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Sammanfattning 
Denna uppsats består av en analys och en transkription av första satsen ur Béla Bartóks Sex 
rumänska folkdanser. Sviten komponerades i originalform för solopiano, men flera 
arrangemang för andra sättningar har sedan gjorts. Den kanske kändaste bearbetningen 
arrangerades 1925 av Bartóks vän Zoltán Sékely som ett kammarmusikverk för piano och 
fiol. Då min bearbetning är avsedd för gitarr och fiol så har jag valt att begränsa mig till 
Sékelys arrangemang där jag har lämnat fiolstämman intakt och gjort en transkription på hans 
pianostämma.  

I analysen tar jag upp de rytmiska, melodiska och harmoniska motiven ur ett konstnärligt och 
analytiskt perspektiv. Under skapandet av transkriptionen har jag stött på vissa 
instrumenttekniska problem. Jag förklarar i mitt arbete hur jag löst dessa och diskuterar olika 
alternativ som lett fram till mina beslut.  

Både analysen och transkriptionen är till stor del baserade på de erfarenheter jag erhållit från 
mitt musikliv och mina studier vid Kungl. Musikhögskolan men även från utvald litteratur 
som utgångspunkt. 

 

Nyckelord: Béla Bartók, sex rumänska folkdanser, Zoltán Sékely, transkription, arrangemang, 
gitarr 
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1. Inledning 
 

När jag var femton år gammal fick jag för första gången upp öronen för gitarr. Introduktionen 
i Red Hot Chili Peppers Californication bestod av två brutna ackord, a-moll följt av F-dur. 
Klangen och värmen som min barndomsvän med hjälp av sin nylonsträngade gitarr kunde 
framkalla fångade genast min uppmärksamhet. Jag kan idag se att detta var min första riktigt 
stora musikaliska upplevelse. Från den stunden har gitarren blivit som en del av min identitet, 
men det dröjde flera år till innan jag fick upp öronen för musik komponerad för andra 
instrument.  

Jag kan specifikt minnas tre stycken som inte är skrivna för gitarr och som gav mig en 
alldeles speciell känsla när jag hörde dem för första gången: Wilhelm Stenhammars Adagio, 
Vaughan Williams The vagabond och Béla Bartóks Sex rumänska folkdanser. Samtliga dessa 
stycken har två saker gemensamt: de består av en pianoackompanjerande stämma tillsammans 
med ett melodiinstrument. När jag för första gången hörde dem fick jag en känsla för att de 
musikaliska intentionerna på ett naturligt sätt skulle kunna bibehållas om pianostämman 
istället spelades på gitarr. Både Adagio och The vagabond har jag i mindre ambitiösa projekt 
provat att bearbeta för gitarr. 

Sex rumänska folkdanser introducerades för mig första gången 2012 när jag studerade vid 
Birkagårdens klassiska musiklinje. Inte mindre än tre av mina fiolspelande studiekamrater 
spelade tillsammans med en pianist olika satser ur detta verk. Jag upplevde musiken som både 
väldigt vacker och självklar, och jag började ganska omgående leka med tanken att försöka 
spela pianostämman på gitarr. I denna uppsats får ni följa mig i min analys och tolkning av 
stycket och min transkription av pianostämman på första satsen ur Béla Bartóks Sex rumänska 
folkdanser.  
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2. Bakgrund 

2.1. Arrangemang för gitarr 
Att transkribera och arrangera musik för gitarr har blivit något av en tradition under det 
senaste århundradet. Många av de främsta gitarristerna har under det gångna seklet 
transkriberat stora mängder musik för gitarr. Francisco Tarréga, Emilio Pujol, Andrés Segovia 
och Miguel Llobet är några gitarrister som med sina transkriptioner har påverkat att gitarrens 
repertoar ser ut som den gör idag (Giertz, 1979). Både de nyare och äldre transkriptionerna 
har varit viktiga för gitarrens utveckling, eftersom originalkompositioner för gitarr sällan 
skrevs av dåtidens största tonsättare utan till stor del av gitarristerna själva. Tittar man på 
barockepoken som är mycket populär hos gitarrister idag så består den av mängder med 
arrangemang av bland andra Bach, Weiss, Scarlatti och Händel (Giertz, 1979). Så varför skrev 
inte de största tonsättarna som Bach, Beethoven, Mozart, Schubert eller Debussy musik för 
gitarr? För att svara på detta behöver vi gå tillbaka i tiden och titta lite på gitarrens historia. 
 
Gitarrens popularitet under slutet av 1700-talet uppstod i ett tomrum efter lutan och cembalon. 
Lutan var svårspelad och cembalon började bli omodern. Gitarren som däremot var både 
billig, lätthanterlig och lättspelad passade utmärkt som ett heminstrument. En annan 
anledning som gjorde gitarren extra lättillgänglig var användningen av ackordtabeller, från 
början uppfunnen av Juan Carlos y Amat. Med hjälp av Amats ackordtabeller kunde man på 
ett lätt och överskådligt sätt ackompanjera utan att behöva kunna läsa varken noter, 
generalbas eller lutans speciella tabulatur (Giertz, 1979).  

Dessa egenskaper har inte bara varit positiva för gitarrmusikens fortsatta utveckling. Man kan 
med den här vetskapen anta att detta tonsvaga, lättsamma och ofta ackompanjerande folkliga 
heminstrumentet inte tycktes höra hemma i den klassiska musikens finrum, och man kan 
tänka sig att detta är en anledning till att de största tonsättarna under den klassiska musikens 
storhetsperiod inte komponerade för gitarr i någon större utsträckning. 

Under det senaste århundradet har gitarren dock fått en större exponering, mycket tack vare 
att de främsta gitarristerna under 1900-talet lade ned ett stort arbete på att utöka instrumentets 
repertoar i form av transkriptioner. 
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2.2. Bartók – De tidiga åren  
 
Béla Viktor Janos Bartók föddes den 25 mars 1881 i staden Nagyszentmiklós, då en ort i 
Torontálkomitatet i Ungern, men som idag rent geografiskt ligger i Rumänien. Bartók 
drabbades tidigt i livet av flera olika sjukdomar. Tarmkatarr, lunginflammation och flera års 
kronisk sjukdom som ett resultat av ett kontaminerat smittkoppsvaccin drabbade den unge 
Béla redan innan han fyllt fem år. Detta påverkade hans fysiska utveckling, men det verkade 
inte ha haft någon påverkan på hans intellektuella och musikaliska utveckling. Redan innan 
han kunde prata visade han med sitt kroppsspråk att han kände igen melodier som hans 
mamma spelade på pianot (Nordwall, 1972). 

2.3. Folkmusikaliska influenser 
 
1899 började Bartók studera vid Liszt-akademin. Där träffade han Zoltán Kodály, en person 
som skulle bli en livslång vän och kollega. De skulle visa sig ha ett gemensamt brinnande 
intresse för folkmusik, och tillsammans gav de sig ut på expeditioner runt om i Ungerns 
landsbygd för att forska kring och sammanställa folkmusik i olika regioner. Bartók gjorde 
senare med samma syfte fler resor i sitt liv som sträckte sig över stora delar av sydöstra 
Europa (Griffiths, 1984). 
 
Bartóks fascination och inspiration av folkmusiken tar väl fäste i en stor del av hans 
kompositioner. Han arbetade flitigt med olika typer av folkmusikinspirerade skalor, skiftande 
rytmer och taktväxlingar. Vissa av hans verk är rena arrangemang och harmoniseringar av 
melodier han stötte på under sina resor. Andra är originalkompositioner med tydlig folklig 
inspiration (Griffith, 1984; Nordwall, 1972). 

2.4. Sex rumänska folkdanser 
 
Denna svit är en bearbetning av sju faktiska fiolmelodier som Bartók fick höra under sina 
expeditioner till Transsylvanien 1910–1912. De sju melodierna blev sedan till en svit med sex 
satser (Robert Cummings, u.å.). Melodin som står till grund för den första satsens melodi 
spelades av två violinister och Bartók har behållit melodierna samt rytmerna intakta och 
utifrån dessa bearbetat fram harmoniken (Hämtad från: 
http://www.laphil.com/philpedia/music/romanian-folk-dances-bb-68-bela-bartok). Alla satser 
är relativt korta och hela sviten tar 5–7 minuter att framföra. Sats 1 som denna text kommer 
att beröra är den tidsmässigt längsta och består av 52 takter (Sékely, 1925). 
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2.5. Zoltán Sékelys arrangemang 
 

Verket blev färdigt 1915 och var från början ett pianostycke, men Bartók transkriberade det 
två år senare för orkester. Sviten arrangerades ännu en gång 1925 av Bartóks vän, den 
ungerske violinisten Zoltán Székely, denna gång för fiol och piano (Griffith, 1984). Székely 
gjorde en hel del välavvägda ändringar i sitt arrangemang. Han har exempelvis ändrat 
tonarten i tre av de sex satserna och anpassat fiolstämman så att den utnyttjar instrumentets 
styrkor med oktaveringar, pizzicaton och flageoletter (Szèkely, 1925). Detta är ett av Bartóks 
mer kända stycken, och eftersom många av de inspelningar av verket som finns på Youtube 
och Spotify är i just detta arrangemang kan man argumentera för att Székelys version är näst 
intill lika känt som originalet.  
 
Eftersom arrangemanget jag gjort, likt Székelys, är för fiol och ackordinstrument har jag valt 
att inte blanda in varken originalutgåvan eller Bartóks egna orkesterarrangemang i mitt arbete, 
utan min transkription är baserad på och kommer endast att jämföras med pianostämman på 
Székelys utgåva. 

2.6. Notation – gitarr kontra piano 

Det finns vissa skillnader i notation för piano och gitarr. Pianonoter brukar på grund av 
instrumentets stora melodiska omfång noteras i två system, diskantklav och basklav. Gitarren, 
med sitt lite mindre melodiska omfång, brukar bara noteras i ett system med diskantklav. 
Gitarrnoter är dock noterade en oktav högre än vad de i själva verket klingar för att matcha 
gitarrens melodiska register. Detta är något man behöver vara medveten om när man jämför 
piano- och gitarrnoter. 

Nedan visas exempel på hur ett identiskt klingande ackord noteras på de olika instrumenten. 

            

             Gitarr                                           Piano 

 

  

 
 
 



 5 

3. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att genom en analys och transkription av Sex rumänska folkdanser, 
sats 1, undersöka vilka ändringar som bör göras för att i största möjliga mån bibehålla 
musikens karaktär i kombination med instrumentidiomatik. 

Jag hoppas att med väl avvägda tekniska och musikaliska lösningar kunna behålla musiken 
utan att tonsättarens musikaliska intentioner går förlorade. Jag försöker också förmedla och 
motivera de ändringar jag har gjort i notbilden samtidigt som jag visar på att stora ändringar 
vid vissa ställen kan vara avgörande för att hålla ihop stycket musikaliskt och 
instrumenttekniskt. Jag hoppas också kunna förmedla ett sätt att arrangera för gitarr överlag, 
där jag försöker utnyttja gitarrens styrkor och undvika dess svagheter. 

Frågeställningar: 

1. Hur fri kan jag vara som arrangör utan att förändra tonsättarens musikaliska 
intentioner? 

2. Hur ska jag förhålla mig till gitarrtekniska problem? 
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4. Metod 
Till att börja med gjorde jag en analys över satsens storform. Därefter en komplett 
ackordanalys över satsens harmonik. Med dessa två analyser av musiken började jag sedan  
transkribera och studera in musiken. 

4.1. Metod för analys 

Storformen analyserades genom att lyssna på olika inspelningar av verket samt noggrant söka 
i partituret efter återkommande melodiska, rytmiska och harmoniska mönster och motiv. 
Ackordanalysen gjordes dels genom direkt läsning av partituret men också genom att i största 
möjligaste mån spela gitarr från pianonoterna för att få en uppfattning om hur harmoniken 
klingade på instrumentet. Genom denna metod analyserades samtliga ackord i satsen. På det 
sättet kunde jag sedan på ett överskådligt sätt förhålla mig till både noterna och 
ackordanalysen för att stämföra ackorden på bästa sätt i transkriptionen.  

4.2. Metod för transkription 
 
I transkriptionen berörs utvalda delar ur satsen där det på olika sätt uppstår tekniska eller 
musikaliska problem i samband med överföringen till gitarr. Eftersom samma tekniska och 
musikaliska tillvägagångssätt går att applicera på flera ställen i satsen har jag valt att begränsa 
mig till utvalda delar i transkriptionen. 
 
På grund av pianots och gitarrens olika tekniska förutsättningar har en hel del ändringar 
behövt göras. Jag har här utgått ifrån harmoniken och försökt behålla den högsta respektive 
lägsta tonen i varje ackord. På så sätt kunde ackorden reduceras eller kompletteras efter 
gitarrens möjligheter utan att den harmoniska funktionen ändrades. Det finns dock några 
undantag där denna idé inte har gått att genomföra och dessa delar berörs närmre i 
transkriptionen. 

4.3. Instudering och avgränsning 

Arbetet med Béla Bartóks Sex rumänska folkdanser inleddes redan under våren 2016 i 
samband med konserter jag höll tillsammans med en violinist. Jag transkriberade och 
studerade då in samtliga satser eftersom vi spelade hela sviten under kommande sommar. Det 
sista detaljarbetet på noterna utfördes under hösten 2016 och bestod av utskrivna 
fingersättningar, frasering och dynamik.  
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4.4. Omstämning av gitarren 

Storformsanalysen och ackordanalysen gav mig en större förståelse för pianostämmans 
melodiska register och jag valde utifrån detta att i transkriptionen stämma ned gitarrens sjätte 
sträng från tonen E till D. Genom detta får gitarren tillgång till ett lägre basregister vilket i sin 
tur ger fler möjligheter. Nedstämning av sjätte strängen som nu för tiden hos gitarrister går 
under det relativt vedertagna begreppet Drop-D har kommit att bli en nödvändig lösning för 
kompositörer och arrangörer för instrumentet. Exempelvis så använder sig Andrés Segovia av 
D-stämd sjätte sträng i sin transkription av J.S Bachs Chaconne från BWV 1004. Likaså gör 
Emilio Pujol i sin gitarrduotranskription av Isaac Albenizs Cordoba, och Miguel Llobet i sitt 
arrangemang över den Katalanska folksången El Noi de la Mare (Giertz, 1979). 

4.5. Övrigt 
Följande text kommer att vara uppdelad i två separata segment, analys (kap. 5) och 
transkription (kap. 6). Jag har valt att utforma det så för att tydligt skilja mellan Sékelys 
arrangemang och min egen transkription. 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras de delar ur satsen som jag anser är viktigast. Vissa delar som 
återkommer på liknande sätt har därför utelämnats. Notexempel tillkommer vid varje del som 
analyseras så att läsaren enkelt kan följa med i texten. 

 
Storform 
 
Form  Takter 
Introduktion   1–4 
Tema A   4–10 
Kadens  11–12 
Tema A var.   12–18 
Kadens  19–20 
Tema B   20–32 
Kadens   33–36 
Tema B var.   36–48 
Slutkadens   49–52 
 
Satsen har alltså bara två återkommande teman, men variation infaller ändå på grund av att 
harmoniken i viss utsträckning både fylls ut och ändrar sig när både tema A och B 
återkommer.  
 
Introduktion 
Stycket inleds med fyra takter pianoackompanjemang som med rytmisk bestämdhet 
framkallar ett återupprepande a-mollackord i lågt register med oktavfallande baslinje. Detta 
motiv sätter en rytmisk grund, och även om pianoackompanjemanget broderas ut och 
återkommer i variationer så genomsyrar denna rytm nästan hela satsen. 
 
Ex. 1 (takt 1–4)  
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Inslag av dorisk tonalitet 
Stora delar av första satsen, och även andra satsen, kretsar kring dorisk tonalitet. Redan i takt 
sex kan vi finna det högaltererade sjätte skalsteget (f#1) i fiolens stämma samtidigt som pianot 
spelar ett D7-ackord. 
 
 
Ex. 2 (takt 5–6) 

 
 
Jag upplever att den doriska tonaliteten gör att harmoniken drar till sig mer fokus och utstrålar 
en slags värme över satsen. Trots att det sjätte skalsteget i stor utsträckning undviks i 
melodistämman (återkommer bara åtta gånger, två gånger som F# och sex gånger som F) så 
finner man vid flera tillfällen den doriska harmoniken i pianostämman. 
 
Tema A 
Fiolstämman är enstämmig och motivet är till en början uppbyggt på synkoper som alltså 
spelar en hel del mellan pulsslagen (se takt 5–6). Detta skapar en spännande rytmisk kontrast 
mellan de två stämmorna.  
 
Kadens 1 
Takt 11–12 är ett återupprepande motiv i form av två A-durklanger som avslutar samtliga 
teman. Detta ackord uppfattas troligast som en så kallad variant av tonikan (tV). Fiolen ligger 
på ackordets grundton, men varje gång kadensen återkommer gör den det med variationer i 
fiolstämman. Skillnaderna är väldigt små och uppträder i form av oktavbyten, tvåstämmighet 
och tillagda förslag. 
 
 
Ex. 3 (takt 8–12) 
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Tema A variation 
När temat återkommer ser man klara skillnader. Fiolens stämma är inte längre enstämmig 
utan spelar upp till fyrstämmigt på takternas första slag. 
Vi kan även se skillnader i pianostämman, exempelvis så finner vi ett D-durackord i kvintläge 
på första slaget i takt 12, istället för ett a–mollackord i motsvarande takt när tema A först 
introducerades. I takt 16 samspelar även pianot med fiolens rytm och för ett kort ögonblick får 
pianot ett pulsslag senare en egen basmelodi. 
 
Ex. 4 (takt 12–17) 

  
 
 
I takt 18 har fiolens rytm modifierats, melodin blivit tvåstämmig och förslag har lagts till på 
pulsslagen. Kadensen som inträder i takt 19 har denna gång en uppoktaverad melodi och är 
också till en början tvåstämmig vilket ger en ytterligare harmonisk utfyllnad. 
 
 
Ex. 5 (takt 18–20) 
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Tema B 
Tema B är dubbelt så långt som det första temat och består alltså av 12 takter. Detta tema 
börjar likt tema A enstämmigt i fiolstämman. Ett nytt motiv presenteras och ett större 
melodiskt register används. I takt 25 spelar fiolen tonen c3 vilket är den hittills högsta tonen i 
satsen. 
 
 
Ex. 6 (takt 20–26) 

 
 
 
I takt 29 återkommer samma motiv i melodin samtidigt som harmoniken i pianostämman drar 
till sig uppmärksamhet. Detta genom att avbryta sitt initiala rytmiska mönster och lägga sig 
stilla på en växeldominant med lågaltererad kvint i basen, ett ackord som i sammanhanget kan 
uppfattas som ganska dissonant.  
 
 
Ex. 7 (takt 29–30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kadens 3 
Kadens 3 består av fyra takter istället för två. I takt 33–34 inträder ett nytt motiv i 
fiolstämman som spelas pizzicato. Med ett crescendo tar det sig med rytmisk bestämdhet 
tillsammans med pianostämman fram till ett liknande avslut som summerade tema A. Det nya 
motivet kontrasterar mot temats huvudmotiv och kan här uppfattas som en egen fras 
tillsammans med de två följande takterna. Detta gör att man kan uppfatta dessa fyra takter 
som en kadens.  
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Ex. 8 (takt 33–36) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema B variation 
 
På samma sätt som i tema A är här melodin vid flera ställen flerstämmig. Pianostämman 
börjar nu uppenbart ändra både rytm och harmonik. På första slaget i takt 37 spelar pianot ett 
F-maj7ackord vilket vi inte har fått höra tidigare och det första slaget i takt 38 och 40 lämnas 
tomma i form av fjärdedelspauser.  
 
 
Ex. 9 (takt 37–40) 

 
 
I takt 41–43 blir det harmoniska förloppet som mest intensivt och nya ackord kommer på 
varje taktslag. 
 
Ex. 10 (takt 41–43) 
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Slutkadens 
Denna kadens är en variation av kadens 3. Istället för att spelas pizzicato så letar sig fiolen 
med stråken uppåt i oktaverna ända till ett trestruket A för att sedan landa på samma ton nere i 
den lilla oktaven. Pianostämman avslutar kadensen på samma sätt som de tidigare kadenserna 
med ett A-durackord. 
 
 
Ex. 11 (takt 49–52) 
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6. Transkription 
I det här kapitlet berörs utvalda delar ur satsen som på olika sätt har ändrats i och med 
överföringen till gitarr. De toner i pianostämman som är ändrade på grund av tekniska eller 
musikaliska problem är rödmarkerade och de nya tonerna som tillkommer i gitarrstämman är 
grönmarkerade. Detta för att man som läsare på ett visuell och tydligt sätt ska kunna se vad 
som skiljer pianoversionen från gitarrversionen. Ackordanalys och fingersättningar för 
vänster hand är också noterade där jag anser att detta är relevant. 
 
Introduktion 
På grund av skillnaden i det melodiska omfånget mellan gitarren och pianot infaller tekniska 
problem redan under styckets introduktion. Bastonen i den andra takten ligger i 
kontraoktaven, ett register som inte är tillgängligt för gitarren.  

Ex. 1 Piano (takt 1–4) 

 

 

 

 

För att lösa detta problem experimenterade jag med två olika alternativ: 

1. Oktavera upp basstämman och istället falla från a i lilla oktaven till A i stora oktaven.  

2. Börja i rätt oktav men istället falla en kvart ned till tonen E i samma oktav. 

Efter att ha provat båda varianterna valde jag alternativ 2. Genom att behålla basmelodin i ett 
så lågt register som möjligt upplever jag att musiken får en tyngd likt Sékelys pianostämma 
vilket bättre stämmer överens med Bartók och Sékelys intentioner trots att basen alltså faller i 
kvarter istället för oktaver. 

Ex. 2 Gitarr (takt 1–4) 
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Tema A 
Ackorden i takt 6–8 består av upp till fem toner och är stämförda i ett sammanträngt läge, 
båda dessa saker orsakar problem på gitarr. Eftersom gitarrister som praxis endast använder 
fyra fingrar i anslagshanden behöver man bryta ackordet likt ett arpeggio för att fler toner än 
så ska kunna slås an. Tät stämföring har också sina begränsningar eftersom gitarrens strängar 
är stämda i kvartintervall (med undantag för stor ters mellan andra och tredje sträng), och om 
inte lösa strängar kan utnyttjas så kan sammanträngd stämföring bli ett problem redan vid 
trestämmighet.  

Ex. 3 Piano (takt 6–8) 

 

 

 

 

 

Då detta är näst intill omöjligt att spela på gitarr har jag valt att med den harmoniska analysen 
som utgångspunkt reducera och stämföra ackorden på ett mer idiomatiskt sätt. Detta resulterar 
i att vissa toner upp- eller nedoktaveras eller rentav uteblir. Oktavsprången i basstämman 
försvinner, men ackorden får istället stabilitet och fyllighet genom föregående baston som 
klingar kvar in i följande pulsslag.  

Ex. 4 Gitarr (takt 6–8) 

 

 

 

 

D7-ackordets högsta ton har också av teknisk nödvändighet ändrats från f#1 till d1 och 
fortsätter sedan nedåt i ledtonsrörelse. Då fiolen spelar samtidigt är det knappt att man lägger 
märke till ändringen av ackordställning. 
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Tema A variation 
När tema A återkommer i variation infaller en hel del små tekniska problem. Harmoniken i 
takt 13–16 är sammanträngd och fyrstämmig, vilket även här skapar problem. I takt 16 ligger 
basstämman under gitarrens melodiska register vilket behöver tas hänsyn till. 

Ex. 5 Piano (takt 13–17) 

 

 

 

 

Baslinjen kan inledningsvis behållas intakt, och endast två toner i stämföringen behöver 
justeras för att denna del ska ligga idiomatiskt på gitarren. Baslinjen i takt 16 har oktaverats 
upp på grund av det låga registret. 

Ex. 6 Gitarr (takt 13–17) 

 

 

 

 

Takt 17–19 består av tre ackord med sex toner och ett ackord med fyra toner. Dessa fyra 
ackord består i själva verket av tre respektive två dubblerade toner som spelas i oktaver. Att 
spela ackord i oktaver går utmärkt på piano men är i praktiskt taget omöjlig på gitarr, så jag 
har därför i samtliga fyra ackord valt att ta bort den övre oktavens stämma.  

Ex. 7 Piano (takt 17–19)             Ex. 8 Gitarr (takt 17–19) 
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På grund av bristande tillgänglighet av strängar när basstämman i takt 16 oktaverades upp har 
jag valt att även oktavera upp tonen e på andra slaget i takt 17. Basstämman får här istället 
klinga ut två takter för att ge e-mollackordet stabilitet när resterande stämmor i ackordet rör 
på sig. 

A-durackordet i takt 20 består av hela sju toner, alltså fler än vad en gitarr har strängar. En 
kraftig reducering av toner behöver därför göras. Ackordet är i kvintställning och högsta 
tonen i ackordet är alltså ett E, dock i den trestrukna oktaven som överskrider gitarrens 
register.  

Ex. 9 Piano (takt 20)                    Ex. 10 Gitarr (takt 20) 

             

 

 
 

 Jag har valt att behålla ackordet i kvintställning men en oktav lägre och reducerat till fyra 
stämmor. Den sista tonen i basstämman är nere i kontraoktaven och har därför också 
oktaverats upp. 
 
Tema B 
I denna del av stycket kommer ett längre parti där pianostämman ligger i ett högt register 
samtidigt som basgången genomgående bygger på oktavsprång, oftast över en, men ibland två 
oktaver. Dessa stora språng i basregistret kan vara väldigt svårt att genomföra på gitarr. 
Ackordet i takt 25 består av fem toner, vilket också är problematiskt och har därför justerats. 
 
 
Ex. 11 Piano (takt 21–25) 
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Jag har den här gången valt att inte oktavera ned gitarrstämman trots att det hade varit mer 
idiomatiskt. Jag tycker att det höga melodiska registret kontrasterar mot det som har hänt 
tidigare och därmed tillför något till musiken. Detta parti gick att hålla nästintill intakt. Endast 
några bastoner har uppoktaverats och ackordet i takt 25 reduceras från fem till fyra toner. 

Ex. 12 Gitarr (takt 21–25) 

 
 
 
 
 
 
 

 
I takt 29, som är en av de harmoniskt mest intressanta delarna i satsen söker sig melodin ännu 
högre upp samtidigt som basstämman befinner sig nere i stora oktaven. Detta är väldigt svårt 
att återskapa på gitarr då strängarna behöver gripas samtidigt vid två helt olika ställen på 
greppbrädan. Jag bestämde mig därför att försöka oktavera ned stämman någonstans i 
anslutning till takt 29. 

Ex. 13 Piano (takt 25–30) 

 

 

 

 

Efter att ha provat flera olika ställen bestämde jag mig till slut för att göra oktavbytet i takt 26 
som är ett typ av genomgångsparti. Genom att göra ändringen här drar oktavbytet till sig 
minimal uppmärksamhet till skillnad från om det hade skett i takt 29 där harmoniken är som 
mest intressant.  

Ex. 14 Gitarr (takt 25–30) 
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I Székelys arrangemang är ackorden i det här partiet till största del femstämmiga, vilket ger 
musiken fyllighet. Valet av att byta oktav i detta parti medförde direkt en större fyllighet i 
ackompanjemanget som jag tycker bibehölls trots att jag reducerade från fem- till 
trestämmigt. Ackorden i takt 29–30 har också fått en ny toppton. Trots att ackorden gick att 
behålla i samma ställning valde jag att göra så här på grund av att ackorden nu både klingar 
mer sammanhållet och är lättare att spela på gitarr. 
 
Tema B variation 
När tema B återkommer kan man se vissa skillnader i ackompanjemanget. Både harmoniken 
och den ackordiska rytmen har inledningsvis modifierats bortom igenkänning. Inte förrän tio 
takter in i denna del återkommer ackompanjemanget till liknande mönster som tidigare i 
satsen. 

Över dessa fyra takter utspelar sig ett harmoniskt förlopp som är satsens kanske mest 
intensiva. Här kommer nya ackord på varje pulsslag och flera stämmor förflyttar sig samtidig. 
Vi kan också ännu en gång se att ackorden är femstämmiga och sträcker sig över både små 
och stora register. Just dessa takter var bland de svåraste att transkribera och en hel del 
kompromisser har därför gjorts. 

Ex. 15 Piano (takt 40–44) 

 

 

 
 
 
 
Melodin ligger i variationen av Tema B nästan genomgående kring den tvåstrukna oktaven. 
Trots att detta vid flera ställen rent praktiskt går att överföra till gitarr så har jag valt att 
oktavera ned de högsta stämmorna i denna del. På så sätt får musiken en mer begriplig 
melodisk linje och blir lättare att spela. Jag strävade i detta parti efter att tillämpa samma 
metod som vid tidigare delar: reducera till fyrstämmigt och eventuellt ändra stämföring med 
fokus på att behålla den högsta respektive lägsta tonen i varje ackord. 
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Då ackorden i takt 42 är femstämmiga och inga lösa strängar på gitarren kan utnyttjas 
behövde jag i denna takt noga överväga mina alternativ. Efter att ha funderat fram och tillbaks 
ställdes jag inför två val:    

                                                                            Ex. 16 Gitarr (takt 42–43)   

1. Tonen f, som redan är fördubblad 
reduceras bort och ackorden läggs i 
kvintställning istället för 
oktavställning (c2 högst upp istället 
för f1). 

           

          Ex. 17 Gitarr (takt 42–43) 

2. Två toner reduceras bort: f och d. 
Nu blir ackorden trestämmiga. 
Tonen d är dock en av 
karaktärstonerna och denna 
reducering kommer att påverka 
ackordets funktion. 

 

Detta var ett svårt val då båda alternativen har för- och nackdelar. Efter noga funderingar och 
provspelningar av båda varianterna så valde jag till slut alternativ 2. Den översta stämman rör 
sig här likt Sékelys arrangemang i ledtonsrörelse, men utelämnandet av tonen d har gjort om 
ackordens funktioner från subdominantsext-ackord till vanliga subdominantackord. Valet 
grundades i prioritering av den enligt mig viktigaste stämman, nämligen basstämman. Basen 
faller här kromatiskt på F-ackordens dur- respektive mollters. Att hålla ihop denna linje 
musikaliskt och välfraserat anser jag vara av högsta prioritet under den här delen av satsen 
och detta är endast genomförbart till 100 procent med alternativ 2. 

Ex. 18 Gitarr (takt 40–44) 
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Dessa takter är ett tydligt exempel på hur jag har valt att hantera tekniska och musikaliska 
problem i transkriptionen. Flera toner har blivit nedoktaverade, ackorden har reducerats och 
karaktärstoner har vid vissa ackord utlämnats. Allt detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt behålla flödet och linjerna i musiken. 
 
Slutkadens 
Detta är den sista del i transkriptionen som kommer att beröras. Det är också en av de 
klurigare delarna att transkribera. Med fyra- till sexstämmiga ackord, snål tillgång till lösa 
strängar, tät stämföring samt ett melodiskt register över fyra och en halv oktav är denna 
kadens minst sagt svår att spela på gitarr. Oktavbyten, reduceringar samt ett och annat byte av 
ackordställning har därför gjorts. 

Ex. 19 Piano (takt 49–52) 

 

 

 

 

 

Jag insåg ganska omgående att oktavbytet mellan takt 49–50 skulle bli svårt att genomföra på 
ett smidigt sätt, men jag ville samtidigt behålla känslan av att melodin förflyttar sig uppåt i 
tonhöjd. Efter att ha experimenterat med olika varianter så valde jag att ersätta oktavsprånget 
med ett kvartssprång för att sedan falla tillbaka ned i den ettstrukna oktaven. Några enstaka 
bastoner har antingen fått klinga kvar eller oktaveras utifrån gitarrens möjligheter. 

Ex. 20 Gitarr (takt 49–52) 
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7. Slutreflektion 

 
Eftersom jag tidigare både har komponerat och arrangerat musik men aldrig skrivit ned mina 
tankar kring det jag skapat så lärde jag mig mycket genom att göra detta arbete. Jag har också 
sett mönster i mina tillvägagångssätt som jag tidigare inte lagt märke till. Exempelvis så har 
jag blivit medveten om i hur stor utsträckning jag förhåller mig till musikens harmonik. Så 
fort jag stötte på tekniska problem i pianostämman så bröt jag ned det harmoniskt. Utifrån ett 
ackordiskt perspektiv i kombination av lyhördhet kring karaktären i musiken blev det oftast 
ganska självklart hur jag skulle lösa problemet.  
 
Jag har alltid varit en musiker som spelar det mesta från minnet, och just notationen har aldrig 
varit en speciellt viktig del för mig. I det här arbetet blev jag dock tvungen att notera noggrant 
för att kunna förmedla mina val till den som ska läsa texten. Genom detta har det växt fram 
nya tankar kring transkriptionen och jag har under arbetets gång gjort flera både små och stora 
ändringar. I slutändan har det gjort transkriptionen ännu bättre och jag känner mig nu riktigt 
stolt över arbetet.  

Syftet var att ta reda på vilka ändringar jag behövde göra för att bibehålla Bartóks och Sékelys 
musikaliska intentioner i kombination med instrumentidiomatik. Jag kan knappast säga att jag 
kom in med ett öppet sinne gällande detta syfte då jag själv har spelat massvis med både bra 
och dåliga gitarrarrangemang. Min uppfattning är att det generellt görs för svåra arrangemang 
i den klassiska gitarrvärlden idag. Varför inte verkligen anpassa arrangemanget till 
instrumentet? Varför göra det svårare än det behöver vara? Det är självklart en balansgång att 
göra lagom mycket ändringar och justeringar, men jag tror att arrangörer och musiker nu för 
tiden ibland är rädda för att reducera för mycket; man vill inte trampa tonsättaren på tårna. 
Kan det också vara så att man drar sig för att göra enkla arrangemang i oro över att det ska ses 
som en reflektion över ens egna musikaliska kunnande? De arrangemang jag tar med mig och 
som jag anser är de bästa är de som utnyttjar instrumentets styrkor och som får gitarren att 
klinga fint utan att det är alltför svårt.  

Jag tycker därmed att jag uppnådde mitt syfte. Jag valde till slut att göra väldigt många 
justeringar som jag anser var helt nödvändiga för att det skulle bli genomförbart på det sätt jag 
önskade. Eftersom denna svit enligt mig är både trallvänlig och ganska enkel att spela för en 
pianist så ville jag behålla den på det sättet även när den spelas av en gitarrist.  

Framtida planer med denna transkription är att få den utgiven. Jag planerar att lägga ned 
liknande detaljarbete på de efterföljande fem satserna och ta kontakt med notförlag. På grund 
av att transkriptionen är utformad på ett så pass idiomatiskt och spelvänligt sätt har jag en tro 
och förhoppning om att det skulle kunna vara attraktivt för såväl professionella musiker som 
amatörer. 
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