
1. ORGEL – Karin Nelson 
 

Takläge Session nr Inspelning 
Hög, 15 meter 1 Z 
Mellan 12,6 m 3 X 
Låg 10,3 m 2 Y 

A. Från Karins kommentarer direkt efter inspelningen: 
i. Ordnade efter session / repertoar 
 
H: 

 Allmänt; fokus på att "göra rätt" gestaltningsmässigt och tekniskt 
 Buxtehude: njöt av musiken under första delen; i fugan fokus på att få 

drillarna tydliga (uppfattas som otydliga vid provupptagn m Iphone); nöjd m 
registrering i andra Stylus fantasticus-partiet; upplevde bra efterklang efter 
slutackordet. 

 Reger O Welt: njöt av spelet och klangerna (bl a knappt hörbart ppp). Alltför 
snabb manualväxling från III till II i början? Fokus på rätt öppning av 
svällarna. 

 Reger Wie schön: mycket att tänka på (svällare, kombinationer), 
registreringar "känns fel" men var bra vid tidigare insp med Iphone. 
Förundran över bra efterklang efter slutackordet. 

 Hambraeus: söker långsamt, magnifikt, stabilt, nästa statiskt tempo. Större 
lyft efter att ha lyssnat på Iphone-inspelningen. 

 
L: 

 Allmänt: negativa förhandsförväntningar; känsla av stumhet redan vid 
inträdet i rummet. Helhetsupplevelse av fysiskt krävande 

 Buxtehude: orgeln mer tungspelt, och tempot togs ned; mer fokus på detaljer 
än på helheten eftersom större tydlighet behövdes 

 Reger: "kändes rätt så bra" men mer fysiskt arbete för att få legato 
 Hambraeus: rörligare tempo och mindre lyft 

 
M: 

 Allmänt: kändes bättre eftersom det var det sista passet; upplevdes mest 
positivt, vilket förvånade; allt gick lätt, kände glädje. Hörde orgeln bättre än i 
H. 

 Buxtehude: stimulerade till spontant tillagda ornament 
 Reger: hittade "flow", njöt av spelet, kunde släppa fokus på enskilda 

parametrar och speltekniska detaljer som svällare. 
 Hambraeus: "flow" även här men hade behövt mer efterklang 

 

ii. Ordnade efter parameter / session 
 Allmänt: 

o M upplevdes mest positivt, vilket förvånade. Hittade "flow" i 
Regerstyckena i M, kunde släppa fokus på enskilda parametrar som 
i H och L. Flow även i Hambraeus. 



 Tempo: I L upplevdes orgeln mer tungspelt, och tempot togs ned i Buxtehude1, i 
Hambraeus togs tempot ner men blev ändå snabbare än "vad jag brukar ha" p g a 
pauserna 

 Artikulation: 
o I H görs större lyft i Hambraeus med tanke på akustiken 
o på motsvarande sätt mindre lyft i L. I L i Reger krävdes mer fysiskt 

arbete för att få legato. 
o I M kom artikulationen fram utan att behöva kämpa som i L o även i H! 

 Akustik: 
o Blir glatt överraskad över den långa efterklangen i H. 

 Agogik: 
o Gestiken i inl t Buxtehude i L minskades p g a behov av "större 

tydlighet"; i Bx mer fokus på detaljer än på helheten 
 Ordningsföljd: 

o M upplevdes mest positivt, vilket förvånade 
 Ornamentik: 

o den (överraskande) positiva upplevelsen av M stimulerade i 
Buxtehude till spontant tillagda ornament 

 Hörbarhet: 
o generellt bättre i M än i H 

B. Från Karins kommentarer vid efterhandslyssning till inspelning: 
i. Ordnade efter session / repertoar 
 
H: 

 Allmänt: klangen upplevs positivt, som "stor" och balanserad 
 Buxtehude: fyllig klang, balanserat, stabilt, organiskt, lugn karaktär (t 62–

69), "riktning med pondus" (i slutdelen), relativt tydlig artikulation och 
accenter i fugan 

 Reger O Welt: "spelet organiskt mellan de olika fraserna och 
nyansskillnaderna"; bättre andning mellan fraserna än i övriga inspelningar; 
organiskt slutritardando 

 Reger Wie schön: brister i legato (vh, första takterna), t. 7–21 energi, 
men stressigt; sista delen saknar linje, ytligt legato. Mäktigt 
slutcrescendo 

 Hambraeus: stabil början, orgelklangen mäktig och sjungande; klangen 
dominerar över detaljerna. Akustiken gör att stycket kommer till sin 
rätt. 

 
L: 

 Allmänt: stum klang, obalans i registreringar; spelet dock lugnt, stabilt, avspänt . 
 Buxtehude: t 1–20 lugn och stabil frasering, dynamisk andning; lugn mellan 

sektionerna, bra flyt i ekopartierna, stum akustik uppfattas mellan 
manualväxling. Ekona avlägsna (taket täcker delar av pipverket). T 87-94 
klingar nära, med hörbara detaljer. 

 Reger O Welt: tempot lugnare än i övriga versioner (så även i Buxtehude); 
tydliga detaljer; klingar förvånande bra trots stum akustik. 

                                                             

1 Intressant; normalt brukar kortare akustik anses gynna högre tempi. 



 Reger Wie schön: Även här lugnare tempo. Naturligt flyt i fraser; 
lugn i övergångar, men stum klang vid övergång t man I i slutet. 

 Hambraeus: Bra tempo, pondus, rätt karaktär "mycket nöjd". Dock stumt 
plenum. Akustik gav rörligare tempo och kortare pauser. 

 

M: 

 Allmänt: Upplevt "flow" märktes inte på inspelningen; huvudintryck "stressigt". 

 Buxtehude: otydlig artikulation i inledningsavsnittet. Fugan först snabb 
(snabbare än i övriga inspelningar), därefter instabil och stressig. "Begränsad" 
efterklang märks övergångar mellan sektioner; klangen stummare än i H men 
mindre stum än i L. Skiljer sig från övriga versioner: fler ornament, t 86-87 
binds samman. Slutdelen organisk, med "tydlig riktning". 

 Reger O Welt: bristande lugn, alltför snabba frasövergångar och för 
kort slutackord. Totalintryck "stressigt". 

 Reger Wie schön: bristande lugn, i synnerhet vid t 7 (övergång från Langsam 
till Bewegt), där temposkillnaden blir för stor; även "alltför drivande" i ekot t 
22f och alltför "framåtlutande" i slutet. 

 Hambraeus: snabbare än i övriga versioner; i pauser märks att akustiken 
är "relativt stum". "bra flyt" men tendens till "stress". 

 

ii. Ordnade efter parameter / session 
 
 Allmänt: 

o H: — 
o L: överraskande positiva kvaliteter i L i samtliga stycken 

(frasering, andning, tempoval [i Hambraeus], lugn, stabilitet) 
o M: — 

 Tempo: 
o H: i Buxtehude stabilt och organiskt i första avsnittet, lugn karaktär i t 

62- 69, "riktning med pondus" i slutavsnittet. I Reger O Welt lugnt, 
organiskt spel. I Hambraeus stabil början. 

o L: i Buxtehude lugnt och stabilt; lugnare än i övriga inspelningar i 
både Buxtehude och Reger O Welt . I Reger Wie schön "naturligt 
flyt". I Hambraeus "bra tempo". I Hambraeus "pondus" och "rätt 
karaktär" 

o M: generell upplevelse: "stressigt". I Buxtehude, i fugan först snabbt, 
därefter instabilt, stundom stressigt, slutdelen "organisk, med tydlig 
riktning i spelet". I Reger O Welt och Wie schön saknas lugn (O Welt 
"stressigt", Wie schön "[allt]för drivande", slutet alltför framåtlutande. 
Det som upplevdes som "flow" vid inspelningstillfället blev "stressigt" 
vid efterhandslyssningen. Tempot i Hambraeus konstateras vara det 
snabbaste av inspelningarna (utan värdering) 

 Agogik: 
o H:  i Reger O Welt organiskt slutritardando. 
o L: organiskt slutritardando i Reger O Welt 
o M: — 

 Artikulation: 
o H: i Buxtehudefugan relativt tydlig; I H i Reger Wie schön brister i 



legatot i början och slutet. 
o L: i Buxtehude "lugn och stabil frasering", musiken andas dynamiskt, 

"bra flyt" mellan ekopartierna. 
o M: i Buxtehude otydligt i början; takt 86-87 binds ihop till skillnad 

från i övriga fraser; i Reger O Welt för snabba övergångar mellan 
fraserna, för kort slutackord 

 Dynamik: 

o H: i Reger Wie schön mäktigt slutcrescendo 
o L: — 
o M: — 

 Klang: 
o H: upplevs positivt, som balanserad; i Buxtehude fyllig klang (t 87-94) och 

god balans (t 70-94); i Reger O Welt god balans, välklingande, njutbar klang 
(ppp-effekt framhålls); i Hambraeus: stor, "mäktig", sjungande klang, 
detaljer hörs ej så mycket. 

o L: den negativa upplevelsen av klangen stämmer med upplevelsen vid 
speltillfället (stum klang [bl a vid ekopartierna i Buxtehude], obalans 
mellan ped o man [också i Buxtehude]); t 87-94 klingar nära och detaljer 
hörs mer än i övriga inspelningar; även i Reger O Welt hörs detaljer tydligt; 
klingar bra på inspelning trots "lidande" vid inspelningstillfället. Reger Wie 
schön klingar oväntat bra trots akustiken. Plenum låter stumt i Hambraeus 

o M: — 
 Akustik: 

o H: Här kommer Hambraeus till sin rätt 
o L:  stum; gav rörligare tempo och kortare pauser. 
o M: den begränsade efterklangen märks i pauserna (Buxtehude, 

Hambraeus) 
 


