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Sven Atle Johannesen:
Bach-sonater fra Nordstoga

Johann Sebastian Bach:
Sonatas
BWV 525-530, 583, 538, 564 og 588
Kåre Nordstoga orgel
Spilt i St Jacobi, Hamburg
Orgel: Schnitger 1693/Ahrend 1993
LAWO LWC 1087 (2015)

Sammenlignet med:
J. S. Bach: 
Organ Works (komplett)
Ton Koopman, orgel
Spilt i St Jacobi, Hamburg
Orgel: Schnitger 1693/Ahrend 1993
Warner Classics 2564 69281-7 
(1996/2009)

BWV 538 også sammenlignet med:
J. S. Bach: 
Orgelwerke III
Ton Koopman, orgel
Spilt i Grote Kerk, Leeuwarden
Orgel: Müller 1727/Bakker & Timmenga 
1978
Novalis 150 036-2 (1988)

I Orgelspeilet 1-2014 omtalte Orgelspeilet 
Bachs triosonater fra Bjørn Boysens og 
Kongsberg kirke, og Boysens utgivelse ble 
sammenlignet med Nordstoga (1997) og 
Koopman (1983). Nå kommer Nordstoga 
med triosonatene på nytt, denne gangen 
fra St Jacobi i Hamburg. Jeg velger også 
denne gang å sammenligne med Koop-

man, men denne gangen fra hans kom-
plette Bach-serie på Warner Classics siden 
han her spiller sonatene, BWV 538 og 564 
på samme instrument som Nordstoga. 
Ved BWV 538 skjeler jeg til også Koop-
mans CD fra Leeuwarden.

Dette er fjerde dobbelt-cd i Nordstogas 
Bach-serie, og etter min mening den aller 
beste. Om mulig finner vi her i enda større 
grad enn de tidligere utgivelsene en orga-
nist som har dyp og inderlig forståelse av 
og respekt for Bachs verker. Og i tillegg er 
dette virkelig moro. Fra start til mål vitner 
dette om en organist som gleder seg over 
musikken og har det gøy ved spillepulten.  

Jeg føler at Nordstoga er mindre «objek-
tiv» i sin tilnærming nå enn han var i 1997. 
Han tar tydeligere valg og har en mer per-
sonlig tone i tolkingene. Artikulasjonen 
er fortsatt preget av lange linjer, men fra-
seringene er tydeligere og agogikken mer 
framtredende. Her spilles det på lag med 
et instrument som virkelig må ha vært 
inspirerende. Nordstoga registrerer vari-
ert og ikke dogmatisk. Framfor en nøytral 
tilnærming med f.eks. principal 8’ i begge 
overstemmene tilstrebes avveksling og 
klangfarger som er tilpasset satsenes ka-
rakter. Der en organist som Hans Fagius 
ville ha registrert yttersatsene likt for å 
uderstreke samhørighet, registrerer Nord-
stoga ulikt for å understreke individuali-
tet. Og det fungerer! Schnitger/Ahrend-
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orgelet har et rikt utvalg av klanger, og vi 
får høre mange av dem. Men alt med måte: 
Nordstoga er fornuftig nok tilbakeholden-
de med rørstemmer i pedal, eller bruk av 
mixturer. Det er en perfekt balanse mel-
lom manualene, og en tydelig basstemme. 
Tremulant er brukt bevisst. Alle tempi er 
velvalgt, uten ekstreme utslag den ene eller 
andre vei. Og vi får alle repetisjoner! Det 
krever konsentrasjon og bevissthet i f.eks. 
BWV 530,2.

Det er ikke mulig å beskrive alle satsene 
her, men noen høydepunkter må trekkes 
fram: BWV 527,2 (Adagio e dolce) er en 
sats Nordstoga alltid har behersket til fulle. 
Han skjønner som ingen andre hva sats-
betegnelsen må bety, og evner å formidle 
det eksemplarisk. Satsen er nok relativt 
enkel teknisk, men slett ikke lett å gjøre så 
musikalsk.  Et annet høydepunkt er BWV 
528,2, som kanskje mangler litt tempo 
på å være en perfekt Andante, men som 
flyter jevnt og vidunderlig av gårde, med 
alikvoter mot rørklang i manualene. Labi-
alstemmer mot rørklang er det også i yt-
tersatsene i BWV 528, men ikke likt – hver 
sats har sitt individuelle klangpreg. I BWV 
526,1 spilles det med korresponderende 
labialstemmer i manualene, der Schnitger/
Ahrends elegante intonasjon gjør at stem-
mene virkelig får individuell karakter. Den 
virtuose BWV 526,3 spilles effektivt med 
Trompet 8’-basis i venstre hånd, perfekt 
balansert med labialstemmer i høyre og en 
nøytral, men tydelig basspedal. I det hele 
viser Nordstoga at han evner å utnytte in-
strumentets ressurser til ekte kammermu-
sikk. 

Et verdifullt tillegg er den lille triosatsen 
BWV 583. Denne blir altfor ofte ignorert, 
og har fått et mindreverdighetsstempel, 
siden Bachs opphav er omstridt. Men her 
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får den en var og fin tolking, og Nordstoga 
viser med all tydelighet at satsen hører 
med i det gode selskap.

Koopmans sonater fra St Jacobi er stram-
mere og mer metrisk enn tidligere, med 
mindre agogikk og inegalitet. I de fire før-
ste sonatene er alle satser raskere enn før, 
og i de raske yttersatsene blir tilhøreren 
nesten andpusten. En del registreringer er 
fortsatt fantasifulle, men balansen er ikke 
alltid god: I BWV 528,1 blir en Trompet 
8’ i venstre hånd overdøvende og brutal. I 
BWV 528,2 er det omvendt – der er ven-
stre hånds rørstemme alt for tynn og nes-
ten «fraværende». Kontrasten til de vellyk-
kede klangkombinasjonene hos Nordstoga 
er slående. BWV 526,1 var i 1983 et skole-
eksempel på agogikk og fraseringskunst 
hos Koopman. Her er satsen blitt mye 
jevnere og mer egalt, og agogikken nesten 
fraværende. Da blir det litt for firkantet og 
kjedelig, og det er synd, for i 1983-utgaven 
var dette en sats som virkelig var gripende. 
BWV 526,3 går i plenum med rørfunda-
ment i pedal. Klanglig fungerer det, men 
som i 1983-utgaven rives tematikken fra 
hverandre av rikholdige forsiringer. BWV 
530,3 er registrert på samme måte, men 
siden satsen er «konstruert» på annen 
måte blir det her et inntrykk av klanglig 
«sprik», og pedalen lever sitt eget liv på si-
den av plenum i manualene.  Ellers er det 
mye 8’-fundament i basstemmen, noe som 
gjør klanginntrykket lett og «luftig», men 
også litt for spinkelt. I sum er Koopmans 
sonater denne gangen dessverre skuffende 
overflatisk, og den klanglige realisering er 
for ekstrem – det klinger ofte for tynt og 
spinkelt eller for sterkt og ubalansert.

Hver av Nordstogas cd-er innledes med 
en monumental toccata, hhv. BWV 538 og 
564. BWV 538,1 gir organisten ofte et re-

gistreringsproblem. Satsen krever to ma-
nualverk med plenumsregistrering, og på 
de fleste orgler er det vanskelig å finne to 
manualer med kontrasterende og likevel 
balanserende plenum. Ofte blir manua-
lene for like, eller den dynamiske balansen 
mangler. Nordstoga har det lettere enn 
vanlig, med Schnitger/Ahrend-orgelets 
fargerike mixturer i alle verk. Her spilles 
tutti på et mørkere og kvintpreget HW-
plenum mot solo (RP?) registrert med 
en glitrende og mer oktavpreget Scharff. 
I vanlig stereo er det likevel ikke helt lett 
å plassere verkene i rommet, men det 
hele blir klarere hvis man lytter i SACD 
med «surround». Satsen puster natur-
lig, og Bachs uendelige 16-delsbevegelser 
blir aldri mekanisk eller metronomisk. I 
fugen kunne det synkoperte temaet med 
forholdningene kanskje vært tydelig-
gjort med mer markant artikulasjon. Men 
Nordstogas spill er klarheten selv, og alle 
stemmer behandles likt, slik at trangførin-
gene er lette å følge. Fugen er forøvrig lang 
… och för otränade åhörare svårlystnad, 
som Lars Angerdal sier det i sin bok Or-
ganistpraxis. Angerdal foreslår manual-
vekslinger ved toneartsskiftene for å gjøre 
verket letter tilgjengelig. Hans Fagius an-
tyder ulike strukturer i fugen i sin Bach-
håndbok, men tar som en selvfølge at hele 
satsen skal spilles på et stort plenum, uten 
endringer. Selv har jeg alltid ansett denne 
fugen for å være et plenumsverk, og slik 
den presenteres hos Nordstoga virker det 
som eneste fornuftige løsning. 

I BWV 564 får vi i toccataen høre St Jacobis 
fulle plenum med 32’ i pedal. Dessverre 
har 32’-stemmene litt problemer med å 
henge med i farten, og særlig pedalsoloen 
lider under dette. Her hadde det kanskje 
klart deg med 16’-basis? Ellers er tocca-
taen full av driv og overskudd, og preget 
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av offensivt spill. Adagio-satsen spilles ny-
delig og litt tilbakeholdt. Nordstoga er like 
moderat med forsiringer som Koopman er 
rundhåndet, men satsen formes omhyg-
gelig og sikkert og blir aldri kjedelig. Og 
sluttsatsen får det helt riktige plenum som 
gjør at den både blir monumental og kan 
danse av gårde. Nordstoga faller ikke for 
fristelsen å overdrive med (de teoretiske) 
mulighetene for å alternere mellom 2 x 3 
og 3 x 2 i fugens 6/8-takt.

Koopman har en villere og mer desperat 
tilnærming til toccataen BWV 538,1, og 
det fascinerer absolutt. Men spørsmålet er 
om det ikke går for fort – det hele er over 
på 5:17 mot Nordstogas 5:52 – og om det 
ikke blir for metronomisk. Komplemen-
tærrytmikken blir mekanisk gjengitt, og 
når det første inntrykket har lagt seg føles 
det hele rett og slett som overflatisk publi-
kumsfrieri. Fugen blir dessverre en ned-
tur med en alt for beskjeden registrering; 
uten klangkrone og med Trompet 8’ som 
eneste rørstemme i en beskjeden pedal. 
Tempoet er mer menneskelig her, og arti-
kulasjonen understreker den gjennomgå-
ende anapest-rytmen. Imidlertid bidrar 
de overdrevne forsiringene i tema mer til 
å tilsløre enn å levendegjøre. Fugens Stile 
antico trenger etter mitt syn mer ro og 
tyngde, og mindre løssluppenhet. 

I 1980-årene laget Koopman en rekke 
Bach-innspillinger for Novalis der han be-
nyttet ulike nederlandske og tyske instru-

menter. BWV 538 var med på vol III, spilt 
på Christian Müller-orgelet i Leeuwarden. 
Her er både den klanglige kontrast og ba-
lansen mellom verkene svært god. Hele 
fugen spilles her i samme plenumsregis-
trering helt til de store blokkakkordene i 
sluttaktene, der han manualveksler som i 
toccataen. Den livlige artikulasjonen bi-
drar også her til å levendegjøre den lange 
fugen. Men som i St Jacobi river de rik-
holdige forsiringene fuge-tematikken fra 
hverandre, og toccataen går også her alt 
for metronomisk. Det Koopman vinner 
ved å understreke verkets motorikk taper 
han i naturlig pust og nyansering. Tempo 
her er enda høyere enn i St Jacobi - tocca-
taen spilles på 4:48 mot Nordstogas 5:52! 
Og hos Nordstoga går det absolutt ikke 
tregt. 

Torkild Baden fabulerer i tekstbilaget 
rundt triosonatenes tilblivelse og hvordan 
de ble verdsatt i Bachs samtid og tidlige 
ettertid. Dette er artig lesing. Men noen 
egentlig verkbeskrivelse får vi ikke, og 
heller ikke noe om de øvrige verkene på 
denne utgivelsen. Det er synd. Og vi burde 
fått opplyst Nordstogas registreringer, si-
den dette for oss andre kan sies å være en 
oppdragelse i å registrere triospill. 

Oppsummert: Nordstogas nye innspilling 
av triosonatene er stor orgelkunst som an-
befales uforbeholdent. Her tåler han sam-
menligning med hvem som helst. Bare lytt 
selv!

Du har sikkert meninger i aktuelle orgelsaker.

Hvorfor bidrar du ikke i Orgelspeilet?


