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Sammanfattning 

I den här studien görs en jämförelse mellan fem olika utgåvor utav Preludium ur Bachs sjätte 
cellosvit i D-dur. Jag har analyserat satsen och jämfört notbilden takt för takt, för att på så sätt 
få fram en klar bild över hur Bachs originalmanuskript kan ha sett ut. Syftet med arbetet är att 
kunna få fram en logisk och konsekvent artikulation genom hela preludiet, så att musiken kan 
framföras så nära Bachs intentioner som möjligt. Resultatet av studien blev att jag fick fram 
en version av notbilden som kändes meningsfull och som verkligen utkristalliserade min 
tolkning av satsen. 

Nyckelord: Bach, cello, sviter, analys, Cellosvit no. 6 i D-dur, BWV 1012 
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1. Inledning och bakgrund 

Under mina femton år som cellostuderande så är Bachs cellosviter alltid ett återkommande 
verk i mitt utövande. Trots att jag studerat de flesta av sviterna otaliga gånger, med 
professorer runtom i Europa, såväl som i övningsrummet, så upplever jag att utmaningen bara 
blir större för varje gång jag återvänder till dem. Det finns alltid nya saker att upptäcka, nya 
saker att lyssna och förhålla sig till. Detta har gjort att mitt intresse för verken på senare tid 
blomstrat upp i grad med att min tekniska förmåga på cellon utvecklats, eftersom det har 
möjliggjort nya upptäckter och spelsätt. Frågan om varför det känns som att man står inför 
helt nya utmaningar varje gång man återvänder till Bachs cellosviter är något som sällan 
lämnar mina tankar i övningsrummet. Eftersom manuskripten på Bachs cellosviter är 
försvunna sen länge, skapar det en extra mystik kring dem och gör även uppgiften att 
framföra verken enligt hans avsikt, en nästintill omöjlig uppgift att utföra. Då min senaste tid 
präglats mycket av den sjätte sviten så har jag valt att detta arbete ska handla, för det mesta, 
om preludiet ur den sjätte sviten och hur jag gått tillväga, denna gång, för att uppnå en så 
stilistiskt ”korrekt” men ändå modern tolkning. 

För att kunna ta till sig detta arbete på rätt sätt följer här nedan lite grundkunskaper i vem J. S. 
Bach var och hur hans liv präglade cellosviterna, samt även en övergripande inblick i samtliga 
cellosviter, dess uppbyggnad och innehåll. Jag kommer därför att presentera en kort biografi 
om Bachs liv samt en liten introduktion till cellosviterna. 

1.1. Johann Sebastian Bach 
Johann Sebastian Bach föddes i Eisenach, Tyskland, den 21 mars 1685. Född i en familj där 
nästintill alla var musiker, föll det sig naturligt för honom att börja studera musik vid en tidig 
ålder. När hans mor och far båda avled under loppet av ett par år, fick den tioåriga Johann bli 
omhändertagen av sin äldsta bror, Johann Christoph. Johann Christoph var organist i Ohrdurf 
och började tidigt att undervisa den unge Bach i klaver. Ungdomsåren i Bachs liv kom till att 
präglas mycket av musik, av både sång, orgel och klaver, och redan vid artonårs ålder fick han 
anställning som hovmusiker i Weimar men sa upp sig från det jobbet för att arbeta som 
organist i en kyrka i Arnstad. Anledningen tros ha varit att han endast fick spela fiol som 
hovmusiker och detta var inte något som intresserade Bach, som ville ägna sig åt klaver och 
komposition. Det var under denna tid som han började komponera i ett mer professionellt 
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syfte. År 1708 återvände han till Weimar där han hade blivit erbjuden jobb som hov-organist. 
Det var under dessa år som han skrev de flesta av sina stora verk för orgel, men endast fem år 
senare, 1714, blev han utnämnd “Konzertmeister”, musikkoordinator, som innebar att han 
fick ägna sig helhjärtat åt att komponera och leda kyrkomusiken. Det var under åren 1717–
1723, när han jobbade som kapellmästare i Köthen, som han tros ha komponerat cellosviterna 
och även violinpartitorna och sonaterna. Bach ägnade slutet av sitt liv åt att komponera nya 
verk såsom att göra återbesök hos hans tidigare kompositioner. Bach dog år 1750 och 
lämnade efter sig en otrolig mängd kompositioner, men framförallt en påverkan på 
musikhistorien. (Forkel, 1820) 

1.2.Cellosviterna 

När cellisten Pablo Casals vid tretton års ålder lämnade en secondhand-affär i Barcelona med 
en utgåva av, de då, okända cellosviterna av J. S. Bach så kunde han knappast ana vilken 
otrolig återupptäckt han hade gjort. Idag, ca. 130 år senare tillhör sviterna standardrepertoaren 
bland alla cellister världen över, med otaliga skivinspelningar och konserter där de framförts. 
(Siblin, 2009) 

Begreppet svit härstammar från en serie danser som uppkom under 1500-talet. När musiken 
senare separerade sig från själva dansen och blev en form av enbart instrumental musik behöll 
den samma satser och karakteristiska element. Cellosviterna skiljer sig från andra sviter av 
Bach i det att samtliga följer en välstrukturerad form och mönster. Utöver de fem vanliga svit-
satserna innehåller cellosviterna extra danser i form av antingen Menuett, Gavotte, eller 
Bourré.  

Det finns sex sviter, varav fyra är skriven för ”vanlig” cello, en för cordatura (omstämd), 
samt en för ett fem-strängat instrument; Violoncello Piccolo. Samtliga är uppdelade i sex olika 
satser: (Schwemer, Woodfull-Harris, 2000) 

1. Preludium: En sorts improvisatorisk inledning till sviten, som anknyter till kommande 
danssatser. Presenterar ofta den grundläggande harmoniken och övergripande form. Ofta 
virtuosa och öppna för fritt val av tempo. 

2. Allemande: Härstammar från en sorts gående tvåtakts-dans, men i Bachs musik framträder 
den i två former; antingen långsam och återhållsam eller snabb och glädjerik. 
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Kännetecknas med sin avsaknad av synkopering och fragmentariska motiv som kombineras 
till större linjer. 

3. Courante: En snabb dans i tretakt som var populär i Europa under början av 1700-talet. Det 
fanns både fransk Courante och italiensk Corrente vilket var två olika danser med samma 
grund. Det italienska betydligt snabbare och livligare än den franska. Trots att det i 
notbilden alltid skrivs med den franska beteckningen Courante så följer musiken i de olika 
sviterna både den franska och italienska stilen. Svit 1, 2, 3 och 6 är alla enligt den snabbare 
italienska dansen, en 3/4 eller 3/8-takt, medan svit 5 följer den franska stilen med en 3/2-
takt, med mer avstånd mellan puls-slagen vilket ger en långsammare känsla.  

4. Sarabande: En dans som härstammar från Spanien. Sarabande är alltid en tretakts-dans 
med sin kännetecknande betoning på det första och andra puls-slaget i varje takt.  

5. Menuett/Gavotte/Bourré: Ingår ej i den klassiska danssviten. Menuett är en fransk dans 
som var populär under 1700-talet. Den består av en moderat 3/4-takt som dansas med små 
steg. Gavotte och Bourré är båda franska 2/4 eller 4/4-takts-danser som endast skiljer sig, 
rent musikaliskt, i vilket slag de börjar på och vilka sorts synkoperingar de har.  

6. Gigue: En snabb och livlig dans i tvådelad takt med triol-underdelning. 

1.3.Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom en djupgående analys, och en detaljerad jämförelse 
mellan olika utgåvor, komma fram till en artikulation och frasering av Preludium ur Bachs 
Cellosvit no. 6 i D-dur som är både övertygande och meningsfull. 
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2. Metod 

Upplägget för detta arbete är att till en början göra en inspelning av Preludium ur Bachs sjätte 
cellosvit i D-dur. Denna genomförs innan själva analysarbetet påbörjas. Då 
originalmanuskriptet av cellosviterna saknas så görs det sedan en jämförelse av fem olika 
utgåvor baserade på kopior av Bachs original, och av varandra. På så sätt skapar jag mig en 
bild över hur Bachs originalnoter kan ha sett ut, vad gäller stråk och artikulation. Jag jämför 
även delar ur verket med liknande moment ur hans violinpartitor och sonater där 
manuskripten finns bevarade. Arbetet består, för det mesta, av en metodisk jämförelse, takt för 
takt, för att se efter inkonsekvenser och ologiska artikulationer, för att på så sätt bena ut en 
meningsfull och logisk stråksättning. Jag utgår för det mesta från A. M. Bachs kopia av 
cellosviterna och gör jämförelser mellan notbilden i den och med de andra utgåvorna på 
platser där artikulationen känns ologisk. Arbetet avslutas med ytterligare en inspelning där jag 
sedan jämför om jag gjort några större förändringar i min tolkning beroende på resultatet. 

3. Resultat 

I den här delen kommer jag att referera till de olika utgåvorna (Schwemer & Woodfull-Harris, 
2000): 

(A) - A. M. Bachs kopia av J. S. Bachs original. 
(B) - J. P. Kellners kopia av J. S. Bachs utkast till sviterna 
(C) - Schober och anonym kopia av A. M. Bachs kopia av J. S. Bachs original, (Schobers 

handstil försvinner efter takt tretton i Bourrée 1 i tredje sviten) 
(D) - Anonym kopia av A. M. Bachs kopia av J. S. Bachs original 
(E) - F. Grützmacher – första massproducerade utgåvan. 
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Redan i de första takterna ser man den grundläggande rytmen för detta preludium. En 12/8- 
takt med åttondelsrörelser, detta kommer vara ett genomgående tema för hela satsen. Melodin, 
en uppåtgående treklangsrörelse i D-dur,  går att följa på tredje åttondelen i varje grupp,. 
Redan här i de första takterna stöter vi på problemet med artikulationen. I (A) så ser man en 
inkonsekvent stråkart vilket är väldigt otypiskt för J. S. Bach. Den stråkart som illustreras i de 
första två puls-slagen, en överbunden åttondel på samma enharmoniska ekvivalent plus en 
separerad åttondel på melodi-rörelsen, upphör på det tredje puls-slaget. Om en jämförelse 
görs med utgåva (A) och med ett liknande motiviskt element i Bachs manuskript av 
Violinpartita no. 2 i d-moll, så ser man att den typen av inkonsekvens inte existerar. Här kan 
man då argumentera att A. M. Bach helt enkelt har slarvat med noteringen, eller att hon antog 
att det var underförstått att samma stråkart skulle fortgå. Teorin om att hon slarvat stärks 
genom att titta på version (B), där den typen av inkonsekvens inte heller förekommer. Därför 
drar jag slutsatsen att detta motiv ska spelas med artikulationen enligt (B).  

   

Nästa problem uppstår redan i takt tre. Efter att musiken klingat starkt i D-dur når den en 
annan melodisk rörelse som växlar mellan G-dur och D-dur. Här ser man samma typ av 
inkonsekvens som hos (A) men denna gång över två takter. Det enda i artikulationen som är 
gemensamt mellan dessa, melodiskt identiska, takter är andra och tredje slaget. Detta är något 
som, efter att ha gått igenom samtliga manuskript, aldrig förekommer i Bachs Violinpartitor 
och Sonater, det vill säga att när en melodi upprepas två gånger efter varandra i en slags “eko-
effekt” så är alltid artikulationen den samma. Därför utesluts alternativet att takt tre och fyra 
ska spelas med olik artikulation. Om man jämför med version (B) så ser man återigen att 
Kellner följer en mer logisk notation, men som samtidigt stämmer överens med slag två och 
tre hos (A). Dock saknas det en båge på slag fyra i takt tre hos (B). Detta anser jag är något 
som fallit bort med tiden då även bågarna i takt fyra börjat suddas ut, men för att stärka tesen 
så kan man se på version (C) där samtliga bågar finns.  
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(A) Takt 1 (B) Takt 1 ex. Violinpartita no. 2 d-moll



 

Takt fem och sex har samma notering i samtliga utgåvor, dvs. tre överbundna åttondelar. 
Harmonin här är väldigt intressant, efter att ha befunnit oss i D-dur under öppningstakterna 
hoppar vi nu drastiskt till e-moll, subdominant-paralelltonarten. Baslinjen leder skalenligt 
nedåt, Em, Em/D, A7/C#, A7, modulerar tillbaka till D-dur i takt sex där samma motiv 
upprepas, D, D/C#, Bm7, D/A. I takt sju återkommer samma problematik som uppkom i takt 
tre och fyra. En inkonsekvent notering av ett upprepande motiv. Då harmonin på denna plats 
är relativt simpel och endast rör sig mellan E och A-dur så gör jag samma antagande som i 
tidigare nämnd takt; att A. M. Bach anser att det är underförstått att artikulationen ska 
fortsätta enligt modellen.   

 

I takt åtta börjar en slags uppbyggnad i A-dur, dominant-tonarten i sviten. Melodin rör sig i 
uppåtgående treklanger över ett A-dur-ackord under fyra takter. Bach skapar en otrolig 
spänning i dessa takter av att ej lösa upp harmonin till dess naturliga slutdestination, D-dur, 
utan istället landar stigningen i en återtagning av huvudtemat i satsen, men denna gång i A-
dur. I de första två takterna av denna uppbyggnad (takt åtta och nio) uppstår en problematik i 
artikulationen som ej funnits förut. Här överensstämmer ingen av utgåvorna. Eftersom 
musiken här endast är en sekvens-artad rörelse så är min tes att artikulationen borde vara 
densamma för båda dessa takter, tre överbundna åttondelar på samma sätt som tidigare i 
stycket. Med det som utgångspunkt kan jag titta på när denna melodi upprepar sig senare i 
satsen, i takt nitton. Här har (A) skrivit ut alla bågar utom två stycken, men denna gång så har 
både (B) och (C) skrivit ut alla bågar, vilket stärker min tes om en konsekvent stråkart även i 
takt åtta och nio.  

Efter detta kommer, som tidigare nämnt, huvudtemat i satsen tillbaka, men denna gång i A-
dur, dominant-tonarten. Detta pågår likt musiken i början fram till det att den modulerar till e-
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(C) Takt 3 & 4

(B) Takt 3 & 4

(A) Takt 7



moll melodisk. Den uppgång som tidigare varit öppen och frimodig i A-dur blir nu betydligt 
mer brydsam och introvert. Detta leder till en ny del som börjar i takt 23. Här rör sig melodin 
runt en bordun ton, harmonin är betydligt mer trångförd men den befinner sig fortfarande i e-
moll. Här följer artikulationen samma princip som förut, två överbundna åttondelar på den 
enharmoniska ekvivalenten plus en separerad åttondel på meloditonen. Om man bortser från 
bordunen, som i det här fallet är ett E, så skapar Bach en otroligt simpel men dramatisk 
melodi. Här finns ej någon dynamik noterad i utgåva (A) men både i (C) och (D) ser vi en 
notation som tyder på en ”eko-effekt”, forte i första takten piano i andra, osv. Detta är något 
som inte vanligen förekommer i manuskriptet på J. S. Bachs violinpartitor och sonater men 
jag tycker att musiken på denna plats verkligen tillåter ett sådant spelsätt. Det faller sig väldigt 
naturligt att spela med en sån frasering då musiken verkligen får andas om man lättar upp 
emellanåt.  

Efter denna del blir musiken betydligt mer fragmentarisk. Istället för en melodi/ett motiv över 
två  eller fler takter med tydliga riktningar så blir det triol-rörelser både upp och ned med 
hastigt växlande harmonik. I takt 33 i (A) är det väldigt otydligt över vilka toner som bågarna 
ligger. Jag ser denna takt som en kombination av de två huvudmotiv vi sett tidigare i satsen, 
den första delen av takten med två överbundna åttondelar plus en separerad åttondel på 
meloditonen och i andra halvan av takten, likt den rörelse som sågs i takt åtta. För att få 
klarhet i om denna tes stämmer jämför jag därför denna takt med motsvarande i (B). Här råder 
det fortfarande otydligheter kring första halvan av takten då det, för mig, nästan är omöjligt 
att se över vilka toner som bågarna ligger. Däremot ser man tydligt att i andra halvan av 
takten så är bågen över alla tre åttondelar. Något som är intressant här är att även titta på 
utgåva (C), som alltså är en kopia av (A). Här har kopisten på något sätt fått andra halvan av 
takten till att vara en lång båge över fem åttondelar. Då jag inte ser någon som helst anledning 
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till varför detta skulle vara så anser jag att det helt enkelt är ett fel, och väljer därför att 
ignorera det.  

 

 

Den del som börjar här, i takt 33, låter lite som man inom sonat-formen kallar för 
“genomföring”, då komponisten vrider och vänder på tidigare motiv och teman. 
Karakteristiskt är även att harmoniken ofta rör sig i parallell-tonarterna och modulerar 
frekvent. Här rör sig melodin mellan e-moll och b-moll hela vägen till takt 41 då musiken når 
sin lågpunkt. Vi ser samma sorts motiv som i takt 33, fortfarande b-moll, men denna gång 
djupt nere på cellons lägsta sträng. Musiken är tydligt uppdelad i två “röster”, den låga i första 
delen av takten som sen svaras i den andra delen. Detta är även en av de få platser där alla 
utgåvor stämmer överens vad gäller notbilden. I takt 43 uppstår ytterligare ett exempel av 
inkonsekvens hos A. M. Bach. Då inget i melodin antyder ett byte av artikulation mellan det 
andra och tredje/fjärde pulsslaget i takten, anser jag att det är ologiskt att J. S. Bachs notbild 
skulle ha sett ut såhär. Här uppstår dock ett ännu större problem när man jämför med utgåva 
(B), som faktiskt stämmer överens med (A). Detta stärker alltså problematiken med den 
inkonsekventa artikulationen. Jag tittar därför i J. S. Bachs manuskript av Courante ur 
Violinpartita no. 2 i d-moll, där man kan hitta ett nästan identiskt exempel av själva notbilden. 
Här följer bågarna den mer naturliga följd som jag anser borde finnas i nämnd takt i 
cellosviten. Jag drar därför slutsatsen att denna takt ska spelas enligt modellen från utgåva 
(C), då den är mycket mer logisk och konsekvent.  
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(B) Takt 33

(A) Takt 33

(C) Takt 33



Musiken når en vändpunkt när den efter 30 takter (takt 18-40) modulerar tillbaka till dur. Efter 
att ha rört sig i b-moll under en lång stund modulerar musiken tillbaka till A-dur, dominant-
tonarten i sviten. Här är ett typiskt exempel på Bachs expertis inom att skapa musikalisk 
förväntan. När A-dur presenteras här förväntar sig lyssnaren naturligt en återtagning av 
huvudtemat i D-dur, men istället följer en serie av modulationer som man inte förväntar sig 
som lyssnare. Musiken följer den naturliga riktningen tillbaka till treklangs-rörelser i D-dur, 
men bara efter en takt uppstår en liten septima över dessa ackord och helt plötsligt kommer 
återtagningen av huvudtemat tillbaka, fast i G-dur, subdominant-tonarten. Återtagningen är 
rent musikmässigt likadan, bortsett från tonarten, som det som presenterades i början av 
satsen. Därför väljer jag att trots diverse otydligheter i stråksättning och artikulation hos (A), 
(B), och (C), att spela enligt de principer som presenterats ovan.  

I takt 60 börjar en lång sekvens av uppbyggnad där J. S. Bach presenterar en modell som vi 
sett tidigare i satsen, en lättvindig och nästan intetsägande melodi i G-dur. Även här stämmer 
alla utgåvor överens vad gäller stråk och artikulation, förutom utgåva (B) som är nästintill 
otydbar i dessa två takter. I nästföljande takt ljuder treklanger av ett A7-ackord som löses upp 
i dess naturliga riktning, D-dur. I takt 64 saknas det bågar över tredje och fjärde pulsslaget i 
(A), men då denna takt är en direkt repetition av takt 60, fast i D-dur denna gång, så väljer jag 
att spela likadant som i den takten.  
 

Här är ett typsikt exempel på modeller och sekvenser. J. S. Bach skapar en melodi i takt 60 
följt av ett mellandominant-ackord som leder oss in i en sekvens av denna modell, i D-dur. 
Sen på samma sätt fortsätter han att modulera, denna gång med ett E7-ackord, som leder oss 
in i A-dur. Istället för att lösas upp till D-dur efter två takter av dominantisk känsla så landar 
musiken istället på en bordun ton. Tonen A ligger kvar och melodin rör sig i sekvens över 
denna bordun. Här följer musiken en nästan gospel-artad harmonik, D/A, Em/A, D/A, G/A, 
som sen fortfarande inte löses upp till dess naturliga följd D-dur, utan landar på ett A7 ackord 
igen. Här är artikulationen ytterst problematisk. Då det är fyra takter av sekvenser så är 
känslan att dessa fyra takter borde innehålla samma sorts stråksättning. I både (A) och (B) är 
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(A) Takt 60 (A) Takt 64



alla fyra av dessa takter olika vad gäller stråk. Enligt samma logik som tidigare i satsen bör 
alla fyra av dessa takter vara identiska. Jag väljer därför att utgå från en takt och sen applicera 
den sortens artikulation i kommande tre takter. Till en början anser jag att botten-noten, ett A, 
borde vara en separerad not och ej bunden med kommande två, likt den modell som var i takt 
33 där bas-noten alltid indikeras med en separerad ton. Om man tittar på takt 70 i (A) så ser 
det nästan ut som att det är så A. M. Bach har skrivit, men om man tittar på nästkommande 
takter så kan man tyda motsatt artikulation. I både takt 72 och 73 ligger bågen tydligt över de 
två första åttondelarna i takten, detta bestrider den modell som setts tidigare då bas-noten varit 
separerad. Om man jämför detta med (C) så blir förvirringen bara större. Här har kopisten i 
takt 70 skrivit likt (A) men i takt 72 och 73 gått ifrån den modellen och satt bågen över den 
andra och tredje åttondelen. Som tidigare nämnt så är detta ej något som förekommer i Bachs 
musik. Intressant att notera är att (A) saknar bågar på tredje och fjärde pulsslaget i takt 70, 
men i 71 endast på det tredje. Sen i takt 72 återigen på båda, men i 73 endast på det fjärde. 
Det är nästan som att om man adderar bågarna från alla fyra takter, så får man en fullständig 
artikulation. Den anonyma kopisten i (C) verkar ha dragit en sån slutsats då den notbilden är 
fullständig med bågar på både tredje och fjärde pulsslaget i alla fyra takter. Utgåva (B) saknar 
här antydan till någon form av stråksättning i alla takter förutom takt 73 där den har, enligt 
mig, har samma logiska artikulation som i (C).   
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(A) Takt 70, 72 & 73

(C) Takt 70, 72 & 73

(B) Takt 73



Musiken klättrat mot en höjdpunkt som aldrig kommer, istället börjar den falla utan att lösas 
upp. Här består musiken utav en tydlig serie modeller och sekvenser som faller skalenligt 
nedåt. Nästan som två röster som talar med varandra rör sig melodin på ett harmlöst sätt 
nedåt, utan att lösa sig från denna A-bordun. Här är en ritning av hur baslinjen ser ut. 
Intressant här är accelerationen som den gör för att nå bottentonen, det skapar en större känsla 
av riktning och anteciperar bottentonen redan innan den är nådd. 

Här är det återigen svårtolkat över vilka toner som bågarna hos (A) ligger. Med samma 
resonemang som tidigare bör modellen sätta standarden för hur sekvenserna ska se ut och ej 
ändras för varje takt. Dock stämmer både (A) och (B) överens på denna plats, förutom att det 
saknas en båge på tredje pulsslaget i (B), vilket gör att en slutsats är lättare att dra. Sen är det 
endast en fråga om ifall bågen binder över tre åttondelar, alltså så att den första åttondelen i 
varje triol-grupp alltid hör samman med föregående sekvens, eller om det är en separerad not. 
I utgåva (C) ser det ut som att kopisten har gjort fel till en början men sen rättat sig, då han 
har satt två bågar som anknyter till samma ton. Detta ändras dock i takten efteråt då han 
skriver likt (A) och (B) fast med en tydligare överbindning till första åttondelen i den andra 
triol-gruppen. 
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(A) Takt 75 & 76

(B) Takt 75 & 76

(C) Takt 75 & 76



Denna del av sekvenser pågår hela vägen, med undantag för lite inskriven ornamentation, tills 
den når sitt slut och landar på ett C#. Detta är även den enda tonen hittills som är längre än en 
åttondel. Detta markerar ett skifte från den tidigare nästan maskin-lika rytmen av åttondelar, 
till virtuosa sextondels-skalor. Nästan improvisatoriskt rör sig melodin i dessa skalor under 
åtta takter. Artikulationen här är inte lika problematisk som tidigare då den helt enkelt följer 
en mer logisk rörelse. Här anser jag att (A) har utgått ifrån att det är underförstått att bågen 
över samtliga sextondels-rörelser ska fortgå. Det är även så (C) har tolkat (A). Efter detta 
följer arpeggion över ett A-dur ackord följt av ett A7-ackord med septimen i basen. Dessa två 
takter ser jag som improvisationer över harmoniken. Bach skriver dessa för att förstärka 
känslan av riktning mot tonikan i sviten. Dessa arpeggion följer samma sextondels-rörelser 
som i takten innan fast denna gång både ned och upp. Härefter fortsätter samma sorts rörelser 
med den harmoniska följden D7, G, A, D-dim, som sen till slut landar i huvudtemat igen, fast 
i A-dur. 

I takt 90 landar musiken tillbaka i huvudtemat igen, efter många takters letande. Dock 
befinner den sig fortfarande i A-dur, en tonart som den befunnit sig i ända sen takt 68, men 
detta är bara fallet i två takter innan Bach leder musiken, med en liten septima, tillbaka till D-
dur, huvudtonarten. Denna lilla septima är troligtvis den mest kontroversiella i alla av Bachs 
Cellosviter. Det finns tills idag inte en enda inspelning, vad jag har hört, där detta G spelas. 
Men jag kan ej komma ifrån det faktum att det är två olika toner på den sista åttondelen i takt 
90, som i takt 91. I mina ögon ser det ut som ett tydligt harmoniskt val av Bach att först ha 
melodin över ett A-dur ackord som i nästa takt blir till ett dominantiskt A7-ackord, med hjälp 
av den lilla septimen, som i sin tur leder musiken hem till D-dur. Utgåva (B) är nästintill 
omöjlig att tyda beträffande vilken ton kopisten syftar på, men det ser iallafall som att han 
gjort ett fel som sen rättats då den noten har betydligt mycket mer bläck kring sig än tidigare 
noter. Här är det intressant att även titta i den första massproducerade utgåvan (E), som skulle 
sätta standarden för kommande generationers massproducering av Cellosviterna. Här har de 
antagligen dragit slutsatsen att detta G är ett skrivfel, då den inte följer huvudtemat i sviten 
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(A) Takt 84

(A) Takt 84



som inte hade en skillnad mellan första och andra takten. Jag väljer på denna plats att spela 
denna ton då jag anser att det följer en logisk harmonisk följd, och leder musiken tillbaka till 
huvudtemat i D-dur.  

I takt 92 kommer musiken äntligen tillbaka till tonikan. Här klingar huvudtemat likadant som 
det gjorde i de två första takterna av satsen, men så når den en oanad vändning. Efter två 
takter av huvudtemat kommer plötsligt en improvisatorisk rörelse i form av sextondelar, 
harmoniken skiftar hastigt till E-dur. Baslinjen följer återigen skalenligt nedåt, E7, A/G, D/F#, 
Em. Artikulationen här är, liksom tidigare, lite otydlig och inkonsekvent i (A). Logiken säger, 
som tidigare nämnt, att båda dessa takter ska inneha samma sorts stråkart. I första takten ser 
man en tydlig och begriplig stråksättning med två överbundna sextondelar. Detta är något som 
saknas i påföljande takt, men är antagligen återigen en underförståelse från (A) att den ska 
spelas likt takten innan. Problematiken här ligger även i de första sex sextondelarna i vardera 
takt. Detta är en rörelse som har setts tidigare i satsen (t.ex. takt 78) och på denna plats har 
dessa sorts noter varit överbundna. Jämför man med utgåva (C) så har denne gjort ett 
antagande att detta är fallet och skrivit till de icke-existerande bågarna över det första slaget i 
bägge takter. Även utgåva (B) har en antydan till en båge på denna plats. Det gör sig även 
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(A) Takt 90, 91

(B) Takt 90, 91

(C) Takt 90, 91



musikaliskt logiskt att spela denna båge då det inte ger en så hysterisk och plötslig ändring i 
artikulation från föregående motiv. Här väljer jag därför att spela denna båge.  

Efter detta följer en serie harmoniska modulationer som landar i endast ackord som modulerar 
musiken tillbaka till tonikan. Intressant här är Bachs sätt att modulera via en serie ackord i 
kromatisk följd, E7/B, Gm/Bb, D/A, Bdim/G#, Asus, A, och till slut hem till D-dur. Detta 
skapar en otroligt stark överlednings-känsla då tonen D alltid ligger överst i ackorden, men 
aldrig ovanpå sitt “rätta” toniska ackord.  

Musiken når sitt slut med en slags kort “Coda”, en slutgrupp där musiken “hittar hem”. Den 
består av fem takters kadensering där Bach endast förflyttar melodin, först från D-dur, och 
sedan tillbaka till D-dur igen med den enkla ackordsekvensen D, D7, G, A, D. En så kallad 
helkadens då den består av Subdominant, följt av Dominant och sen hem till Tonikan. 
Melodin rör sig i samma triol-rörelser som den gjort genom satsen, med undantag för sista 
takten. Här skriver (A) helt utan bågar, (B) utan båge över de tre sista åttondelarna och (C) 
utan båge över de tre näst sista åttondelarna. Att spela enligt (A) låter märkligt då triol-
rörelsen härstammar från takterna innan där den alltid är bunden. Även utgåva (C) känns 
ologiskt då slag två i sista takten endast är en sekvens som kommit av föregående takter, att 
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(A) Takt 93 & 94

(B) Takt 93

(C) Takt 93



helt plötsligt bryta mönstret med de överbundna åttondelarna låter för mig inte logiskt.  Då 
jag inte ser någon sätt att lösa problematiken här med en jämförelse, då alla utgåvor är olika, 
så väljer jag helt enkelt att spela på det sättet som, för mig, känns och låter mest musikaliskt 
meningsfullt. 
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(A) Takt 104

(B) Takt 104

(C) Takt 104



4. Slutreflektion. 

Efter att ha utfört detta arbete kan jag dra några enkla slutsatser. Trots att jag noggrant 
analyserat och jämfört alla de olika utgåvorna så är det näst intill omöjligt att komma fram till 
en absolut version där man har klara svar på alla oklarheter. Speciellt om man ska analysera 
samtliga satser ur alla Bach-sviter på detta sätt, detta skulle kräva ett enormt arbete. Dock kan 
jag konstatera att jag i framtiden kommer kunna ha nytta av det arbete jag genomfört. Som jag 
upptäckte under arbetets gång så är det många platser där man kan dra ganska logiska 
slutsatser utan att ens göra jämförelser med det olika utgåvorna, ofta löser sig många 
stråksättningar rent intuitivt när man spelar musiken. Jag arbetade ofta med teser som jag 
sökte svar på under jämförelseprocessen, och i de flesta fall så blev min tes bekräftad. När jag 
nu i framtiden studerar in resterande sviter, eller återkommer till tidigare inlärda satser, 
kommer jag på ett lättare och snabbare sätt kunna dra slutsatser om hur Bachs notbild kan ha 
sett ut.  
  
Detta arbete har även fått mig att se mer kritiskt på utgåvor av andra stycken än Bachs 
Cellosviter. Jag har fått en större inblick i hur en utgivare tänker och analyserar när de gör 
olika utgåvor av musik, även där originalmanuskriptet finns kvar. Det kommer i de flesta fall 
finnas otydligheter och diverse fel där utgivaren måste göra ett val. Med det i åtanke kommer 
jag i framtiden ofta försöka att inte bara läsa notbilden ur en version, utan även försöka titta i 
originalmanuskript av noterna, eller bara se i andra utgåvor om det är något i notbilden som 
för mig verkar ologisk.  

Med detta sagt så tror jag inte att min nya inspelning utav Preludium ur Bachs sjätte cellosvit i 
D-dur skilja sig särskilt mycket från den predicerande, då det endast var ett fåtal platser där 
mina upptäckter under arbetets gång skiljde sig från den sortens stråk eller artikulation jag 
spelat tidigare. Trots att Bachs originalstråk finns bevarade i violinpartitorna så är det ofta 
man hör stråk som skiljer sig från Bachs intentioner. I slutändan ska man även komma ihåg att 
det är en musikers val och artistiska identitet som spelar mer roll än vilka stråk som kan ha 
stått i Bachs originalmanuskript. 
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