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Subproject 1, Orgel – Karin Nelson 

The listeners’ annotations 

Del I – direktlyssning i Studio Acusticum i tre olika akustiker 20150623. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Helges och Sverkers kommentarer direkt efter livelyssningen 
 

Verk: 
Dieterich Buxtehude (1637-1707): Praeludium in D, BuxWV 139  
Max Reger (1873-1916): O Welt, ich muß dich lassen from 30 Kleine Choralvorspiele, Op.135a 
Max Reger (1873-1916): Wie schön leuchtet der Morgenstern from 2 Choral-Phantasien für Orgel, Op.40 
Bengt Hambraeus (1928-2000): Introitus ur Missa pro organo (1992) 
 
Generella kommentarer:  

(SJ) Inga större genomgående skillnader mellan versionerna kan utläsas, med ett viktigt undantag: klangen och akustiken i L jämfört med de övriga. 

I Buxtehude är skilllnaden i klang mellan L ("svag, instängd" "i bomull", "dämpat") och övriga den mest påfallande. I L observeras täthet i 

tonupprepningar på flera ställen. I M noteras oroligt tempo och tillagda ornament i fugan.  

I  Regerstyckena nämns  agogisk frihet specifikt i M (O Welt) och H (Wie schön). Akustiken kommenteras i L (O Welt) som "torrt, tomt mellan fraserna". 

I Hambraeus beskrivs tempot i L som "snabbt", i övriga versioner som "fast" eller "strikt".   

 

(HK) Etter å ha hört samme program med 3 ulike takhöyder slo det meg at likheten på tolkningene var stor ved alle 3 tilfellene. Og ikke minst var jeg 

imponert over Karins fine spill. Som en person som er «helt klanggal» ble jeg derfor först og fremst sittenede og höre på orgelets klang under opptakene;  

 

(PS) Vid lyssningen i Studio Acusticum satt jag placerad mitt på bland publikplatserna på parkett. Först vill jag säga att interpreten visar en förbluffande 

jämnhet i sitt spel. Det första och spontana intrycket är att det inte är några skillnader i de olika versionerna. Livelyssningen i Studio Acusticum var på många 

sätt lättare då de klangliga differenserna var så markanta, Slutligen vill jag säga att jag inte är någon van lyssnare av orgelmusik. Det har varit en utmaning 

att lyssna när man har så pass lite referenser till ”hur” det ska låta. 
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 Petter Sverker Helge 
Högt tak    

Buxtehude lite grumlig ornamentik i början och något 
dämpad eller fadd klang i fugan, däremot 
klingar avsnittet efter fugan varmt och fylligt, 
det snabba växlingspartiet är tydligt framfört 
och bastonerna i slutet klingar bra, fint slut 

Första sektionen: Spel med akustiken i pauser 
(klart märkbar efterklang) 
Utpräglade agogiska tänjningar i ekoavsnittet 
Måttliga tempi, välartikulerat, men ingen 
överdriven artikulation 
Kontrastrika registreringar 

(se generella kommentarer ovan) 

Reger O 
Welt 

I svaga nyanser är klangen centrerad och jag 
upplever mig inte omsluten, känns lite 
forcerat och bråttom i växlingarna mellan 
”frågor och svar”, enormt fin bas i slutet 

Flytande tempo, skönt lugn i ekona 
Svällardynamik, mycket måttlig effekt 
 

 

Reger Wie 
schön 

Medryckande mellanstämmor, härligt 
crescendo, det gnistrar klangligt om slutet 

Första delen: lugnt, flytande 
Andra delen: utpräglade agogiska tänjningar i 
början, flexibilitet genomgående 
Crescendot: färgkontraster (när rörverk sätts 
in) och tonstyrka 

 

Hambreus Klangen fyller salen, penetrerande klang i 
mellanregistret, med mäktig bas och 
glittrande diskant, speciellt de starka 
nyanserna kommer från alla håll i rummet 

Känsla av att ljudet passerar ovanför? 
Oväntad klarhet i klangen 
Artikulerade ackord 
Fasthet i tempot 

 

Lågt tak    

Buxtehude tydlig ornamentik, låter lite distanserat men 
upplever klangen bättre i fugan, 
artikulationen är tydlig och avsnittet efter 
fugan klingar fint, det snabba partiet med 
växlingsspel  är tydligt och har en livfull 
frasering, bra bas men lite torrt, man ”hör” 
orgeln 

Första sektionen: Svag, instängd klang i ÖV, 
pedalen dominerar 
Fuga: upprepade toner långa (litet 
mellanrum), klang ” i bomull” 
Ekosektion: man. täta tonupprepningar, 
agogiska tänjningar i början o slutet av fraser 
Mer klangfullt i slutet av verket; annars, 
dämpat intryck, kammarmusik mer än 
katedralmusik 
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Reger O 
Welt 

Jag gillar andningen i denna version även om 
jag fortfarande tycker att det är lite för 
snabbt på i växlingarna mellan  ”frågor och 
svar”, anonym bas i slutet 

Måttliga agogiska förändringar, liten dynamik 
Framåtdriv i några av fraserna 
Torrt, ”tomt” mellan fraserna 
 

 

Reger Wie 
schön 

Crescendon och diminuendon inte lika 
organiska – känns lite gjorda, 
mellanstämmorna inte lika porlande och 
kokande i såsen som vid första lyssningen, 
sista crescendot övertygande även om jag 
inte är lika klangligt omsluten 

Första delen: stabila fraser, framåtdriv i tredje 
frasen 
Andra delen: avlägset i början, ”närmare” 
efterhand 
Måttlig agogik 

 

Hambreus Väsentligt torrare, allt låter framifrån förutom 
vissa låga bastoner, livfull artikulation och 
frasering, jag hörde harmoniken i slutet 
tydligt denna gång 

Tempo känns snabbt 
Energifyllt 
 

 

Mellan tak    

Buxtehude tydlig ornamentik, omsluten av klang, fina 
reflexer och medryckande fuga, jag tappar lite 
intresse i slutet av fugan men avsnittet 
efteråt klingar fint, fina skiftningar i klangfärg 
i växlingspartiet och jag upplever detta parti 
mer agogiskt än tidigare, tydlig bas i slutet 

Långsam start, mkt artikulerad 
Fuga temat differentierad artikulation, ngt 
oroligt 
ornamenterat 
slutet av fugadelen: dröjer på 1:or 
ekodel: återhållsam artikulation 
upprepade 16-delar: organiskt accelerando 
Tempo genomgående ”lagom”: inga 
ytterligheter 

 

Reger O 
Welt 

Känner mig omsluten av klang även i svaga 
partier, fin andning i växlingarna, tydligt i 
slutet men inte lika varm klang som jag 
upplevde vid första lyssningen 

Mkt lugnt, ständig agogik 
driv i fraserna 
god, mkt märkbar svällverkan 
 

 

Reger Wie 
schön 

Mycket fin kontrapunktik, det bubblar och 
puttrar om spelet, sista crescendot mycket 
dramatiskt 

Första delen: strikt puls (ngt driv i andra o 
tredje frasen) 
Stark svällverkan; färgverkan i tredje (sjätte) 
frasen 
Mäktig dynamisk stegring till slutet, 
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återhållsam agogik (breddning) 

Hambreus härliga klangliga skiftningar och mycket 
laterala reflexer som hela tiden skiftar med 
olika registreringar, artikulationen är tydlig, 
mycket medryckande framfört, omsluten av 
klang, slutet är mycket fint! 

Livfullt, men strikt puls 
Tydligt åtskilda toner i pedalen (och 
manualen) 
Generellt: viss efterklang märks i starka 
nyanser 

 

 

Del II (A) – ”livelyssning” av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna skedde utan noter. 

Från Petters, Helges, Sverkers, Jans och Tomas kommentarer 

Generella kommentarer: 

(SJ) Det som framträder tydligast i vid en genomläsning av anteckningarna är likheter snarare än skillnader i intrycken mellan de olika inspelningarna – även 

om olika språkliga uttryck används och olika aspekter tas upp. Endast i Buxtehude kan anteckningarna tolkas som att det finns generella skillnader; här gäller 

det ornamentik, agogik och artikulation. I övrigt går inte att utläsa av anteckningarna att någon inspelning interpretationsmässigt markant skulle skilja sig 

från de övriga.  

Ett generellt omdöme om en hel inspelningssession finns endast för L: ”nyktert, välartikulerat, stabilt, behärskat (”Wie schön” och Hambraeus mest 

”levande”)” 

Buxtehude: Det som framträder tydligast i vid en genomläsning av anteckningarna är likheter snarare än skillnader i intrycken från de olika 

inspelningarna. Den tydligaste observerade skillnaden är den tillagda ornamentiken i M, men det finns också nyansskillnader när det gäller agogik 

(mindre uttalad i Y än i övriga) och artikulation (tätare i L än i övriga). 

 Agogiken: Det framgår i samtliga noteringar att agogiken är ett dominerande uttrycksmedel, även om uttryckssättet och detaljeringsgraden 

skiftar; möjligen kan man få intrycket när anteckningarna jämförs, att agogiken är mindre utpräglad i L än i de övriga inspelningarna. 

 Artikulationen: Observationerna angående artikulation är mycket likartade mellan de olika inspelningarna, i synnerhet mellan M och H. Det är 

möjligt att tolka anteckningarna som att artikulationen upplevs tätare i L än i övriga inspelningar. 

 Klangbalans: Denna aspekt nämns endast i anteckningarna M, där pedalen i ett av avsnitten beskrivs som ”m[yc]k[e]t tydligt framträdande, 

nästan dominerande” 
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Reger O Welt: I detta stycke har lyssningsfokus uppenbart varit på tempo och – i synnerhet – agogik. Observationerna är likartade: långsamt 

grundtempo och agogik som böljar fram och tillbaka i fraserna (däremot inte i ekona). 

 Artikulation omnämns endast som ”genomgående legato”, med identisk formulering i M och L, och inte alls i H. 

Reger Wie schön: I dessa anteckningar är det påfallande att olika detaljer/aspekter har noterats i de olika inspelningarna. Det är svårt att utläsa 

några generella tendenser som skulle skilja mellan inspelningarna. 

Hambreus: Till skillnad från för övriga stycken ges här, för samtliga inspelningar, generella karakteristiker som inte kan hänföras till en enskild 

parameter. Det är också endast för detta stycke som registreringen kommenteras. Några större generella skillnader mellan interpretationerna går 

knappast att utläsa ur anteckningarna. 

(PS) Lyssningarna i hemmet utfördes vid datorn och med samma volyminställningar – en relativt låg lyssningsvolym. Högtalarna är två studiomonitorer som 

är någorlunda klangligt neutrala. Inför CD-utgivning har jag använt dessa vid korrektur av olika inspelningar vid många tidigare tillfällen.  

Hög takhjöd: Främsta upplevelsen, klangfulla inspelningar och det mest levande fördraget, agogiken ”faller på plats”, känns voluminöst starkare än de andra 

trots samma volyminställning på högtalarna. 

Låg takhöjd: Närbild och lite endimensionellt klangligt, det låter stundtals som min morbrors hemmaorgel 

Mellantakhöjd: det är lite svårt att lyssna och reflektera utan att ha något att relatera till, i allmänhet låter det bra och övertygande. Klangligt är det mindre 

att ta ställning till än upplevelsen i Studio Acusticum. Agogiken är genomgående övertygande. 

(HK) Uten med sikkerhet å vite hvilke av innspillingene er fra hvilken takhöyde regner jeg med at Z er den med höyest og y den med lavest. Men uansett; 

etter å ha hört gjennom de 3 innspillingene, (uten noter), tenkte jeg igjen at likheten på tolkningene var stor. Kan også hende at jeg som ikke er så vant med 

å höre mye på orgel ikke klarte å höre de små og subtile forskjeller som var der.  Og igjen ble jeg fort opptatt av orgelets klang. I Y synes jeg klangen er liten 

og fjärn.  Av og til som i begynnlesen på Buxtehude er pedalen også veldig sterk og fremtredende. Merkelig nok blir jeg vant med klangen underveis. Men Z 

og X klinger mye rikere. Og da spesiellt Z for mine örer.  

(JB) Hög takhöjd: Öppen klang. Rummet stöttar framförandet. Reger [båda]: Dragningar i tempo – uttrycksfulla och kontrollerade Hambreus: Öppen klang 

Låg takhjöd: Buxtehude: Stora skillnader i stämmornas närhet. Kort efterklang. Stympat. Reger [båda]: Värdigt, markerat, väl avvägt 

Mellantak: Klangligt obalanserad och kort efterklang – saknar rummets helhet. I början stressigt och mindre flyt, tveksamt, försiktigt, dragningarna mindre 

sammanhängande  
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(TJ) Hög takhöjd: Musikaliskt framfört, Tryggt, Hambreus: luddigt 

Låg takhöjd: diskanten långt bort spelar luftigt, lugnt Hambreus: Det verkar som det är tungspelat. Måste kämpa (vilket är positivt) Jag tycker klangen passar 

stycket. Ett kärvt stycke som spelas på ett tungt sätt med en kortare efterklang som inte grumlar den klangrika kompositionen. 

Mellantak: Behaglig, tröga drillar och ornament, magnifikt 

 

 Petter Sverker Helge 
Högt tak    

Buxtehude medryckande inledning, bra tempo i fugan, 
härlig klang i avsnittet efter fugan, livfullt 
växelspel, mäktigt slut 

För H betecknas agogiken generellt som ”väl avvägd”; 
här nämns ett par ställen med agogiska tänjningar: 
inledningen (beskrivs som ”dröjande”) och fugans 
”svans” (dvs takt 59:4–61:3); mer generellt talas om 
att agogiken ibland är ”utpräglad i frasinledn[ingar]”. 
Här nämns också ett ”driv” i inledningen av 
slutavsnittet. 
I H beskrivs artikulationen som ”m[yc]k[e]t distinkt”, 
både generellt och i inledningsavsnittet. 

Stor og fin orgelklang tvers 
gjennom. Tolkningen virker 
overbevisende og for meg 
närmest perfekt, organsk og 
logisk.  
 

Reger O 
Welt 

Fin andning i början, övertygande agogik, vissa 
toner tänjs ut och betonas på ett fint sätt, 
tolkningen är uttrycksfull och med sentiment 

I samtliga inspelningar observeras agogik inom 
fraserna: ”accel. driv och tillbakagång” (H). I H 
observeras också samordningen mellan agogik och 
svällardynamik (”parallel[l]t m[ed] cresc.-dim”). Det 
noteras att tempot i de korta ekofraserna är ”jämnt” 
(H). För H och L beskrivs tempot i ekona dessutom 
som ”långsammare” 

Synes alle 3 versjonene er veldig 
like tolkningsmessig.  Merkelig 
så skjer det i Z at det plutselig 
blir litt uorganisk fortere i takt 
4, 10,+13.   

Reger Wie 
schön 

Vacker klang med skiftningar och olika färger, 
det finns en otydlighet i slutet men denna 
upplevs inte som grumlig utan klangfull 

När det gäller agogiken för H talas om ett ”organiskt 
växande fram till triolavsnittet” (här torde syftas på 
både agogik och dynamik). För både L och H framhålls 
utvecklingen i slutavsnittet:”driv (acc[elerando])” (H).  
För H ges också ett sammanfattande omdöme: 
”Helhet: organiskt, expressivt samspel 
registrering/dynamik – agogik” 

Opplever igjen ingen store 
forskjeller.  Synes tolkningene 
er ganske like. Synes at bewegt 
delen går litt for fort, og särlig 
takt 22. Grensesprengende 
crescendo  
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Hambreus Mäktig klang, kampen finns i musiken med 
emfas och olika betoningar, musiken upprör 
och tar tag, jag har samma volyminställningar 
som tidigare dagar men upplever detta som 
starkare i rummet 

För H finns ingen generell karakteristik av tempot, 
annat än ”energiskt drivande” Uttrycket ”drivande” 
om H kan även syfta på agogiken. För H noteras 
”effektfulla pauser”. Interpretationens allmänna 
karaktär beskrivs som ”energiskt” (L, H), ”dramatik” 
(H) 

Opplever tolkningene som 
veldig like. Stykket trenger mye 
klang 

Lågt tak    

Buxtehude Fugan upplever jag lite långsam även om 
riktningen finns där, slutet på fugan även här 
lite tvekande, bastonen som följer låter 
”papprig”, växelspelet klingar lite torrt, 
skallöpningarna i slutet har härligt driv och 
riktning 

För L observeras att agogiken är ”markerad på några 
ställen” (inledningen nämns som exempel), men att 
pulsen ”mestadels” är jämn. Det talas om ”tydlig” 
artikulation, men lägger till ”men ej överdriven”; som 
exempel på det senare talas om ”rel[ativt] täta 
upprepade toner”. 

Fjärn og svak klang. Takt 7: 
pedalen er utrolig sterk og 
framtredende. Langsommere 
fuge del enn Z     Takt 70 -72: 
Merkelig men jeg opplever 
dynamikken som piano-forte. 
De andre 2 innspillinger er det 
forte-piano. 
 

Reger O 
Welt 

Lite snabba växlingar mellan ”frågor och svar”, 
det är något med andningen i framförandet 
som jag upplever inte stämmer, känns överlag 
lite nyktert och utan sentiment 

I L noteras inte ritardando specifikt, här nämns bara 
”n[å]g[o]t driv i fraserna”. Samtidigt är det bara för L 
som det nämns att alla fraser inte har identisk agogik, 
genom det parentetiska tillägget ”ej i alla”. Det 
noteras att tempot i de korta ekofraserna är ”stabilt” 
För Y beskrivs tempot i ekona dessutom som 
”långsammare” Artikulation omnämns endast som 
”genomgående legato”, 

Synes alle 3 versjonene er veldig 
like tolkningsmessig.  L föles 
som den går langsomst av de 3, 
men er raskest på klokken??? 
 

Reger Wie 
schön 

Orgeln känns liten och klingar som om den 
vore en bönhusorgel eller i ett 
begravningskapell, fint flyt i tolkningen och 
tydliga understämmor 

Någon karakteristik av grundtempot görs inte för 
någon av inspelningarna, annat än att uttrycket 
”eftertänksamt” används för L.  För L observeras 
”n[å]g[o]t driv i fraserna”, För L framhålls utvecklingen 
i slutavsnittet: ”övertygande stegring, dynamiskt och 
tempomässigt” Artikulationen nämns endast för L, 
med standardformuleringen ”genomgående legato” 

Opplever igjen ingen store 
forskjeller.  Synes tolkningene 
er ganske like. L föles 
langsommere mekelig nok, og 
bewegt delen går ikke så fort. 
Igjen föles klangen i L alfor liten.   

Hambreus Närbild, klangligt lite endimensionellt, andning 
och artikulation är övertygande och 

Tempot betecknas som ”ej långsamt” i L talas om 
”plastiska tonslingor” (syftar på de recitativiska 

Opplever tolkningene som 
veldig like. Stykket trenger mye 
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engagerande partierna till skillnad från de ackordiska) 
Artikulationen kommenteras för samtliga 
inspelningar: för Y de ackordiska partierna: ”ackorden 
separerade”  Interpretationens allmänna karaktär 
beskrivs som ”kraftfull[t]” och ”genomgående 
plenum”. 

klang, så L blir igjen litt for 
«fattig» men mange detaljer blir 
tydligere. Foreks. 18-19; 
artikkulasjonen i bassen. Disse 
taktene synes jeg er de beste av 
alle 2 innspillingene. 
 

Mellan tak    

Buxtehude Slutet på fugan känns lite tvekande och inte 
helt övertygande innan ritardandot, 
växelspelet som följer är fint framfört, som 
helhet ett övertygande framförande 

För M beskrivs agogiken i inledningsavsnittet som 
”fri”, särskilt noteras att det är mycket agogik ”i 
början”; generellt noteras att de icke-polyfona 
avsnitten görs ”m[er] agogiskt fria”, medan fugans 
tempo beskrivs som ”stabilt”. I avsnitt ”4” (troligen 
åsyftas takt 70–86) noteras ”dragn[ingar] i början och 
slutet av fraser” 
I M beskrivs artikulationen som ”tydlig”, både i 
inledningsavsnittet och generellt; särskilt framhålls 
tydlighet i ”löpningar och drillar” i avsnittet efter 
fugan. Dessutom beskrivs pauserna mellan avsnitten 
som ”rejäla”. 
Klangbalans nämns endast i anteckningarna för 
inspelning M, där pedalen beskrivs som ”m[yc]k[e]t 
tydligt framträdande, nästan dominerande”. I M 
noteras ”generöst med tillagd ornamentik” 

Opplever en viss flukt, rubato i 
de to förste i fugeinnsatser som 
ikke var der i de 2 andre 
innspillingene. Takt 14 hörer jeg 
tydelige triller som jeg ikke 
hörte på de andre. Takt 77 er 
bass åttendelene også mere 
rubaterte. Helheten virker 
kanskje noe friere? 
 

Reger O 
Welt 

Känns lite för snabb och snudd på forcerade 
skiften mellan registerbytena 

[Grund]tempot beskrivs som ”lugnt” I samtliga 
inspelningar observeras agogik inom fraserna: 
”acc[elerando] i början, rit[ardando] i sl[utet]” (M), 
noteras att tempot i de korta ekofraserna är ”fast” 
(M), Artikulation omnämns endast som 
”genomgående legato” 

Synes alle 3 versjonene er veldig 
like tolkningsmessig.  M også 
forte i takt 4, (MX er bedre i t. 
10)  =13.   
 

Reger Wie 
schön 

Härlig uppbyggnad, lite grumligt i 
understämmorna i slutet 

för X talas om ”mjuk övergång tempomässigt mellan 
inledn[ingen] och huvudavsnittet”, medan triolpartiet 
(troligen avses i första hand takt 22–23) När det gäller 

Opplever igjen ingen store 
forskjeller.  Synes tolkningene 
er ganske like. M föles fin med 
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agogiken finns en skillnad mellan beskrivningen av M, 
som framhåller jämnheten i tempo: ”ej påfallande 
acc[elerando] i crescendi, agogiskt rel[ativt] jämnt” 
och de övriga. 

tanke på temporelasjonene og 
takt 22 er perfekt. 
Grensesprengende crescendo  
 

Hambreus En väl disponerad tolkning, men jag upplever 
den inte lika överväldigande som den var vid 
liveframförandet, agogiken är övertygande 
med andning och betoningar 

Tempot betecknas som ”gående”, tempot i M 
betecknas som ”stadigt”, Artikulationen kommenteras 
”lyft mellan ackord” (M) för M beskrivs artikulationen 
i det som kallas ”ornamentlöpningar” som ”legato, 
men m[y]ck[e]t tydligt”. I X noteras ”pauseffekter” 
Interpretationens allmänna karaktär beskrivs 
”kraftfull[t]” samt ”genomgående plenum”. 

Opplever tolkningene som 

veldig like. Stykket trenger mye 

klang 
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Del III – jämförelse av anteckningar från direktlyssning i konsertsal och ”livelyssning” i hemmet 

Från Petters, Helges och Sverkers kommentarer 

Petter Helge Sverker 

När jag jämför mina anteckningar från direktlyssningen i 
konsertsalen med mina anteckningar från livelyssningen i 
hemmet och nu vet att den första sessionen är högt tak 
(H),  andra sessionen lågt tak (L)  och samt tredje sessionen 
mellan tak (M) så märker jag att det finns en del diskrepans 
i hur jag uppfattat interpretationen.  
 
I Mellanakustiken (M) överensstämmer upplevelsen om 
intensiteten i framförandet: ”jag tappar lite intresse i slutet 
av fugan”/”Slutet på fugan känns lite tvekande och inte 
helt övertygande innan ritardandot”, växelspelet beskrivs 
för första gången i positiva ordalag ”fina skiftningar i 
klangfärg i växlingspartiet och jag upplever detta parti mer 
agogiskt än tidigare”/ ”växelspelet som följer är fint 
framfört”, i Reger O Welt är upplevelsen av interpretation 
vid direktlyssningen positivare än lyssnandet på 
inspelningen ” fin andning i växlingarna, tydligt i slutet”/” 
Känns lite för snabb och snudd på forcerade skiften mellan 
registerbytena”, I Reger Wie schön beskrivs båda i positiva 
ordalag även om en viss grumlighet i understämmorna 
hörs på inspelningen, något som inte omnämns vid 
direktlyssningen. I Hambreus är båda mycket positiva även 
om direktlyssningen var en större upplevelse.  
 
I H upplever jag ornamentiken i Buxtehude lite grumlig 
vidd direktlyssningen, detta finns inte vid livelyssning i 
hemmet och förklaras säkert av den rymliga akustiken, i 
övrigt är upplevelsen likartad: ”däremot klingar avsnittet 

 
Inga jämförande 
kommentarer 

Sammantaget finns en viss tendens att tempona upplevs som 
snabbare i direktlyssningen, Ett allmänt intryck vid jämförelsen 
mellan anteckningarna från direktlyssningen och från 
efterhandslyssningen är att de förstnämnda tenderar att vara mer 
generella och mindre detaljerade, Upplevelse av klang och akustik 
kommenteras dock mer i direktlyssningen. 
 
— I direktlyssningen kommenteras, till skillnad från i 
efterhandslyssningen, upplevelsen av akustik: i H kommenteras 
Buxtehude: ”Spel med akustiken i pauser (klart märkbar efterklang)”. 
I L sägs om Reger: O Welt att det är ”torrt, ’tomt’ mellan fraserna”. I 
M ges en generell kommentar om efterklang: ”viss efterklang märks i 
starka nyanser”. 
 
— Upplevelse av klang och registrering kommenteras mer i 
direktlyssningen än i efterhandslyssningen.  
I H talas om ”kontrastrika registreringar” i Buxtehude och 
”färgkontraster” i [slut?]crescendot i Reger: Wie schön. Om 
Hambraeus talas i H om en ”känsla av att ljudet passerar ovanför?” 
I L beskrivs klangen i öververket i Buxtehude som ”svag, instängd”, 
och i fugan talas om klang ”i bomull”; och trots att slutavsnittet 
upplevs ”mer klangfullt” blir huvudintrycket ”dämpat”, 
”kammarmusik mer än katedralmusik” (det sistnämnda har också 
bäring på akustiken). 
I M noteras i Reger, Wie schön ”färgverkan i tredje (sjätte) frasen” 
(syftar på takt 17–21) 
 
— I övrigt ger jämförelsen med livelyssnng i efterhand i hemmet 
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efter fugan varmt och fylligt”/”härlig klang i avsnittet efter 
fugan”, ”det snabba växlingspartiet är tydligt 
framfört”/”livfullt växelspel”, ”fint slut”/ ”mäktigt slut”. I 
Reger O Welt upplever jag akustiken vid direktlyssningen 
lite centerad. Upplevelsen skiljer sig åt när det gäller 
agogiken: ”känns lite forcerat och bråttom i växlingarna 
mellan ”frågor och svar””/ ”övertygande agogik, vissa 
toner tänjs ut och betonas på ett fint sätt”, I Reger Wie 
schön är upplevelsen positiv och överensstämmande, i 
Hambreus är klangen i fokus och positivt beskriven i båda 
lyssningarna. 
 
I den torra akustiken (L) upplevs Buxtehude som lite 
långsam när jag lyssnar på inspelningen, något som inte 
omnämns vid direktlyssningen, i båda finns en viss kritik 
mot klangen, fraseringen omnämns positivt i båda, i Reger 
O Welt finns en överenstämmelse i upplevelsen av 
agogiken men en diskrepans i upplevelsen av pauseringar 
och andning: ”Jag gillar andningen i denna version även om 
jag fortfarande tycker att det är lite för snabbt på i 
växlingarna mellan  ”frågor och svar””/ ”Lite snabba 
växlingar mellan ”frågor och svar”, det är något med 
andningen i framförandet som jag upplever inte stämmer, 
känns överlag lite nyktert och utan sentiment”. 
I reger Wie schön, är upplevelsen av interpretationen 
positivare vid lyssnande på inspelningen: ”Crescendon och 
diminuendon inte lika organiska – känns lite gjorda, 
mellanstämmorna inte lika porlande och kokande i såsen 
som vid första lyssningen”/”andning och artikulation är 
övertygande och engagerande”, klangen kritiseras på båda: 
”mellanstämmorna inte lika porlande och kokande i såsen 
som vid första lyssningen, sista crescendot övertygande 
även om jag inte är lika klangligt omsluten”/”Närbild, 

följande: 
Grundtempo 
I Buxtehude beskrivs tempona i direktlyssningen som ”måttliga” (H) 
resp. ”lagom” (M), i god överensstämmelse med hur 
tempoupplevelsen generellt beskrivs i efterhandslyssningen. 
 
I Reger: O Welt, H, sägs tempot i direktlyssningen vara ”flytande”, i 
viss motsättning till ord som ”långsamt”  (H) och ”[mkt] lugnt” (M, L)  
i efterhandslyssningen; samtidigt används i direktlyssningen uttrycket 
”skönt lugn” (H) om ekofraserna. I övriga sessioner i direktlyssningen 
kommenteras inte grundtempot. 
 
I Reger: Wie schön, direktlyssningen (H), beskrivs tempot som ”lugnt, 
flytande”; inte heller här kommenteras grundtempot i övriga 
sessioner och som framgått ovan, inte heller i efterhandslyssningen. 
 
Om Hambraeus sägs i direktlyssningen i L att tempot ”känns snabbt” ; 
detta stämmer någorlunda väl med omdömet "ej långsamt" i 
efterhandslyssningenI i M finns dock en tydlig skillnad mellan 
direktlyssningens ”livfullt” och efterhandslyssningens ”gående”, resp 
”stadigt". 
 
Sammantaget finns en viss tendens att tempona upplevs som 
snabbare i direktlyssningen än i A. 
 
Agogik 
I Buxtehude noteras i direktlyssningen i H och L ”agogiska tänjningar”, 
i L preciserade till ”i början o[ch] slutet av fraser”, i ”ekoavsnittet” 
resp. ”ekosektion[en]” (varmed torde avses takt 70–86). I M 
kommenteras agogiken i andra avsnitt: starten av stycket beskrivs 
som ”långsam”, fugans inledning som ”n[å]g[o]t oroligt” , och i 
slutavsnittets upprepade sextondelsnoter (takt 95–98) hörs ett 
”organiskt accelerando”.  
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klangligt lite endimensionellt”. I Hambreus upplevs klangen 
problematisk vid båda tillfällena, däremot är det vissa 
saker som hördes bättre vid direktlyssningen jämfört med 
de två andra akustikerna vid direktlyssningen. 
 

Vid en jämförelse med efterhandslyssningen kan konstateras att 
agogiken i båda fallen är framträdande i observationerna (dock något 
mer i efterhandslyssningen) och att noteringarna från 
direktlyssningen och från A inte står i motsättning till varandra, men 
att delvis olika delar av stycket lyfts fram när det gäller agogik (dock 
framhålls de agogiska tänjningarna i ekoavsnittet i H i båda 
lyssningssituationerna) 
 
I Reger, O Welt beskrivs tempot i H i direktlyssningen som ”flytande”, 
vilket kan antyda en viss flexibilitet, efterhandslyssningen talas mer 
explicit om accelerandi och "tillbakagång" i fraserna. I L talas i 
direktlyssningen om ”måttliga agogiska förändringar” och ”framåtdriv 
i några av fraserna”, den senare formuleringen finns nästan ordagrant 
med i efterhandslyssningen.  I M nämns i direktlyssningen”ständig 
agogik” och även här ”driv i fraserna”, i efterhandslyssningne mer 
preciserat "acc[elerando] i början, ritl. i sl[utet] av fraserna".  

Sammantaget är omdömena om agogiken i direktlyssningen mer 
generella och har inte samma fokus på fraserna (inklusive 
ekofraserna) som i efterhandslyssningen. Uttrycket ”[driv]” i samband 
med frasagogiken finns dock i båda, medan tillbakagången i slutet av 
fraserna inte nämns i direktlyssningen. 
 
I Reger, Wie schön i H agogiken i andra delen (troligen avses hela 
stycket från takt 7) starkt i båda lyssningssituationerna.  I L beskrivs 
agogiken i direktlyssnigen generellt beskrivs som ”måttlig”, och här 
finns även "måttliga" formuleringar i efterhandslyssningen: "ngt 
driv", "eftertänksamt". I  M betecknas agogiken i direktlyssningen 
som  ”återhållsam” (vilket dock tycks i första hand avse 
slutstegringen), och i efterhandslyssningen som relativt jämn.  

En väsentlig skillnad mellan direktlyssningen och 
efterhandslyssningen  är att agogiken i direktlyssningen inte kopplas 
till dynamiska skiftningar. Distinktionen mellan första avsnittet och 
återstoden av stycket görs bara i direktlyssningen. 
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I Hambraeus nämns i direktlyssningen ”fasthet i tempot” i H, i 
efterhandslyssningen betonas i stället det "energiskt drivande".  I M 
stämmer direktlyssningens ”strikt puls”, med efterhandslyssningens 
”stadigt”. I L kommenteras inte agogiken. De recitativiska partierna 
kommenteras bara i efterhandslyssningen.. 
 
Artikulation 
I Buxtehude beskrivs i direktlyssningen spelet i H generellt som ” 
välartikulerat, men ingen överdriven artikulation”, i 
efterhandslyssningen som "mkt distinkt", möjligen en betydelsenyans 
starkare. I L noteras i båda lyssningssituationerna täta upprepade 
toner (i direktlyssningen preciserat till i fugatemat och ekosektionen) 
. I M beskrivs i direktlyssningen starten som ”m[yc]k[e]t artikulerad”, 
artikulationen av fugatemat som ”differentierad” och artikulationen i 
”ekodelen” som ”återhållsam”, medan kommentaren i 
efterhandslyssningen inskränker sig till ett generellt omdöme: 
"tydlig".  
 
I Regerstyckena nämns artikulationen inte alls i direktlyssningen, 
medan den i efterhandslyssningen endast nämns som ”genomgående 
legato” (O Welt, L och M; Wie schön, L). 
 
I Hambraeus nämns artikulationen i direktlyssningen i generella 
termer; i H talas om ”artikulerade ackord” och i M om ”tydligt 
åtskilda toner”; här nämns särskilt pedalen. Dessa omdömen liknar 
kommentarerna i efterhandslyssningen; de senare är dock utförligare 
och mer differentierade och nämner i M även legato, dock som ”mkt 
tydligt”, och i H och M pauseffekter. 
 
Övrigt 
Klangbalansen mellan manual och pedal i Buxtehude kommenteras i 
direktlyssningen i L, där det sägs att ”pedalen dominerar” vid spel på 



14 
 

öververket.  I efterhandslyssningen beskrivs motsvarande fenomen 
för M, där pedalen i ett av avsnitten sägs vara ”m[yc]k[e]t tydligt 
framträdande, nästan dominerande” 
 
Ornamentik i Buxtehude nämns i M i båda lyssningssituationerna, 
efterhandslyssningen beskriven som "tillagd" utöver notbilden. 
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Del IV (B) – jämförande parvis lyssning av inspelningarna i hemmet. Lyssningarna genomfördes med noter. 

Från Petters, Helges, Sverkers, Jans och Tomas kommentarerer 

Generella kommentarer: 

(PS) Vid noggrannare analys av inspelningarna finnar man små skiftningar och till syvende och sidst blir det mycket en fråga om magkänsla och det som 

”talar” till en. Generellt föredrog jag inspelningarna X och Z, med en viss – men ändå tydlig – övervikt för Z. Jag upplevde genomgående dessa tolkningar 

som mer inspirerade och uttrycksfulla med vissa undantag. Y var genomgående den inspelning som tilltalade mig minst. När jag tittar tillbaka på mina 

anteckningar från lyssningen i Studio Acusticum är Akustik 1 och 3 de jag föredrar med en viss övervikt för Akustik 3. Akustik 2 är den som tilltalar mig 

minst.Slutligen vill jag säga att jag inte är någon van lyssnare av orgelmusik. Det har varit en utmaning att lyssna när man har så pass lite referenser till ”hur” 

det ska låta. 

(SJ) L tenderar att ha snabbare tempi än övriga. M framstår som ”friare” än i synnerhet L; det gäller agogiken men även ornamentiken i Buxtehude, som är 

betydligt rikare i M än i övriga (minst i L). L tenderar att ha tätare artikulation än övriga (denna tendens är dock svagare än de övriga). Den friare agogiken i 

M (striktare i L) och den tätare artikulationen i L (framför allt i Buxtehude) framträder även i observationerna i ”livelyssningen” i hemmet. 

(Ljudtekniker TJ) Det jag hela tiden dras till i min lyssning är instrumentets och rummets klang. I session L har diskantregistret drunknat långt in i orgeln 

medan basregistret framträder lika tydligt som vid de andra sessionerna. 

H mot M: Interpretationen av styckena i de båda sessionerna är i stort sett identiska. Jag tycker mig dock höra att musikaliska andningar och fermat är något 

längre i session Z och att även ritardandon blir något kraftfullare. 

M mot L: M är att föredra både gällande dragningar och tempo samt hur de spelas. Det verkar som att L-sessionens kortare akustik måste kompenseras med 

att tonerna spelas mer tenutoliknande. Timeing, dragningar och ornamentering tycker jag skiljer sig mellan de olika sessionerna. Mest skiljer sig session Y 

mot de andra två. Det låter som att organisten inte riktigt är överens med tiden det tar mellan en tangent trycks ned och ljudet hörs. Detta är tydligt i första 

styckets fråga-svar-partier mellan olika register. Rummets efterklang kan mycket väl påverka timeingen. Session L känns tungspelad. Organisten får inte 

mycket hjälp av rummet att få den klang hon är ute efter. 

H mot L: Som jag tidigare skrivit så anser jag att session M och H är näst intill identiska. Den session som skiljer sig mest från de andra är session L. Se därför 

kommentarer ovan i rubriken Lyssning M mot L.  

(ljudtekniker JB) H mot M: Spatialt: M har mindre efterklang – orgeln upplevs närmare och överrepresenterad i högt register. M rusar i vissa fraser, medan 

H:s variationer är följsammare. Buxtehude 2’55”: M tar ut mer av rit i slutet av frasen i takt 58-59 efter att ha accelererat i början. H går något snabbare i 
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Reger, både i O Welt och Morgenstern. H mer legato i Reger, Morgenstern, takt 22-24, möjligen p g a efterklangen. H fyller klangen mer. I Hambraeus 

tyngre/större, möjligen ngt långsammare än M. 

M mot L: Stämbalans: Y är ojämnare, vissa register kommer inte ut ur instrumentet. L smalare spatialt, stämmor når inte ut. Tempo och frasering: M varierar 

mer. Någon gång (Buxtehudes inledning) kan det ge ett ngt stressat intryck i förhållande till akustiken. L verkar befrämja ett jämnare tempo och upplevs mer 

”metronomisk” (ex Buxtehude från takt 20), medan X innehåller fler och större dragningar (Ex Reger: Morgenstern). Möjligen kortare pauser i L. Reger, 

Morgenstern, takt 22-23: M är lättare, gående, synkoperad, L: rakare, men mer ritarderad i slutet. 

H mot L: Stämbalans: L ojämnare, instängd. Spatialt: L smalare. Något längre toner i L. Finns mer luft mellan dem i H (Buxtehude 2-3 min). Ornamentik i L vid 

upptakten (3’15”) friare jämfört m H som är mer jämnt indelad. L känns mer noggrann. H har lite friare tolkning. Även här har L mindre rörlighet i tempi. 

Spatialt bredare rum och instrument i H. Reger: O Welt: går långsammare i H. Reger, Morgenstern: Takt 23-24: L tydligare rit. 

Buxtehude, durata:  H = 6,24 
  M = 6,22 
  L = 6,24 
 
Reger O Welt, durata:  H = 2,49 
  M = 2,57 
  L = 2,43 
 
Reger Wie schön, durata: H = 2,46 
  M = 2,53 
  L = 2,47 
 
Hambreus, durata:  H = 4,40  

M = 4,33 
L = 4,35 

 Petter Sverker Helge 
H mot M    

Buxtehude Takt 1-20: Likartad frasering, något större rit i M, 
föredrar som helhet H då den känns mycket väl 
avvägd agogiskt 
Takt 21-61: Likartad frasering och bra flyt i fugan, 

Takt 1-20: Ingen påfallande skillnad i tempo, Mer utpräglad 
agogik i M, bl a i inledningen (”trög start”), Något tätare i 
H, i starten, Mycket tillagd ornamentik i M, i H endast i 
sluttakten (t 20) 

Jämförande lyssningar 
saknas 
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upplever att fraseringen i H är naturlig även i 
tonupprepningarna, takterna 55-59 är bättre i 
version H och har ett driv ända fram till 
ritardandot i takt 60-61 
Takt 62-69: Dessa är likartade. H har något större 
tyngd och känns mycket väl avvägd. Jag föredrar 
möjligen denna. 
Takt 70-86: Det är lite större väntan i de 
inledande tonerna på H men annars en likartad 
frasering. Takt 80 känns mer naturlig i H. Överlag 
känns det som att interpreten tar ut svängarna 
lite mer i H. Möjligen föredrar jag M  i denna del 
som har lite mer flyt i fördraget. 
Takt 87-94: Även här sticker M ut. Jag föredrar H 
som är lite rakare och mer direkt i fraseringen. 
Takt 95-110: H tar ut agogiken lite mer med 
pådrivande och jagande sextondelsupprepningar i 
början. H har lite större dragningar och är något 
mer pådrivande i skallöpningarna. Jag gillar båda 
inspelningarna men kanske föredrar jag H. 

Takt 21-61: Ingen märkbar skillnad i tempo, Mer agogisk 
frihet i M (på sina ställen, t ex första temainsatsen och i 
sluttakterna), mer ”driv” i M, Inga stora generella 
skillnader i artikulation, vissa upptakter (t 50) ”luftigare” i 
H, mer ornamentik i M 
Takt 62-69: Ingen märkbar skillnad i tempo, Ingen märkbar 
[agogisk] skillnad; båda går från närmast pulslöshet i de 
första takterna till en (lugn) puls i de senare. Mer utpräglat 
inégal i M (t 63:3-4, 68:2), I huvudsak lika [artikulation]; 
dock ett par ställen med markerade cesurer i H; framför 
allt i pedalen mellan takt 65 och 66), några ornament mer 
utarbetade i M 
Takt 70-86: Ingen påfallande skillnad i tempo, Jämnare, 
mer regelbunden puls i H (dock ej utan undantag), mer luft 
mellan fraserna i M (H mer direkt på nästa fras, t ex i t 75-
76), Artikulationen jämnare i H, större skillnader mellan 
”tät” och ”gles” artikulation i M (t 85-86 tätare i M) 
Takt 87-94: Ingen märkbar skillnad i tempo, Obetydliga 
agogiska skillnader, Slutdrillen (t 94) mer artikulerad i M; i 
övrigt inga påfallande skillnader, M drill i takt 89 (alten), ej i 
H; M arpeggio i t 93, ej i H; i övrigt vissa skillnader i antal 
slag i tersdrillarna (t ex t 92) 
Takt 95-110: Mer driv i H, i synnerhet i början, Vissa 
agogiska skillnader, men ingen tydlig tendens: 
Långsammare start i takt 95 i M, insaktning i takt 97 i M 
dock långsammare start i t 104 i H, Påfallande likartad 
artikulation 

Reger O 
Welt 

H är som helhet att föredra då agogiken känns 
mer naturlig, med väl avvägd pausering och 
andning. 

Generellt intryck: M ”försiktigare”, med mer detaljagogik 
(inom taktslaget), t ex i första frasen; H mer drivande och 
regelbunden frasagogik. I fraserna: koordination dynamik-
agogik (acc/cresc resp. rall/dim) något mer konsekvent i H. 
Fras 2: påfallande acc i H. Sista frasen (med noterat 
”sempre rit”): mer rall. i M, Genomgående legato i båda, M 
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mer konsekvent diminuendo i slutet av fraserna 

Reger Wie 
schön 

Takt 1-6: Klanglikt liknar de varandra. Tycker att 
det finns ett fint lugn över M i jämförelse med H. 
Takt 7-21: Klangligt likartade. Svårt att skilja dessa 
åt, de känns mer eller mindre identiska i 
upplägget. 
Takt 22-23: Något mer utmejslad agogik i M som 
känns mycket övertygande. 
Takt 24-33: M känns mycket inspirerad med stort 
uttryck och något mer agogik. Slutet är mycket 
övertygande och fint detaljarbete. 

Takt 1-6: H något snabbare, i synnerhet i första frasen, H 
dröjer på 1:a tonen; annars likartad agogik, Ingen 
nämnvärd [dynamisk] skillnad 
Takt 7-21: H jämnare: M påfallande skillnad i tempo från c 
f:s inträde (takt 7:3), mer påfallande tempoökning i M i 
andra frasen (takt 12:3); i slutet av andra frasen (takt 17:2, 
sextondelar) ritardando i M men ej i H,  
Takt 22-23: H upplevs något snabbare än M, M jämnt 
tempo med slutritardando (t 23:4), H mer agogiska 
svängar, Båda förlänger första triolåttondelen i t 23:3 
(analogt med triolfjärdedelen i t 22:3), men H förlänger 
även i t 22:2 och 23:2 
Takt 24-33: H upplevs något snabbare, M retarderar mer i 
frasslut (takt 24:4, 25:4) och även i takt 28:4; H har 
jämnare tempo fram till ff (takt 29:3). H har mer utpräglat 
accelerando från takt 30 (men även X har tydligt 
accelerando), H har tydlig paus före takt 26. 

 

Hambreus Det är likartat intryck och inspelningarna är 
klangligt jämförbara. Jag upplever dock Z som 
något mer artikulerad och agogiskt betonad, med 
något bredare och större uttryck. Som helhet 
övertygar Z mest. 

Långsammare i H än i N, i det avslutande partiet (från 
4/4/2) dock likartat tempo (betydligt långsammare än i 
inledningen), Ej mycket agogik i någon av inspelningarna; i 
2/4/1 ritardando i M utan motsvarighet i H, I huvudsak lika; 
tendens till tätare artikulation i H på vissa ställen (t ex takt 
3) 

 

M mot L    

Buxtehude Takt 1-20: Upplever ingen större skillnad mellan 
inspelningarna agogiskt, klangligt är M bättre och 
mer medryckande, från takt 10 är det lite mer 
driv och riktning i fraserna i M 
Takt 21-61: Takt 60 och 61 är tydligt ritarderande 
på båda inspelningarna. Takterna 55-59 upplever 
jag lite avstannande och tvekande på båda 
inspelningarna och det följande ritardandot blir 

Takt 1-20: Ingen påfallande upplevd skillnad i tempo, Ingen 
större [agogisk] skillnad generellt; möjligen något mer 
eftertrycklig i starten i M.  M har accelerando i takt takt 14-
15 utan motsvarighet i L, Luftigare artikulation (ställvis) i 
M, påfallande skillnad i starten, Manualen klingar mer 
avlägset i L. Pedalen mer dominerande i L, Mer ornamentik 
i M (6–7 ställen) än i L (1 ställe [slutkadensen, dock på 
annan ton än i M]) 
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lite av tårta på tårtan. Ingen av dessa versioner av 
fugan övertygar mig helt. De små agogiska 
skriftningarna i huvudtemats tonupprepningar 
känns lite sökta. 
Takt 62-69: Båda inspelningarna är likartade. Den 
”alternativa” bastonen i början av L gör det lite 
svårt att jämföra inspelningarnas inledning. Från 
takt 64 upplever jag ornamentiken perfekt 
avvägd och tajmad på L. 
Takt 70-86: Jag föredrar M då jag upplever att 
den har ett bättre flyt även om båda 
inspelningarna är mycket likartade agogiskt. I i 
takt 80 känns agogiken lite konstlad i baslinjen på 
båda inspelningarna. 
Takt 87-94: Inspelningarna skiljer sig åt en hel del. 
Takt 89 saknar arpeggion på L och M har extra 
ornamentik inlagd i takt 89. L känns korrekt även 
om det finns en charm med tyngden och emfasen 
i M. 
Takt 95-110: M är mer uttrycksfull med tydligare 
artikulation och har en utmejslad agogik med 
betoningar på viktiga toner. M har ett längre 
slutackord. M känns som helhet mer inspirerad 
och är genomgående övertygande framförd. 

Takt 21-61: Något ”försiktigare” spel i L. Från takt 55 
lugnare, mer eftertänksamt i båda versionerna, Inledande 
temainsatser mer agogiska i M (accelerando i 
tonupprepningarna). Från takt 55 mer agogiskt i båda 
versionerna, Relativt tät artikulation i tonupprepningarna i 
båda versionerna, Ornamentik på ett flertal upptaktstoner 
i M; ej i L 
Takt 62-69: Ingen märkbar skillnad [tempo], Ingen 
påfallande skillnad [agogik], Friare, utförligare ornamentik i 
M (dock riklig i båda versionerna) 
Takt 70-86: Något mer upplevd energi i M, Mer driv i M 
(kanske mer flexibilitet); mer markerat slutritardando i L, 
Ingen större upplevd skillnad; M tätare upprepade ackord i 
slutfrasen, M direkt över till nästa avsnitt; Y paus 
Takt 87-94: Långsammare i M; mer ”vila”, Något mer 
pausering mellan fraserna  i M, Drilltoner mer artikulerade 
i M, tre arpeggi i M, ett i L,  
Takt 95-110: Mer ”tyngd” i M, Mer agogisk bredd (större 
spännvidder) i M, mer markerade avfraseringar, Ngt mer 
artikulerat i M 

Reger O 
Welt 

Jag föredrar klangen i M mot L. I övrigt är 
inspelningarna likartade agogiskt. Jag 
upplever båda inspelningarna lite oorganiska 
och ”ryckiga” i andningen. Som helhet 
övertygar M mera men förmodligen är det 
den varmare och klarare klangen i 
inspelningen som väger över. Blir förvånad då 
jag ser att L är 14 sekunder snabbare. Jag 

M långsammare, Mer drivande i fraserna i L (undantag 1:a 
frasen). M tendens till att göra 1:a 8-delen i taktdelar 
längre än den 2:a. Långsammare starter i M, Ingen märkbar 
skillnad [artikulation]: genomgående legato i båda 
versionerna, Dynamik och agogik i fraserna följs åt mer 
konsekvent i L (dock ej alltid) 
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upplever båda ganska likartade 
tempomässigt men förmodligen innebär den 
torrare akustiken vid L att ett snabbare 
fördrag känns naturligt. 

Reger Wie 
schön 

Takt 1-6: Klangligt är M att föredra. L upplevs 
väsentligt raskare och lite oorganisk på ett par 
ställen. Dynamiken är lite abrupt hanterad på 
båda inspelningarna. 
Takt 7-21: Klangligt är M att föredra, i övrigt är de 
mycket likartade fraseringsmässigt och agogiskt. 
Takt 22-23: Likartade 
Takt 24-33: M är att föredra både klangligt och 
uttrycksmässigt med något mer agogik och emfas 
i artikulationen. 

Takt 1-6: M långsammare, Något mer driv i M i fras 2, i L i 
fras 3. Mer rit i slutkadensen i M, Mer övertonsrik klang i M 
Takt 7-21: Ingen märkbar skillnad. M känns något mindre 
”tungfotad” före accelerandot (mer agogik där?), M något 
mer flexibel i senare delen med vissa tyngdpunkter (t ex i 
början av sista takten). Mer markerad slutkadens i M, 
Ingen skillnad [artikulation] (genomgående legato), Perfekt 
samordning accelerando-crescendo i takt 12-16 i M! 
Takt 22-23: Jämnt tempo förutom i slutet i M; i L 
ritardando även i slutet av takt 22, Överstämmans 8-delar i 
början av varje triol hålls ut till 4-del i L (undantag 1:a 
tonen), vilket ger obrutet legato i stegvis sjunkande 
rörelse! M gör detta i takt 23:3 men inte annars 
Takt 24-33: Mer agogiska dragningar i M (framför allt i 
början av takter) i takt 24–28 i M. Mer accelerando i L i takt 
29:3–31:1?, Genomgående legato; ingen skillnad mellan 
inspelningarna [artikulation] 

 

Hambreus Det är likartad interpretation i inspelningarna 
men M är klangligt mycket mer tilltalande då L 
stundtals låter lite som en elorgel (hemmaorgel). 
M har mer uttryck agogiskt i signalerna takt 34. 
Jag upplever att det är lite mer driv i M än i L i 
första halvan av verket samt lite bredare anlagt 
slut i M. Som helhet övertygar M mer än L med 
något mer kontraster, större uttryck och tydligare 
artikulation. 

M upplevdes långsammare (första avsnittet 1 sek längre i 
M), Mer luft mellan ackorden i M? (men i så fall liten 
skillnad) 

 

H mot L    

Buxtehude Takt 1-20: Klangligt är H mycket bättre, större 
skiftningar, klingar både klarare och större, 

Takt 1-20: H upplevs som snabbare, åtminstone i senare 
delen (uppmätt tid totalt: H  2 sek snabbare; i takt 13:1–
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överlag känns H mer övertygande, även 
fraseringsmässigt, svårt att avgöra hur 
mycket av detta som påverkas av 
klangbilden, det är något mer driv, tydligare 
artikulation och mer emfas i H 

Takt 21-61: klangligt upplever jag L tråkig och 
lite fadd i jämförelse med H som klingar stort 
och fritt, fraseringen som känns lite sökt i L är 
mer organisk i H, takt 55-59 är att föredra på 
H då de leder fram till de två avslutande 
ritardandotakterna som nu fungerar som en 
pendang 

Takt 62-69: Trots att L är långsammare 
upplever jag H bredare anlagd. Detta måste 
ha med klangen att göra. L upplever jag som 
lite nykter och grå i jämförelse. 
Takt 70-86: Båda inspelningarna har bra driv, men 
Hs glittrande klang och tydliga artikulation gör att 
den känns mer övertygande. Jag tycker att takt 80 
känns lite snubblande men H är att föredra i 
denna takt 
Takt 87-94: H är att föredra då den känns mer 
omsorgsfull i detaljarbetet och har en i mitt tycke 
perfekt avvägd andning 
Takt 95-110: Ornamenten i takt 105-106 är 
tydligare på L men som helhet är H att föredra, 
det finns ett driv och en jakt i inledningen som L 
saknar trots att de annars är likartade. Slutet är 
brett anlagt och klangen är stor och rik. 

18:1 Z 2 sek snabbare!), Pausen i takt 2 (avsnittets enda) 
görs större i H, Artikulation i pedalen förefaller mer 
”pedantisk” i L, Manualen klingar mer avlägset i L. Pedalen 
mer dominerande i L 
Takt 21-61: Inga större skillnader [tempo]; dock uppfattas 
partiet med 16-delar från takt 55 som mer återhållsamt i L, 
Partiet från takt 55 förbereds mer i L; annars mycket 
likartad, Mycket likartad [artikulation]; längre resp. kortare 
upptaktsåttondelar på samma ställen i L och H. Möjligen 
ställvis ngt luftigare art i H, Ett par skillnader i ornamentik 
fr a inledande skala i H (acciaccatura + mordentdrill i L.); 
dock generellt av samma omfattning 
Takt 62-69: Ingen upplevd skillnad [tempo], möjligen något 
långsammare i H, Obetydliga skillnader [agogik], Tätt 
”Ordentliches Fortgehen”i båda versionerna; enstaka toner 
mer artikulerade i H, Ett par skillnader i ornamentik fr a 
inledande skala i H (acciaccatura + mordentdrill i L.); dock 
generellt av samma omfattning 
Takt 70-86: Ingen upplevelse av skillnad [tempo], Möjligen 
något mer ”dröjande starter” (t ex i takt 70) i H, Ofta något 
mer skillnad mellan ”goda” och ”dåliga” 8-delar i L; dock 
tvärtom i 85:2. Längre paus vid övergång till nästa avsnitt i 
H 
Takt 87-94: Legato i L (utom i början av t 92), annars mer 
artikulerat i takt 92 i H; i H även tendens till mer 
artikulation på några få andra ställen; takt 88: ackordet i 
manualen släpps längre i förväg i H; längre paus efter t 92 i 
H, H arpeggio i takt 89, ej i L 
Takt 95-110: Upplevt tempo snabbare i H, Intryck av mer 
”retorisk” gestik i H; t ex mer driv framåt i takt 96-98, På 
enstaka ställen (som i takt 100:4 och före takt 104) något 
mer luft i H, men samma grundartikulation 

Reger O Andningen känns mer organisk i H och inte lika H upplevs långsammare och stadigare, trots accelerando i  
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Welt abrupt. Det är mycket klarare och rikare klang i H. 
Dynamiken är bättre avvägd i H. Tempot upplevs 
likartat i inspelningarna. 

fraserna, Ngt mer driv i M i fras 2, i L i fras 3; mer 
ritardando i slutkadensen i M, Genomgående legato i båda, 
Svällardynamik i båda; små skillnader 

Reger Wie 
schön 

Takt 1-6: Klangligt är H att föredra men i övrigt är 
inspelningarna mycket likartade. 
Takt 7-21: Klangligt är H att föredra. H har något 
mer utmejslat uttryck med något större agogiska 
skiftningar. 
Takt 22-23: Föredrar L då H inte har samma 
detaljarbete. 
Takt 24-33: H är att föredra klangligt. 
Slutackordet är något mer uthållet i H och kanske 
känns denna något mer ”inspirerad”. 
Detaljarbetet är något noggrannare i L. 

Takt 1-6: Mindre långsamt, mer ”sakligt” i L, Mer statisk i L; 
skillnad tydligast i fras 2, Genomgående legato i båda 
Takt 7-21: I början ngt ”släpigt”, mer jämnt flytande i H 
(uppmätt ngn sek kortare i H), i andra frasen mer 
accelerando i L än i H men mer rit före tredje frasen, 
Genomgående legato [båda] 
Takt 22-23: Båda retarderar i slutet av båda takterna men 
mer i t 23, särskilt i H, i L förlängning av 8-del till 4-del i alla 
trioler utom i 22:1 (ger obruten sjunkande legatolinje i 
överst); H ingen förlängning i 22:1 och 23:1, däremot i 
övriga trioler som i L (dock något lite luft i t 22). 
Takt 24-33: Likartad: någon gång mer ritardando i H vid 
övergång till ny registrering (takt 29:2), Artikulationspaus 
före slutackordet mer markerad i H, i Y kraftfullt inträde av 
överoktav i sista takten 

 

Hambreus Likartad interpretation men Z klangligt mycket 
mer tilltalande då Y stundtals låter lite som en 
kappel- eller hemmaorgel. Z är bredare anlagd i 
inledningen men i övrigt likartat disponerad. Det 
är större dramatik i uttrycket på Z och jag 
upplever denna inspelning något mer artikulerad 
och mer agogiskt betonad 

ingen upplevd nämnvärd skillnad [tempo]  (trots att L i 
inledningen (t o m s. 2/2/2:1) uppmätts 5 sekunder 
snabbare), Ingen skillnad [agogik]: Stadig puls i båda 
(förutom i partierna med fri solostämma), Små skillnader 
[artikulation], ej signifikanta eller konsekventa 
 

 

 

 

 


