den starkaste klangen, om det är inte ett ryggpositiv. Den 2:a manualen är 

svagare än 1:a, om det inte är huvudverk. Om det finns en 3:e manual så har denna manual 

den svagaste klangen av alla. Trots att ryggpositivet ligger närmare församlingen, var det inte 

starkare än huvudverket eftersom ett huvudverk har fler stämmor och dess klang är fylligare 

än stämmorna i ett ryggpositiv.  

 

 

 

 
7 Angerdal, 64. 
8 Angerdal, 65. 

https://www.youtube.com/watch?v=SpTi4Ck16RE
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Bach 
 

Johann Sebastian Bach var en välkänd organist och tonsättare under barocken. Han skrev 

verk för orgel, kör, cembalo, klavikord, stråkinstrument, blåsinstrument, kammarmusik, 

orkester, luta och sång. Bachs musik är mångsidig och representerar flera olika genrer, t.ex. 

kyrkomusik, hovmusik, festmusik, dansmusik och folkmusik. 

 

Bach komponerade mycket musik för orgel och hans orgelverk är välkända idag. De spelas 

ofta och framförs med olika registreringar. Det beror på att registreringsanvisningar till 

orgelstycken i allmänhet inte angavs under barocken i Tyskland och Bach noterade sällan 

specifika anvisningar för vilka stämmor som skulle användas. Däremot skrev han ofta 

allmänna föreskrifter såsom a 2 Clav. e Pedale (för 2 manualer och Pedal) eller Pro Organo 

Pleno (stark registrering) som beskriver klangen i stycket som ska spelas.9 

 

För att bättre förstå hur Bach registrerade sina orgelstycken fick jag läsa om andra organister 

som verkade under samma tid och som publicerade sina verk för orgel med 

registreringsanvisningar. Ett bra exempel är organisten Georg Friedrich Kaufmann som 

publicerade en stor samling med koralbearbetningar – Harmonische Seelenlust (1733), där 

han ger tydliga registreringsanvisningar för varje typ av komposition.10 Denna samling blev 

en viktig källa för att definiera tidsenlig registreringspraxis för Bachs orgelverk. I Organist 

Praxis finns ett urval av Kaufmanns registreringsanvisningar som visar hur man registrerar 

ett stycke för en manual, två manualer, en manual med pedal och två manualer med pedal 

(trioregistrering).11 

 

Bachs fuga a-moll är skriven för en manual och pedal. Manualbyten eller ändringar i 

registreringen brukade inte vara aktuella under Bachs tid, däremot kan manualbyten vara 

noterade hos Bach i form av ekoeffekter som förekommer den välkända fugan i  

Toccata d-moll BWV565, Preludium Ess-dur BWV552 och Fuga G-dur BWV577.12 

 

Ett annat alternativ till manualbyten för att framhäva ekoeffekter kan vara varierad 

artikulation. I Bachs fuga a-moll finns det inga ställen med ekoeffekter och jag tänkte inte 

byta manual eller ändra registrering under mitt spel. En standardregistrering enligt 

Kaufmanns förslag består ofta av några starka principalstämmor, alikvotstämmor, mixturer 

och rörstämmor. Tillsammans bildar de en plenum klang som var aktuell på orgeln under 

Bachs tid.  

 

Bilden nedan visar ett notexempel ur Bachs Toccata d-moll BWV 565 där manualbyten kan 

vara passande för att tydliggöra ekoeffekter.  
 

 
9 Angerdal, 145. 
10  Angerdal, 67. 
11 Angerdal, 68-69. 
12 Angerdal, 146. 
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Exempel 1: takt 75 – 78, Toccata d-moll BWV 565 (Rust, 1867, s.272) 

 

 

Den praktiska delen:  
 

Förberedelse inför styckets uppförande 

 

I denna inspelning hade jag tänkt framföra hela fugan från början till slut, dvs inte en del av 

fugan som i Couperins exempel. Hela stycket spelade jag med samma barockartikulation som 

jag gjorde i Couperins inspelning. 

  

Den registrering som jag använde under inspelningen finns i Bilagor på sidan 30. 
 

Inspelning:  https://www.youtube.com/watch?v=og11dzQwk6s&feature=youtu.be  

 

Tysk Romantisk orgel under Liszts epok 

 

Den teoretiska delen:   

 

Orgelbeskrivning  
 

Under 1800-talet genomgick orgeln stora förändringar. Den blev större i sin konstruktion och 

bredare i sin klang, precis som orkestern blev större under romantiken. Den tekniska 

utvecklingen i orgelmekaniken skapade en revolution inom orgelmusik. Orglar fick många 

nya stämmor, en elektrisk fläkt som gav en trygg och jämn luftström, svällskåp och fasta fria 

kombinationer. Fasta fria kombinationer är kombinationer av olika stämmor som 

organisterna använder genom att trycka på en knapp under manualen eller ett koppel ovanför 

pedalen. Med hjälp av svällare och fasta kombinationer kunde organisterna snabbt växla 

dynamiken från pp upp till ff. Dynamiken var ett viktigt element i romantisk musik. 

 

Orgelklangen under romantiken blev mer och mer avancerad med nya stråkstämmor, 

flöjtstämmor och nya klanger inom rörverket, vilket gjorde orgeln mera orkestral. Orgeln 

blev känd både som ett liturgiskt instrument i kyrkan och som ett symfoniskt 

konsertinstrument.14 Den tyska orgel som Franz Liszt använde under romantiken, hade en 

symfonisk klang. Klangen byggdes på ett stort labialverk, medan rörverket var svagt.  

 

 
13 Wilhelm Rust: Bach-Gesellschaft Ausgabe, Band 15 
    (Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1867), sida 272.  
14 Hellsten, 110. 

https://www.youtube.com/watch?v=og11dzQwk6s&feature=youtu.be
https://imslp.org/wiki/Category:Rust,_Wilhelm
https://imslp.org/wiki/Bach-Gesellschaft_Ausgabe_(Bach,_Johann_Sebastian)
https://imslp.org/wiki/Breitkopf_und_Härtel
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Labialverket hade många 16-, 8- och 4-fotsstämmor inom varje verk, principal- stråk- och 

flöjtstämmor. Rörstämmorna var också viktiga för orgelklangen trots att det fanns bara några 

få av dem i varje orgelverk och de användes ofta solostämmor eller när orgeln skulle uttrycka 

sig i f-ff.15  
 

Musik under romantiken bygger på av kontraster i tempo och dynamik. Målet med den 

tekniska utvecklingen i orglar under romantiken var att orgeln skulle kunna utrustas med fler 

stämmor utan att bli tungspelt, dvs. ge möjlighet till en större klang. Musiken skulle också 

kunna gestaltas fritt i olika tempi, även mycket rörliga, utan att speltekniken blev ansträngd 

på grund av tungspelt klavitur. 

 

En stor teknisk framgång i orgeln under romantiken blev barkermaskinen som underlättade 

spelet på stora orglar. Tidigare hade stora orglar tungspelta manualer vid nyttjande av koppel, 

vilket innebar att organisterna behövde använda mycket fysisk kraft för att trycka ner varje 

tangent vid tutti-spel. Efter uppfinningen av barkermaskinen kunde organisterna äntligen 

spela musik i högt tempo, även när alla manualer var ihop kopplade. 16 

 

Liszt 
 

Under romantiken lockade kyrkorgeln olika musiker som var intresserade av att nyttja 

instrumentets möjligheter till solistiskt spel. Franz Liszt var en av de musikerna som var 

särskilt intresserad av orgeln. Han var en internationellt känd pianovirtuos, tonsättare, 

pedagog, kritiker och dirigent, som komponerade musik för piano, orkester, stråkinstrument, 

kammarmusik, kör, sång och orgel. 

 

Liszt hade ungerskt ursprung, men han vistades inte så mycket i Ungern. Under sin 

levnadstid verkade han i Österrike, Frankrike, Italien och Tyskland. Till största delen kan 

Liszts musik beskrivas som tysk romantik, men han var även känd som ungersk 

nationalromantiker. Han skrev mycket musik baserad på ungerska nationella melodier. Några 

av hans kända verk som representerar nationalromantiken är Ungerska rapsodier (S.244), 

Historische ungarische Bildnisse (S.205) och Hungaria (S.103). Franz Liszt var en känd 

tonsättare som skrev många verk för orgel. Han var inte verksam som organist under sin 

levnad trots att han var intresserad av att komponera musik för orgel. Hans orgelmusik kräver 

en organist med stor teknisk kapacitet och klangidealet visar på stora dynamiska kontraster.  
 

En stor orgel under tyska romantik brukade oftast bestå av tre eller fyra manualer. Som 

exempel på en sådan orgel använde jag en disposition på en orgel som Liszt hade tillgång till 

– Orgeln i Merseburger Dom (Bilagor, sida 26). Vissa manualer, t.ex. svällverk och 

bröstverk, hade ett svällskåp som möjliggjorde en viktig funktion i den romantiska orgeln – 

genom att öppna och stänga svällaren kunde organisterna realisera crescendo och 

diminuendo. Dynamiken på orgeln under tyska romantiken brukade noteras med italienska 

termer och nyanser som pp, p, mf, f, ff osv. Någon gång skrev kompositörer särskilda 

registreringsanvisningar i noterna, trots att det var ovanligt att ange vilka stämmor som skulle 

användas. Det var däremot inte ovanligt att skriva registreringsanvisningar i förordet till 

nothäften med orgelstycken.17 Som exempel använde jag allmänna anvisningar ur Organist 

Praxis av Joseph Rheinberger, som levde under andra delen av 1800-talet:   

 
15 Angerdal, 71.  
16 Hellsten, 109.  
17 Angerdal, 72-73.  



12 

 ppp – Salicional eller Aeoline, i pedal motsvarande styrka 

 
 pp – Salicional 8' och Dolce 4'  

 
 p – några mjuka stråkstämmor  

 
 mf – Principal 8' i Man. I eller fullt verk i Man. II 

 
 f – fullt verk utan mixturer  

 
 ff – fullt verk 18 

 

Liszt brukade inte skriva allmänna anvisningar i förorden till sina orgelstycken, men ibland 

kan man se särskilda ställen i hans orgelmusik där han nämner en specifik stämma som han 

vill ha, t.ex. Aeoline 16’ i Fugan över B.A.C.H., S.260, takt 103:   

19       
Exempel 2: takt 103 – 104, Fantasia och fuga över B.A.C.H., S.260 (Häselböck, 1986, s.8)  

 

 

Eller Tromba i Fantasia över en koral ”Ad nos, ad salutarem undam”, S.259 takt 141: 

 

20 
Exempel 3: takt 141 – 142, Fantasia och fuga över en koral ”Ad nos, ad salutarem undam”, S.259 
(Häselböck, 1986, s.9) 

 

 
18 Angerdal, 73.  
19 Martin Haselböck: Franz Liszt, The Complete Works for Organ Vol. II.  
    (Wien, Universal Edition UE, 1986), sida 8.  
20 Martin Haselböck: Franz Liszt, The Complete Works for Organ Vol. I. 
           (Wien, Universal Edition UE, 1986), sida 9.  
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Andra liknande exempel med angivande av specifika stämmor finns i några andra av hans 

orgelstycken, t.ex.: Evocation À La Chapelle Sixtine, S.461; Orpheus, S.672a; Weinen, 

Klagen, Sorgen, Zagen , S.673; Ave Maria, S.659; Tröstung E-dur; Consolation V E-dur; 

Einleitung zur Legende der heiligen Elisabeth, S.663a; Einleitung, Fuge und Magnificat aus 

der Symphonie zu Dante's ”Divina Commedia”, S.259.21 

 

Liszt brukar ofta använda en stark klang, som växlar mellan mf och fff, i sina fugor. Detta hör 

jag i Fugan över B.A.C.H. och i Fantasia över en koral ”Ad nos, ad salutarem undam”. 

Däremot fugan ur Einleitung, Fuge und Magnificat aus der Symphonie zu Dante’s ”Divina 

Comdedia”, S.25922 har en mera kontrasterande dynamik, med ett långt crescendo från pp i 

början till ff  i slutet.  
 

Den praktiska delen:  
 

Förberedelse inför styckets uppförande 
 

I denna inspelning använde jag tre manualer på Orgel Acusticum för att arbeta med dynamik. 

Jag spelade på en stark klang genom hela stycket och i mitt spel använde jag romantiskt 

legato. Skillnaden mellan barocklegato och romantiskt legato är att tonen i romantiskt legato 

inte släpps förrän nästa ton kommer, dvs. man måste binda ihop alla toner, spela legato. 

 

Om tonsättarna inte ville ha legato i orgelmusiken, så brukade de istället notera staccato i 

noterna. Vid inspelningen markerade jag staccato några gånger i temat för att visa en tydlig 

skillnad mellan staccato och romantiskt legato. Jag har framfört stycket i ett högre tempo för 

att försöka närma mig den karaktär som Liszt visar på i sina fugor.  

 

Den registrering som jag använde under inspelningen finns i Bilagor på sidan 30. 

 

Inspelning: https://youtu.be/t6bvEozx6Nk  

 

Regers orgel 

 

Den teoretiska delen:   

 

Orgelbeskrivning  
 

Under senromantiken växte orgeln ytterligare jämfört med första halvan av 1800-talet. 

Orkestrarna fortsatte att växa i antal musiker och på samma sätt fick orglarna ett större antal 

stämmor. En stor framgång i den tekniska utvecklingen upplevdes i Tyskland i början av 

1900-talet. Stora orglar på den tiden hade en fyllig symfonisk klang och de dynamiska 

möjligheterna förbättrades genom en ny uppfinning – registersvällaren. Organister använde 

registersvällare för att göra ett långt långsamt crescendo eller för att uttrycka kontrast i 

dynamiken snabbt och effektfullt mellan ppp och fff. Genom att använda registercrescendo 

kunde organister musicera med en stor dynamik på en stor orgel.  

 
21 Haselböck, Vol. II, IV 
22 Haselböck, Vol. IV, 20-24.  

https://youtu.be/t6bvEozx6Nk
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En stor tysk senromantisk orgel hade en mycket fyllig klang som mestadels bestod av många 

starka 8-fots labialstämmor och ett fåtal rörstämmor.23 Orgeln brukade ha tre manualer och 

tre svällare – en för svällverket, en annan för öververket och den tredje var registersvällaren. 

Alla manualer hade olika ljudvolym – 1:a manual var starkast, 2:a manual var svagare och 

3:e manual var svagast. Pedalen hade många stämmor och särskilt i Regers orgelmusik 

brukade den ofta kopplas ihop med alla manualer.24 Dispositioner på Regers orglar finns i 

bilagor - sida 27. 

 

Reger 
 

Den främsta orgelkompositören under tysk senromantik var Max Reger. Han skrev många 

verk för piano, orkester, stråk, sång, kammarensemble och alldeles särskilt många verk för 

orgel. Regers orgelmusik är unik i sin klangrikedom. Hans största inspiration var musik av  
J.S. Bach och detta påverkade Regers musikaliska vision. Hans orgelmusik är mycket 

avancerad med sina stora dynamiska kontraster, symfoniska tankesätt, dialoger mellan 

melodistämmor, stora ackord och nästan obegränsade klangmöjligheter. 

   
Ett av de vanligaste sätten för Reger att komponera en fuga för orgeln, var ett långt och 

långsamt crescendouppbyggande under hela stycket. Stycket börjar i ppp, stegras i crescendo 

och avslutas med Organo Pleno som på den tiden innebar fff med en stark mixturklang. För 

att bygga ett registercrescendo använde organisterna bara svaga 8-fotstämmor i början och 

utökade dem till en starkare volym. Sedan kommer 4-fots stämmor, därefter 16-fots och 2-

fotslägena. 8-fotsstämmorna fungerade som en utgångspunkt till de övriga stämmorna som 

skulle framhäva och understödja dem. Kulminationen i crescendot var rörstämmorna och 

mixturerna.25 Några exempel på stycken som har registercrescendo är fuga D-dur op. 59, 

Fuga d-moll op. 129, Fuga E-dur op.56. Dynamiken i Regers musik har stor betydelse. Med 

hjälp av olika manualer varierade han sina dynamiska uttryck för att lyfta fram melodier som 

han ville framhäva för publiken.26 För att markera fugans huvudtema brukade Reger spela 

den på en starkare manual eller i pedalen. Som exempel kan jag ta fuga C-dur op. 56 i takt 6 

– huvudtemat är på första manualen, en annan melodi spelas på den andra manualen. Ett 

annat exempel i takt 26 – vänsterhanden fortsätter spela huvudtemat i f på tredje manualen 

och högerhanden spelar p på andra manualen och pedalen har samma p som högerhanden. 

Reger märker huvudteman på samma sätt i några andra fugor som exempelvis Fuga D-dur 

op. 59 (takt 22, 54 och 76), Fuga fiss-moll op. 73 (takt 7, 23 och 73), Fuga C-dur op.63 (takt 

16 och 25). Regers sätt att markera huvudtemat på en starkare manual var inte en regel, utan 

han gjorde det ibland för att få mer kontrast mellan melodistämmorna.  
 

 

Den praktiska delen:  
 

Förberedelse inför styckets uppförande 
 

Syftet med mitt arbete med Reger var att jag ville framföra Bachs Fuga a-moll med en 

liknande klang som Reger skrev i sina fugor. I denna inspelning ville jag framhäva fugans 

 
23 Angerdal, 72, 217.  
24 Angerdal, 73.  
25 Angerdal, 71.  
26 Angerdal, 217.  
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huvudtema med hjälp av olika manualer. En utgångspunkt som jag använde var Regers fuga 

D-dur ur Zwölf Stücke, op 59. Reger började stycket med ppp i pedalen samt på andra 

manualen och fortsatt bygga ett långsamt crescendo under hela stycket fram till fff på slutet.  

 

27      
 

Exempel 4: takt 1 – 9, Fuga D-dur, op. 59 (Breitkopf & Härtel, 1987, s.62) 
 

 

Han använde olika manualer för att visa huvudtema som t.ex. i takt 54.  
    

28 
 

Exempel 5: takt 53 – 54, Fuga D-dur, op. 59 (Breitkopf & Härtel, 1987, s.65) 

 

 

 

 

 
27 Breitkopf & Härtel: Max Reger, Sämtliche Orgelwerke Band 3 

    (Weisbaden: Edition Breitkopf, 1987), sida 62. 
28 Breitkopf & Härtel, 65.  
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Närmare slutet i takt 63 går han på första manualen för att visa ff.  
 

29 
 

Exempel 6: takt 57 – 63, Fuga D-dur, op. 59 (Breitkopf & Härtel, 1987, s.65) 

 

 

Reger avslutar fugan på Organo Pleno vilket innebär en stark fff klang med rörverk och 

mixturer.  
 

30 
Exempel 7: takt 92 – 95, Fuga D-dur, op. 59 (Breitkopf & Härtel, 1987, s.66) 

 

 

En liknande version av långsamt crescendo och manualbyten för markering av huvudtemat 

tänkte jag visa i Fuga a-moll av J.S. Bach.  

 

 
29  Breitkopf & Härtel, 65.  
30  Breitkopf & Härtel, 66.  



17 

 

Följande plan gjorde jag för uppförandet av Bachs Fuga a-moll för att få en klang som 

liknar Regers orgelmusik:   

 

Takt 1 - jag började svagt på Positiv med halvstängt svällverk.  

Takt 6 – vänsterhanden spelade huvudtemat på Positiv, högerhanden fortsatt på Recit.  

Takt 11 – vänsterhanden går över till Recit.  

Takt 15 - vänsterhanden spelar huvudtemat på Positiv.  

Upptakt till 27 – båda händerna spelar på Positiv.  

Takt 44 – båda händerna spelar på Hauptwerk.  

Takt 50, andra delen – båda händerna spelar på Positiv.  

Takt 52 – vänsterhanden spelar huvudtemat på Hauptwerk.  

Takt 56 – båda händerna spelar på Positiv.  

Takt 66 – båda händerna spelar på Recit.  

Takt 71 – båda händerna spelar på Positiv.  

Takt 78 – högerhanden går över till Recit, jag börjar öppna svällverket.  

Takt 83 – båda händerna spelar på Recit, jag fortsätter göra crescendo.  

Takt 96 – vänsterhanden spelar huvudtemat på Positiv. 

Takt 101 – båda händerna spelar på Positiv.  

Takt 113 – båda händerna spelar på Hauptwerk.  
 

Partituren med alla anteckningar om manualbyten finns i bilagor, sida 43. 
 

Utvald registrering som jag använde under inspelningen finns i Bilagor på sida 30.  
 

Inspelning: https://youtu.be/vMSiItkd63s     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vMSiItkd63s
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REFLEKTION  

 

I mitt arbete har jag lärt mig många aspekter av orgelns klangfärg under olika tidsepoker. Jag 

har läst böcker, lyssnat på inspelningar, experimenterat med olika registreringar. I början av 

arbetet var jag mycket fokuserad på klangen i själva Orgel Acusticum, men tänkte inte lika 

mycket på hur klangen påverkar en interpretation. Under inspelningsprocessen upptäckte jag 

att styckets karaktär blev annorlunda varje gång jag ändrade registrering. Efter många och 

långa övningar har jag förstått att det finns ett sammanhang mellan klang och interpretation, 

dvs. det konstnärliga innehåll som musiken förmedlar kan ändras totalt med en irrelevant 

registrering. Det visar även att kunskap om historiska förutsättningar och konkret musikaliskt 

framförande sitter tätt ihop. 
 

 

I början av mitt arbete hade jag svårt att förstå vad jag exakt skulle göra för att lära mig om 

orgelklanger under barocken och romantiken. För mig var det både viktigt och relevant att få 

mer kunskap om vilka kombinationer av stämmor som Couperin, Bach, Liszt och Reger 

använde i sitt spel. För att hitta registreringar som de troligen använde behövde jag 

egentligen förstå mer om vad som påverkar klangbilden och vad som står bakom klangen. 

Det är först och främst - tempo, artikulation, dynamik och karaktär. Jag behövde närma mig 

tonsättarnas klangideal för att själv försöka imitera det på orgeln. Men hur skulle jag närma 

mig tonsättarens klangideal om det inte räcker med att läsa litteratur och lyssna på 

inspelningar? 

Efter ett tag har jag förstått att jag måste experimentera med klangen och samtidigt samla 

information om den. Det kan vara helt olika saker att lyssna på klangen som en annan 

organist skapar mot att försöka få den själv i mitt spelande. När jag själv försöker skapa en 

klang jobbar jag mer med örat. Under mina inspelningar vid Orgel Acusticum har jag 

upptäckt att arbetet med örat ger mig mer förståelse om hur tempo, artikulation, dynamik och 

karaktär kan uttryckas.  

 

 

Sedan jag började jobba med inspelningen à la Couperin, insåg jag att fugan inte riktigt 

passar Couperins stil. Första problemet var att åttondelsnoter förekommer oftare än 

sextondelsnoter i fugor under den franska barocken och att de franska fugorna inte var så 

långa som Bachs Fuga a-moll. Ett annat problem var att de oftast spelades på en manual utan 

pedal. Även om det fanns pedal i den franska barockorgeln så var det bara några få toner som 

pedalen användes till allmänt. Om jag skulle spela pedalstämman på manual istället, så kunde 

det vara närmare den franska klassiska stilen, men det var omöjligt, eftersom det är stort 

avstånd mellan sopran-alt, tenor och pedalstämman. Jag tyckte att det var passande att jag 

spelade bara första delen av fugan eftersom den blev mer lik en fransk fuga i sin form. Ett 

sätt att spela franska barockfugor är att använda starka rörverk. Rörstämmor har vackra 

lyriska klanger som passar väl till en fuga för att lyfta fram temat.  

 

När jag arbetade med Bach-inspelningen upplevde jag att organo pleno gör klangen mer 

brilliant. Varenda ton hörs mycket tydligt och spetsigt. En fyllig klang gör musiken större och 

den visar orgelns stora klangresurser. Genom den inspelningen lärde jag mig att det är lättare 

att artikulera Bachs musik med plenumklang. Crescendo och diminuendo användes inge på 

Bachs tid, eftersom svällare inte fanns på tyska orglar vid den tiderna. Däremot innehåller 

Bachs fuga a-moll redan mycket dynamik i själva musiken. Som exempel kan jag jämföra 

klangen i expositionen, mellanspel och codan. Expositionen går upp i dynamik när en ny 



19 

melodistämma kommer in. Klangen i mellanspel blir svagare eftersom pedalen försvinner 

och musiken spelas på två eller tre stämmor. Klangen i codan blir starkare när pedalen 

kommer in och mycket stark när det kommer stora ackord med pedal i slutet. Bachs musik är 

redan rik på dynamik och behöver ingen svällare.  
 

Under inspelningen inspirerad av Liszt, har jag noterat att en stark klang med högt tempo i 

musiken skapar mer uttryck av ett stort majestätiskt instrument som orgel. Jag tror att Liszt i 

fugan ville visa orgelns mäktiga och stora klangmöjligheter i mer kontrasterande tempo och 

dynamik. Orgeln under Liszts epok har tekniskt utvecklats till en ny nivå – den behärskades 

av organisterna som ett symfoniskt instrument och kontrasterna i klangen var viktiga för 

organister och kompositörer. Liszt var särskild intresserad av att använda orgelns stora 

klangresurser i sin musik och detta kan jag höra när han visar oss sin virtuositet i 

orgelmusiken, genom kontraster i tempo och dynamik och särskilda stämmor som han väljer. 

När jag spelade Bachs fuga a-moll under Liszts inspelning så var jag mycket fokuserad på att 

orgeln måste låta annorlunda och ha en helt annan klang jämfört med tidigare inspelningar. 

Jag fick skillnad i klangen genom romantiskt legato, andra registreringar, manualbyten och 

lite snabbare tempo. Mitt mål var att göra Bachs fuga a-moll närmare Liszts fuga i klangen 

och karaktären och det gjorde jag genom att spela Bachs fuga på en stark klang och i högt 

tempo som Liszt gör i sina fugor för orgel. En annan tanke som jag kom på senare under 

denna inspelningen var att Liszt i sin orgelmusik visar oss orgelns obegränsade möjligheter i 

manual- och pedalspel som kan användas med samma skicklighet som pianotangenter.  

Vid inspelningen av Liszts version har jag upptäckt att den tekniska kvalitén var bristfällig på 

några ställen när orgeln hade stark klang, vilket kan ha berott på inspelningsutrustningen jag 

förfogade över vid detta tillfälle. Samma problem inträffade under inspelningen av Regers 

version.  
  
Genom den Reger-inspirerade inspelningen har jag lärt mig att allmänt spela med rikare 

dynamik på orgeln. Att använda flera manualer så ofta som möjligt kan bidra till större 

uttryck i mitt framförande.  

Det kan jag jämföra med pianomusik. Exempelvis en nocturne av Frederik Chopin brukar 

oftast spelas med stark melodi i höger hand och ett svagt ackompanjemang i vänster hand. 

Jag kände en liknande imitation när jag spelade Fuga a-moll av Bach. Orgeln hade en riktigt 

vacker klang när jag började spela på olika manualer samtidigt. Tempot som jag hade under 

inspelningen var mer passande för Reger – stabilt, med rubato, inte för snabbt. Manualbyte 

bidrar till mer dynamiska effekter på orgeln och skapar större uttryck. Detta hörde jag när jag 

spelade på olika manualer samtidigt och jag upplevde det som ett vackert dialogspel mellan 

orgelstämmor som inspirerade mig mycket med sin vackra romantiska klang.  
 

Vi förmedlar musik i orgeln inte bara med hjälp av olika registreringsval, utan även av vår 

interpretation. Att anpassa sig efter en specifik ton och akustiken i rummet är en av de 

viktigaste uppgifterna som en musiker står inför vid sitt instrument. Det räcker tyvärr inte att 

bara välja en vacker registrering för att få den klang man önskar, utan jag måste få den 

genom mitt spel. Orgeln låter vackert, inte bara av sig själv, utan genom organisten som 

spelar på den.  
 

Jag tycker att detta arbete gav mig mycket kunskap och erfarenhet om hur jag kan effektivt 

jobba med orgelklangen som jag vill ha i mitt solistiska orgelspel. För att uppnå lämpliga 

klanger behöver jag fördjupa mig mer i den stil som jag önskar att få. Exempelvis när jag 

spelade som Couperin behövde jag kunskap om hur orgel och orgelmusik i Frankrike var 
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under 1600-1700-talen. Jag behövde läsa om orgel, orgelhistoria och orgelkonstruktionen för 

att förstå hur orgeln var i Frankrike klingade.  

 

Senare behövde jag lyssna på Couperins verk för orgel för att uppleva hans uttryck i musiken. 

Ännu senare började jag själv imitera hans stil på orgeln och då fick jag en intressant idé - att 

uttrycka Couperin i ett stycke av J.S.Bach. Man kan spela ett och samma stycke i olika stilar 

från olika epoker och det blir aldrig fel att spela ett stycke på ett annat sätt, så länge det görs 

med rätt uttryck i stycket. Att jobba med olika klanger och stil utvecklar mig som musiker i 

min estetiska gestaltning. Det påverkar dessutom min förmåga att improvisera, eftersom jag 

kan använda samma kunskaper och erfarenheter som jag fick under mina studier i orgelklang. 

När det gäller improvisation så tänker jag att det kan vara ett förslag till vidare forskning. Hur 

påverkar orgelklang improvisationsförmågan?  
 

 

Jag kommer definitivt att använda mig av de kunskaper som jag lärde under detta arbete. Det 

gäller även mina studier på andra instrument, i synnerhet mitt pianospelande. Men hur skulle 

jag kunna använda dessa kunskaper i förhållandet till piano? Det tänker jag göra genom att 

fortsätta att lyssna på andra instrumentala verk som tonsättare komponerat. För att förstå mer 

av tonsättarens klangideal på ett visst instrument behöver jag lyssna på tonsättarens andra 

verk för samma instrument och studera instrumentets klang så som det var under tonsättarens 

levnadstid. Jag tycker att det är roligt att fördjupa mig i en tonsättare, en epok eller en lära 

som ger mig fler kunskaper om olika vackra traditioner och skolor inom konsten. Att kunna 

uttrycka mig i konst bereder mig stor glädje! 
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BILAGOR 

 

Disposition på Couperins orgel 

 
Saint-Gervais, Paris (omkring 1750) 
 

Grand Orgue (II)           Positif (I)          Bombarde (III)          Recit (IV)        Echo (V) 

Montre 16’                      Flûte 8’              Bombarde 16’            Cornet V         Flûte 8’  

Bourdon 16’                    Bourdon 8’                                           Hautbois 8’     Trompete 8’ 

Montre 8’                        Prestant 4’ 

Flûte 8’                            Nasard 2 2/3’ 

Bourdon 8’                      Doublette 2’ 

Prestant 4’                       Tierce 1 3/5’ 

Doublette 2’                    Plein jeu V                                                                    Pédales 

Nasard 2 2/3’                    Trompete 8’                                                                   

Quarte de Nasard 2’        Cromorne 8’                                                                 Bombarde 16’ 

Tierce 1 3/5’                     Basson 8’                                                                      Trompete 8’ 

Grand Cornet V               Clairon 4’                                                                     Clairon 4’ 

Plein Jeu V                                                                                                             

1 Trompete 8’                                                                                                       Senare tillbygda: 

2 Trompete 8’                                                                                                       Flûte 16’ 

Vox humaine 8’                                                                                                    Flûte 8’ 

Clairon 4’                                                                                                         Flûte 4’ 

 
 

 

Dispositionen hämtad från Åberg, Jan Håkan (1972): En liten orgelbok 
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Dispositioner på Bachs orglar 
 

Neue Kirche, Arnstad (1707) 
 

Oberwerk (II)                    Brustwerk/Positiv (I)                Pedal 

CD-c3                                 CD-c3                                                          CD-c3d1 

Principal 8’                        Stillgedacktes 8’                         Sub Baß 16’       

Viola da gamba 8’             Principal 4’                                 Principal 8’ 

Quintadehna 8’                  Spitzflöte 4’                                Pousanen-Baß 16’ 

Grobgedacktes 8’               Nachthorn 4’                              Cornet Baß 2’ 

Gemshorn 8’                      Quinta 3’ 

Offene Quinta 6’                Sesquialtera doppelt 

Oktave 4’                           Mixtur III 

Mixtur IV 

Cymbel II 

Trompete 8’                                                                          Koppel: 

Tremulant                                                                             Brustwerk/Oberwerk 

Cymbelstern                                                                         Oberwerk/Pedal 

 

 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 142  
 
 
 

St. Wenzel, Naumburg (1746) 
 
Rückpositiv (I)             Hauptwerk (II)             Oberwerk (III)             Pedal 

CD-c3                               CD-c3                            CD-c3                            C-d1 

Principal 8’                   Principal 16’                 Bordun 16’                    Principal 16’ 

Quintadehn 8’               Quintadehn 16’             Principal 8’                   Violon 16’ 

Rohr Floete 8’               Octava 8’                      Hollflöjt 8’                    Subbaß 16’ 

Viola da Gamba 8’        Spitzflöte 8’                  Unda maris 8’ (D)        Octav 8’ 

Praestanta 4’                  Gedackt 8’                    Praestant 4’                   Violon 8’ 

Vagara 4’                       Octav 4’                        Gemshorn 4’                 Octav 4’ 

Rohrflött 4’                    Spitzflöte 4’                  Quinta 3’                       Octav 2’ 

Nasard 3’                       Sesquialtera II               Octav 2’                        Mixtur VII 

Octav 2’                         Quinta 3’                       Waldflöjt 2’                  Posaune 32’  

Rausch Pfeife II             Weit Pfeife 2’                Tertia 1 3/5’                   Posaune 16’ 

Mixtur V                        Octav 2’                         Quintflöte 1 1/3’            Trompet-Baß 8’ 

Fagott 16’                      Cornett IV                      Sif-Floete 1’                 Clarin-Baß 4’ 

Tremulant                      Mixtur VIII                    Scharff V 

                                       Bombart 16’                  Vox humana 8’          

                                       Trompet 8’                                                       

                                                                                                                

 

Koppel: Rückpositiv/Hauptwerk, Oberwerk/Hauptwerk, Hauptwerk/Pedal. 

Cimbelstern. 

 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 144   
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Divi Blasikirche, Mühlhausen (1708) 
 
Ober- u. Hauptwerk (II)        Rückpositiv (I)         Brustwerk (III)         Pedal 
CD-d3                                      CD-d3                        CD-d3                        CD-d1 

Quintatön 16’                          Gedackt 8’                Stilgedackt 8’            Untersatz 32’ 

Principal 8’                              Quintatön 8’             Flöte 4’                      Principal 16’ 

Violdigamba 8’                        Principal 4’              Quinte 3’                    Subbaß 16’ 

Oktave 4’                                 Salicional 4’             Principal 2’                Oktave 8’ 

Gedackt 4’                               Quintaflöte 3’           Terz 1 3/5’                            Oktave 4’ 

Quinte 3’                                  Sesquialtera II          Mixtur III                   Rohrflötenbaß 1’ 

Sesquialterra II                         Oktave 2’                 Schallmey 8’              Mixtur IV 

Oktave 2’                                  Spitzflöte 2’                                               Posaunbaß 16’ 

Mixtur IV                                 Cymbel III                                                  Trompete 8’ 

Cymbel II                                                                                                      Cornetbaß 2’ 

Fagotto 16’ 

 

 

Koppel: Rückpositiv/Hauptwerk, Brustwerl/Hauptwerk, Hauptwerk/Pedal.  

Cymbelstern (12 klockor), pukor.  

 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 142  
 

 

 

Slottskyrkan, Weimar (1714) 
 

Unterwerk (I)                         Oberwerk (II)             Pedal 

CD-c3                                      CD-c3                          CD-e1  

Principal 8’                             Quintatön 16’              Großuntersatz 32’ 

Gedackt 8’                              Principal 8’                  Subbaß 16’ 

Viola da gamba 8’                  Gemshorn 8’                Principalbaß 8’ 

Kleingedackt 8’                      Gedackt 8’                    Posaun-Baß 16’ 

Oktave 4’                                Oktave 4’                     Trompet-baß 8’   

Waldflöte 2’                            Quintadena 4’              Cornet-baß 4’ 

Sesquialtera IV (in                  Mixtur VI 

Octave aus 3’ und 2’)              Cymbel III 

Trompete 8’                             Glockenspiel 

Tremulant                                Tremulant 

 
 

Koppel: Unterwerk/Hauptwerk, Oberwerk/Pedal.  

Cymbelstern, tremulant.  

 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 144  
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Disposition på en tysk romantisk orgel (Liszt) 

 
Merseburger Dom, Merseburger (1866) 
 

I. Rückpositiv                         II. Hauptwerk                       III. Oberwerk 

C-g3                                         C-g3                                       C-g3 

Bordun 16’                              Bordun 32’ från c                  Quintatön 16’ 

Principal 8’                              Principal 16’                          Principal 8’ 

Flauto traverso 8’                    Bordun 16’                             Rohrflöte 8’ 

Quintatön 8’                            Prinzipal 8’                             Gedeckt 8’ 

Geigenprincipal 8’                  Doppelgedeckt 8’                   Flauto amabile 8’ 

Oktave 4’                                Hohlflöte 8’                            Gambe 8’ 

Gedackt 4’                              Gambe 8’                                Oktave 4’ 

Octave 2’                                Gemshorn 8’                           Rohrflöte 4’  

Mixtur IV                                Gedacktquinte 51/3                           Spitzflöte 4’ 

Cornett II-V                            Octave 4’                                Quinte 2 2/3 

Oboe 8’ (genomslående)         Gemshorn 4’                          Waldflöte 2’ 

                                                Gedackt 4’                              Terz 1 3/5 

                                                Quinte 22/3’                                  Sifflöte 1’ 

                                                Oktave 2’                                Mixtur IV 

                                                Doublette 4’+2’                      Schallmey 8’ 

                                                Mixtur IV                                Stahlspiel 8’ 

                                                Scharf IV 

                                                Cornett III-V 

                                                Fagott 16’ (genomslående) 

                                                Trompete 8’ 

 

IV. Brustwerk (svällare)              Pedal 

C-g3                                               C-f1 

Lieblichgedackt 16’                      Untersatz 32’                  Rohrquinte 5 1/3’ 

Fugara 8’                                       Principal 16’                  Octave 4’  

Lieblichgedackt 8’                        Subbaß 16’                     Flöte 4’ 

Flauto dolce 8’                              Violonbaß 16’                Scharfflöte 4’ 

Salicional 8’                                  Salicetbaß 16’                Cornett IV  

Unda maris 8’                                Großnasat 102/3              Posaune 32’ 

Octave 4’                                       Principal 8’                     Posaune 16’ 

Zartflöte 4’                                     Bassflöte 8’                    Dulcian 16’ (genomslående) 

Salicional 4’                                   Violoncello 8’                Trompete 8’ 

Nassat 2 2/3’                                                       Terz 6 2/5’                       Clarine 4’ 

Octave 2’ 

Progressivharmonica II-IV 

Cymbel III 

Aeoline 16’ (genomslående) 

 

Koppel: I/II, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P.  

 
Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sidor 170-171  
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Dispositioner på Regers orglar  

 

Marktkirche, Wiesbaden (1863)  
 
Manual I                         Manual II                    Manual III                      Pedal 

C-f3                                  C-f3                               C-f3                                  C-d1 

Principal 16’                   Gedackt 16’                Geigenprincipal 8’             Grand-Bourdon 32’ 

Bourdon 16’                    Principal 8’                 Gedackt 8’                         Principalbaß 16’ 

Principal 8’                      Flöte 8’                       Dolce 8’                             Violonbaß 16’ 

Gedackt 8’                       Gedackt 8’                  Aeoline 8’                          Subbaß 16’ 

Doppelflöte 8’                 Salicional 8’                Traversflöte 4’                   Quintbaß 10 2/3’ 

Viola di Gamba 8’           Octav 4’                      Spitzflöte 4’                       Octavbaß 8’ 

Gemshorn 8’                    Flûte d’amour 4’         Waldflöte 4’                      Violoncell 8’ 

Quint 5 1/3’                       Rohrflöte 4’                 Fagott/Oboe 8’                  Gedacktbaß 8’ 

Octav 4’                           Quint 2 2/3’                                                             Aeoline 8’ 

Flöte 4’                             Octav 2’                                                                 Flötenbaß 4’ 

Saicional 8’                      Mixtur IV                                                               Posaunbaß 16’ 

Quint 2 2/3’                       Corno 8’                                                                 Trompete 8’ 

Octave 2’                          Vox humana 8’                                                      Cornettino 4’ 

Mixtur V 

Scharff III                                                                               Mekanisk traktur med kägellådor. 

Fagott 16’                                                                        Koppel: II/I, III/I, III/II, I/Ped., II/Ped. 

Trompete 8’                                                                    4 fasta kombinationer (Kollektivzüge). 

Clarinett 8’                                                                                                         Registersvällare. 

Clarino 4’                                                                                        Tremulant för Vox Humana.  

 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 216  
 
 

Sauer-orgeln, Bad Salzungen (1909)  
 
Manual I                           Manual II                      Manual III                        Pedal 

C-g3                                    C-g3                                C-g3                                  C-f1 

Bourdon 16’                      Gedacktbaß 16’               Lieblich Gedackt 16’       Prinzipal 16’ 

Principal 8’                        Prinzipal 8’                     Geigenprinzipal 8’           Violon 16’ 

Rohrflöte 8’                       Gedackt 8’                      Soloflöte 8’                       Dulciana 16’ 

Gemshorn 8’                      Konzertflöte 8’               Quintatön 8’                     Subbaß 16’ 

Gambe 8’                           Salicional 8’                    Schalmei (labial) 8’         Quintbaß 10 2/3’ 

Oktave 4’                           Prästant 4’                       Aeoline 8’                        Oktave 8’ 

Rohrflöte 4’                       Traversflöte 4’                 Voix Celeste 8’               Cello 8’ 

Rauschquinte II                  Piccolo 2’                        Fernflöte 4’                     Gedackt 8’ 

Cornett III-IV                     Oboe 8’                           Fugara 4’                         Posaune 16’ 

Mixtur IV                                                                   Flautino 2’ 

Trompete 8’ 

 

Koppel: II/I, III/I, I/Ped, II/Ped., III/Ped. Pneumatisk traktur och registratur.  

Registersvällare, fasta kombinationer (Mezzoforte, Forte, Tutti), 2 fria kombinationer, 

pianopedal, mezzofortepedal, Rohrwerke ab. 

Dispositionen hämtad från Angerdahl, Lars(2011): Organistpraxis, sida 216 
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Disposition på Orgel Acusticum  

vid Luleå tekniska universitet 

 

Gerald Woehl orgelbyggeri, 2012 

 
I. Hauptwerk                    II. Positiv                    III. Récit                                 IV. Solo 

                                         (scwellbar)                   (Scwellbar)                    

Bordun 32’                       Quintatön 16’              Bourdon 16’                            Bordun 16’ 

Principal 16’                     Salicional 16’              Diapason 8’                          + Gambe 16’ 

Bordun 16’                       Principal 8’                  Flûte traversière 8’                  Bordun 8’ 

Principal 8’                       Gemshorn 8’               Viole de Gambe 8’             + *Violoncello 8’ 

Flûte harmonique 8’         Unda Maris 8’             Voix Céleste 8’                 + *Voix celeste 8’ 

Violoncelle 8’                   Konzertflöte 8’            Cor de nuit 8’                    + *Viole  

Viola da Gamba 8’           Salicional 8’                 Flûte octaviante 4’                  d’orchestre III 

Rohrflöte 8’                      Flauto douce 8’            Dulciane 4’                        + *Doppelflöte 8’   

Gross Quinte 5 1/3’           Gedackt 8’                    Quinte 2 2/3’                               Flöte 4’ 

Octave 4’                          Quintade 8’                  Octavin 2’                               + *Viola 4’ 

Flöte 4’                             Octave 4’                     Tierce Harmonique 1 3/5’               Flöte 2’ 

Gross Tierce 3 1/5’            Hohlflöte 4’                 Septiéme Harmonique 1 1/7’   + *Violine 2’ 

Quinte 2 2/3’                      Salicional 4’                None harm. 8/9’                      Solo Cornet 

Octave 2’                           Nasard 2 2/3’               Cymbale III                                         VI-X 

Flöte 2’                              Octave 2’                    Bombarde 16’                     Solo Carillon IV 

Gross Cornet VIII             Blockflöte 2’               Trompette harm. 8’                 Bombarde 16’ 

Cornet Progressio V          Violine 2’                   Clairon harm. 4’                      Tuba 16’ 

Sesquialtera III                  Terz 1 3/5                               Basson-Hautbois 8’            + *Clarinette 16’ 

Gross Mixtur VI                Larigot 1 1/3                        Vox Humaine 8’                Tuba mirabilis 8’       

Mixtur IV                          Sifflöte 1’                    Tremblant fort                   Trompette en           

Cimbel III                          Carillon III                                                                    chamade 8’ 

Bombarde 16’                    Sesquialtera II              (19 Register)                      Trompette 8’ 

Trompette 8’                      Mixtur IV                                                               + *Clarinette 8’ 

Clairon 4’                           Cimbel III                                                              + *Saxophone 8’ 

Trompete 16’                      Fagott 16’                                                                   Corno 4’ 

Trompete 8’                        Trompete 8’                                                               Tremulant fort 

Tuba mirabilis 8’                Krummhorn 8’                                                      + schwellbar 

Trompette en chamade 8’   Tremulant douce                                                     * spielbar von 

Corno 4’                                                                                                                 anderen 

Tremulant                           (27 Register)                                                               Teilwerken 

 

(29 Register)                                                                                                         (22 Register) 

 

Pedal                                        Nebenregister                                                 Koppeln 

 

Infrabass 64’                            Glocken 8’                                                       II-I 

Untersatz 32’                           + Celesta 8’                                                      III-I 

Grand Bourdon 32’                  + Xylophon 8’                                                 IV-I 

Salicetbass 32’                         + Harfe 8’                                                        Suboktave I 

Principal 16’                            + Gran Cassa                                                   Suboktave II-I 
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Kontrabass 16’                    Trommelwirbel                                                   Suboktave III-I 

Subbas 16’                           Paukenwirbel                                                      Suboktave IV-I 

Violon 16’                           Klangplatten                                                        I-II 

Gedacktbass 16’                  Graal Glocken                                                     III-II 

Quintbass 10 2/3’                 Glocken Klänge                                                   IV-II 

Violoncello 8’                     Zimbelstern Major (laut)                                     Suboktave III        

Octavbass 8’                        Zimbelstern Minor (leise)                                   Suboktave IV-II 

Terzbas 6 2/5’                       Vogelgesang                                                        IV-III 

Quinte 5 1/3’                         Positivschwellkasten öffnen                                Suboktave IV  

Octave 4’                             Klassischer Wind An                                           Superoktave IV 

*Viola 4’                             Variabler Wind An                                               I-P 

Flöte 4’                                Registercrescendo An                                          II-P 

Flûte douce 4’                     Registercrescendo An                                          III-P 

Terz 3 1/5’                            MIDI An                                                              IV-P 

Quinte 1 1/3’                        Light AI An                                                         Superoktave III-II 

Bauernflöte 1’ 

Contra Cornet XI                (4 melodiefähige Idiophone) 

Bass-kornett VIII 

Mixtur VI 

Gross Posaune 32’ 

Posaune 16’ 

Trompete 8’  

*Fagott 8’ 

Bombarde 16’ 

Clairon 4’ 

Tuba mirabilis 8’ 

Corno 4’ 

Cornetto 4’ 

Trompette en chamade 4’ 

Trompette en chamade 2’ 

Glocken 4’ 

Bass Tremulant 

*schwellbar 

 

(42 Register + Idiophon) 

 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositionen hämtad från  

http://www.walcker-stiftung.de/Downloads/Blog/Acusticum-Orgel.pdf .  

http://www.walcker-stiftung.de/Downloads/Blog/Acusticum-Orgel.pdf
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Utvalda registreringar för inspelningar av Fuga a-moll, 

BWV 543 av Johann Sebastian Bach:  

 
Couperins version: 

 

I – Octave 4’, Trompette 8', Clairon 4' 
 

II – Rohrflöte 8', Höhlflöte 4’  
 

Pedal – Trompete 8’. Positiv kopplad till Hauptwerk.  

 

 

Bachs version: 
  
I – Principal 8',  Octave 4’, Octave 2', Quinte 2 2/3',  Cimbel 3fach 
 

II – Principal 8', Quintatön 8', Octave 4', Octave 2', Mixtur 4fach, Cimbel 3fach 
 

Pedal – Subbas 16’, Octavbas 8’, Octave 4’, Posaune 16' . Positiv kopplad till Hauptwerk. 

Hauptwerk kopplad till Pedal.  

 

 

Liszts version:  
 

1:a kombination – takt 1:  
 

I – Bordun 16', Principal 8’, Flute Harmonique 8’, Violoncelle 8’, Viola da Gamba 8’, 

Rohrflöte 8’, Octave 4’, Flöte 4’. Positiv och Récit är kopplade till Hauptwerk.   
 

II – Salicional 16', Principal 8’, Gemshorn 8’, Salicional 8’, Gedackt 8’, Octave 4’, Höhlflöte 

4’, Viola alto 4'. Récit kopplad till Positiv.  
 

III – Diapason 8’, Viole de Gambe 8', Flute Octaviante 4’, Dulciane 4'.   
 

Pedal – Subbas 16’, Gedacktbas 16’, Octavbas 8’, Gedackt 8’, Octave 4’, Flöte 4’. Positiv 

och Récit kopplade till Pedal.  
 

2:a kombination – takt 44: 

 
III – Cimbal 3fach och Trompete Harmonique läggs till.  

 

3:e kombination – takt 87: 
 
I – Octave 2' läggs till.  

 

II – Cimbel 3fach och Trompete 8' läggs till.  
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4:e kombination – takt 113: 
 
I – Flöte 2', Cimbel 3 fach, Trompette 8' och Clairon 4' läggs till.  

 

Pedal – Untersatz 32' och Posaune 16' läggs till.  

 
Hauptwerk kopplade till Pedal.  

 
5:e kombination – takt 146: 

 
I - Trompete 8' läggs till.  

 

 

Regers version:  
 

1:a kombination – takt 1:  
 

I – Flute Harmonique 8’, Viola da Gamba 8’, Rohrflöte 8’.  
Positiv och Récit är kopplade till Hauptwerk.   
 

II – Principal 8’, Gemshorn 8’, Gedackt 8’. Récit kopplad till Positiv.  
 

III – Diapason 8’.   
 

Pedal – Subbas 16’, Cello 8', Gedackt 8’. Récit kopplad till Pedal.  

 

2:a kombination – takt 81:  

 

III – Flûte traversière 8' läggs till.  
 

3:e kombination – takt 84: 
  

III – Viole de Gambe 8' läggs till.  

 

4:e kombination – takt 87: 
 

I – Principal 8', Violoncelle 8', Octave 4', Flöte 4' läggs till.  

 

II – Unda maris 8', Salicional 8', Konzertflöte 8', Flauto 8', Flauto Douce 8', Quintatön 8', 

Octave 4', Hohlflöte 4', Viola alto 4' läggs till.  

 

III – Cor de Nuit 8', Flûte Octaviante 4', Dulciane 4' läggs till.  

 

5:e kombination – takt 90: 

 

II – Octave 2' läggs till.  

 

III – Octavin 2' läggs till.  
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6:e kombination – takt 104: 

 

II – Nazard 2 2/3' läggs till.  

 

Pedal – Flöte 8' läggs till.  

 

7:e kombination – takt 106: 

 
I – Octave 2', Flöte 2' läggs till.  

 

Pedal – Principal 16', Kontrabas 16' läggs till.  

 

 

8:e kombination – takt 116: 

 
II – Blockflöte 2', Violin 2' läggs till.  

 

III – Cymbale 3fach, Trompette harmonique 8' läggs till.  

 

 

9:e kombination – takt 119: 

 
II – Cymbel 3fach, Trompete 8' läggs till.  

 
Pedal – Posaune 16' läggs till. Positiv kopplad till Pedal.  

 

10:e kombination – takt 132: 
 
I – Cymbel 3fach och Trompette 8' läggs till.  

 

11:e kombination – takt 135:  

 
I – Principal 16'' och Bordun 16' läggs till.  

 

II – Quintatön 16' och Salicional 16' läggs till.  

 

III – Bourdon 16' läggs till.  

Pedal – Untersatz 32' läggs till. Hauptwerk kopplad till Pedal. 

 
12:e kombination – takt 146: 
 
I – Sesquialtera 3fach, Cornet Progressio 5 fach, Gross Cornett 8 fach läggs till.  
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Noter på Fuga a-moll, BWV543  
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Noterna hämtad från http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-

PMLP111731-bach_bwv543.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-PMLP111731-bach_bwv543.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-PMLP111731-bach_bwv543.pdf
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Noter på Fuga a-moll, BWV543 (Regers version) 
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51 
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Noterna hämtad från http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-

PMLP111731-bach_bwv543.pdf  
 

 

Dynamikmarkeringar, manualanvisningar och kombinationer tillagd av Georgy Terekhov.  

http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-PMLP111731-bach_bwv543.pdf
http://hz.imslp.info/files/imglnks/usimg/f/f9/IMSLP376415-PMLP111731-bach_bwv543.pdf

