
   

 

   

 

 



   

 

2 

 

 

Sammanfattning 

Denna skriftliga reflektion inom konstnärligt examensarbete består av en analys av J.S. Bachs 

Chaccone i d-moll från den andra violinpartitan (BWV 1004). Stycket är skrivet för 

oackompanjerad violin och i studien utforskas hur man utför en transkription till klassisk gitarr. 

Texten innehåller viss bakgrund till Bachs troliga livssituation vid styckets tillkomst. Även min 

interpretation och mitt framförande av stycket redovisas. I studien illustreras många av de 

aspekter som måste tas i beaktande när man tar sig an ett sådant här stort och komplext verk.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Av de musikstycken jag har kommit i kontakt med är J.S. Bachs Chaconne i d-moll det stycke 

som jag uppskattar mest. Stycket har en förmåga att tidigt fånga min uppmärksamhet och sedan 

släpper det aldrig taget. Att ett så pass långt solostycke har den kvalitén är inte vanligt och jag 

har inte stött på något motsvarande, därför tänkte jag direkt på chaconnen som ämnesval för mitt 

examensarbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva J. S. Bachs Chaconne i d-moll ur andra partitan för soloviolin 

(BWV 1004) och att redovisa min interpretation av stycket som klassisk gitarrist. Ett delsyfte är 

att kontextualisera verkets tillblivelse.  

1.3 Metod 

Jag har analyserat stycket ur olika infallsvinklar till exempel: harmonik, form, karaktär och 

melodik. Min instudering av stycket har varit en del av mitt arbete med utförandet. Jag har 

använt Mats Bergströms transkription som utgångspunkt för min analys. Bergströms version av 

chaconnen är gjord med stor smakfullhet, det finns bra lösningar och arbetet är gjort med stor 

kännedom om hur man uppnår ett resultat med ett motsvarande uttryck på fast på gitarr. 

Jag har använt notexempel för att illustrera små sektioner av stycket i samband där de nämns i 

texten. Notexemplen är tillverkade i notskrivningsprogrammet Sibelius. 

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Bach i Köthen 

Åren 1717–1723 tjänstgjorde J.S. Bach som kapellmästare i den tyska staden Köthen, vilken var 

residensstad för fursten i Anhalt-Köthen. I Köthen hade man inte haft någon särskilt omfattande 

musikverksamhet men år 1713, i samband med att den nya kungen av Preussen, Fredrik Vilhelm 

1, upplöste hovkapellet i Berlin, lyckades man anställa en grupp musiker från Berlin som blev 

kärnan i Bachs ensemble när han anlände och tog över tjänsten som kapellmästare vid hovet 

(Wolff, 2001, s. 194). 
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I Köthen fanns ingen fast anställd vokalgrupp (Sopran, Alt, Tenor och Bas) och Bach 

komponerade därför inte så mycket vokalmusik under den här tiden. Framförallt var det 

instrumental musik, för både större och mindre ensembler, som framfördes. Verk som med 

säkerhet kan dateras till den här perioden inkluderar Brandenburg-konserterna, de franska 

sviterna, sei solo och sviterna för solo cello (Wolff, 2001, s. 196). 

1.4.2 Chaconne 

Formen chaconne är nära besläktad med formen passacaglia och består av ett tema med en tydlig 

basgång eller ackordföljd. Chaconner från tidigare epoker var ofta muntra och korta. De 

användes ofta som underlag för improvisation, både solo och i grupp. Ursprunget till formen kan 

man hitta i Latinamerika och den spreds genom Europa via Spanien. En fransk och en italiensk 

version av formen uppstod. Den franska typen använde basgången på ett friare sätt gentemot 

italienarnas striktare ostinatoteknik (Engel, 2018). Ett exempel på en tidig chaconne som har 

överlevt är Ciaccona del paradiso dell’ Inferno av okänd upphovsman. Bach utgår från den 

italienska formen med en basgång på fyra takter. Basen finns dock inte med under hela stycket 

utan antyds bara i vissa variationer. Något mycket ovanligt med Bachs Chaconne i d-moll är dess 

omfattning då den innehåller 256 takter. Chaconnen innehåller i sig fler takter än resten av 

svitens satser (allemande, courante, sarabande och gigue) tillsammans (Engel, 2018) 

 

1.4.3 Sei Solo 

Verket Sei Solo är en samling på tre sonater och tre partitor skrivna för oackompanjerad violin 

och publicerades troligen under andra halvan av 1720. Styckena är numrerade BWV 1000–1006 

och chaconnen är en del av BWV 1004, partita no 2 i d-moll. Titeln Sei Solo har en 

dubbelbetydelse på italienska, ”sex solon” och ”du är ensam”. Bachs fru hade gått bort året innan 

Sei Solo publicerades (1719), Bach kan ha hämtat inspiration för det här verket i sin bearbetning 

av traumat av hennes bortgång (Bergström, 2018). 
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2. Analys 

 

Chaconnen består av ett tema och 31 variationer. Varje variation består av 8 takter och leder in i 

nästa variation attacca, Stycket utvecklas sedan allt eftersom men behåller sin grundharmonik. I 

variation 16 modulerar stycket till tonikavarianten D-dur och fortsätter i dur till och med 

variation 27 där stycket återgår till den ursprungliga tonarten d-moll. 

2.1 Temat 

Temats åtta takter kan grupperas fyra och fyra, takterna 1–4 har samma harmoniska innehåll som 

takterna 5–8 och takt 4 och 8 leder tillbaka till tonikan d-moll genom en helkadens. Takterna 

börjar på ett vilande ackord men redan på det andra taktslaget kommer ett ackord som vill 

framåt, detta bidrar till en känsla av en framåtgående rörelse i temat. Harmoniskt sett är temat 

inte så avancerat, istället väljer Bach att temat får utgöra ett skelett med många möjligheter till 

variation och utsmyckning längre fram i stycket. 

Temats viktigaste element är basgången. Den börjar på tonikan D och rör sig sakta mot 

dominanten, i takt två: D->C#, i takt tre: D->Bb sedan kadens: G->A->C#->D. 

Melodin i temat är en del av ackordföljden och består av ackordtoner (med undantag för en 

genomgångston i takt 3).  

 

 

 

 

Ex. 1 (takt 1–9) 
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Den rytmiska pulsen i temat liknar sarabandens i och med att andra slaget i takten innehåller 

större och mer strävande ackord som skapar ett driv trots att det är i jämförelse med variationer 

längre fram i stycket består av få noter och stora notvärden. 

Stycket inleds på slag två i takt 1. Genom hela stycket landar variationen på slag ett i takten och 

variationen därefter inleds på slag två. Detta ger en naturlig energi i variationsövergångarna, 

kadensen i slutet på variationen tillåter stycket att landa på tonikan med ett litet diminuendo och 

låter den nya variationen sätta an en ny karaktär på ett betonat taktslag. 

2.2 Variation 1–7 

Stycket fortsätter med samma mönster men med en utsmyckad mellanstämma. Ackorden är på 

samma plats i takten som i temat och melodin finns i tenorstämman. Melodin får en diminuerad 

rytm med punkterade åttondelar och sextondelar istället för temats punkterade fjärdedelar och 

åttondelar. 

Nästa variation fortsätter tvåstämmigt med en snarlik melodi som i variation 1 men en oktav upp. 

Understämman har en fallande kromatisk rörelse (D->C#->C->B->Bb->A), denna rörelse börjar 

på upptakten till variationens andra takt och pågår fram till kadensen i variationens mittpunkt. 

Rörelsen upprepas på samma sätt från variationens takt 6–8. På tonen C bildas ackordet D7/C 

som är mellandominant till g-moll i nästa takt. 

 

Ex. 2 (takt 17–20) 

 

 

I variation 3 försvinner de punkterade rytmerna och intensitetsgraden sänks, Bach inleder en 

långsam uppbyggnad till styckets första höjdpunkt. Ackorden representeras av bastoner och 

melodin övergår i variationens tredje takt från åttondelar till sextondelar, detta mönster upprepas 

i variation 4 men då i takt 5.  

 

Stycket fortsätter med ett par variationer med sextondelar. Det mest spännande som händer i den 

här avdelningen är ett F# som dyker upp i takt 42 som en del av en mellandominant till g-

mollackordet i takten efter. Detta upprepas i takt 46. 
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Ex. 3 (takt 42) 

 

I andra halvan av variation 6 kommer ackorden i arpeggion uppåt, här börjar intensiteten byggas 

upp mot en höjdpunkt längre fram. Nästa variation är tydligt kontrapunktisk med ett 

återkommande rytmiskt och melodiskt motiv. 

2.3 Variation 8–15 

Den här sektionen börjar intensivt med en inledning till de trettioandradelsskalor som stycket 

innehåller, variation 8 har ett rytmiskt mönster som upprepas med sextondelar på slag ett och två 

och trettioandradelar på slag tre. Avdelningen leder fram till en intensiv arpeggiodel där det i 

originalet för violin finns sextondels-sextoler men på gitarr utförs de vanligtvis som 

trettioandradelar.  

Ex. 4 (takt 65) 

 

Arpeggiodelen mynnar ut i en kadens som liknar temat men melodin smyckas ut med snabbare 

noter som för att inte släppa intensiteten för abrupt. 

2.4 Variation 16–25 

Stycket modulerar till D-dur mitt i variation 16. Dur-delen har likt den inledande moll-delen en 

tydlig intensitetsstegring som leder fram till en tydlig höjdpunkt i variation 21. Efter en liten 

höjdpunkt i variation 19 börjar den med ett A som upprepas tre gånger med sista tonen på slag 2 

i takten (retoriskt kan det hävdas att de tre tonerna representerar den heliga treenigheten), detta 

motiv upprepas under variation 20.  
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Ex. 5 (takt 161–164) 

 

Jag anser att höjdpunkten finns i variation 21 eftersom det blir fler stämmor som ligger 

homofont, det dyker upp mellandominanter och styckets register höjs plötsligt en oktav mot 

slutet av variationen. 

Efteråt arbetar sig stycket tillbaka till moll via lugna, pampiga variationer och slutligen en 

arpeggiovariation som nästan har karaktär av en coda till dur-delen, till skillnad från den 

föregående arpeggiodelen som har en mycket mer intensiv karaktär. 

 

2.5 Variation 26–31 

När stycket återgår till moll visar Bach tidigt att vi inte är tillbaks i temat riktigt än genom att 

lägga till tonen Bb till tonikan d-moll och skapa ett Dm6, det bildar ett neapolitanskt sextackord 

för ökad dramatisk effekt. Början på slutet är en strävande del av stycket utan mycket vila på 

konsonanta ackord. 

Ex. 6 (takt 209–212) 

 

De sista fyra variationerna uppträder nästan i par, ett som bygger intensitet och ett som ger 

avspänning, till slut en sista urladdning och sen återkommer temat men de fyra takterna och 

bildar till slut en helkadens som avslutar stycket. 
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3 Interpretation 

 

Det här avsnittet är vigt till att utforska några musikaliska val som jag gjorde under instuderingen 

av stycket. 

3.1 Karaktär 

Ett stycke av den här omfattningen är svårt att sammanfatta eftersom det innehåller så mycket 

och så många variationer. Stycket innehåller sektioner som är både stolta, sorgsna, mystiska, 

rofyllda, sprudlande och vädjande, detta är bara några exempel på sinnesstämningar och 

känslolägen man kan sträva efter att framhäva. Större delen av stycket har ett driv framåt och en 

långsam intensitetstegring som tvingar en att vara noggrann med avdelningar som vid första 

anblick inte verkar så viktiga. 

 

3.2 Transkription till gitarr 

Gitarren har andra förutsättningar än violinen. Exempel på detta är dynamik, omfång, hur stora 

ackord man kan använda och kanske det mest avgörande: möjligheten att hålla ut och växa på en 

ton.  

 

Bach har visat exempel på motsvarande transkriptioner till luta, som till exempel lutsvit no 3 

BWV 995 och lutsvit no 4 BWV 1006a som är bearbetningar av cellosvit 5 BWV 1011 och 

violinpartita 3 BWV 1006 respektive. Genom att studera dessa transkriptioner kan man hitta 

tekniker och metoder till sin egen transkription. 

 

Exempel på tekniker man kan använda sig av är: tillägg av bastoner, utfyllnad av ackord med fler 

toner, oktavering och användning av intrumentspecifika tekniker som t.ex. tekniskt legato, 

tremolo rasqueado och ackordbrytningar. Som gitarrist kan man också arbeta med klangfärg, 

uttrycket skiljer sig drastiskt mellan sul tasto, sul ponticello och “normal” klang. Vilken 

klangfärg man väljer har också inverkan på dynamiken och artikulationen, till exempel får man i 

regel tydligare stämföring och mer projicering om man väljer sul ponticello (detta varierar 

givetvis dock från gitarr till gitarr och gitarrist till gitarrist). 

 

När man skapar sin transkription måste man avgöra i hur stor grad man vill transformera stycket, 

hur många bastoner och/eller ackordtoner lägger man till och i sådana fall på vilken plats i 

stycket.  

 

Jag har utgått från Mats Bergströms transkription och jag har tagit egna arrangeringsbeslut under 

min instudering.  
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3.3 Tempo 

Styckets karaktär påverkas i stor grad av vilket tempo man sätter, om man höjer tempot över en 

gräns (var gränsen går är subjektivt) förlorar man ett lugn och en närvaro som är en stor styrka i 

stycket. Stycket blir lätt bara skalor och arpeggion om man sätter ett för högt tempo (detta kan 

såklart bero på andra faktorer än bara tempot). 

Jag valde ett avslappnat och lugnt tempo, prioriteten är att aldrig störa koncentrationen för 

lyssnaren och att undvika en ökande/stressad känsla. Tempovalet resulterade i en stor närvaro då 

man tenderar att inte variera tempot i lika stor utsträckning med en lite långsammare 

utgångspunkt. En av styckets styrkor är den repeterande ackordföljden som gör att lyssnaren 

snabbt vaggas in i ett tillstånd av koncentration och avslappning, man kan förstärka effekten av 

detta genom att hålla ett jämnt och lugnt grundtempo även i dem mer intensiva partierna. 

4 Utförande 

Det här avsnittet innehåller min interpretation av utvalda delar av stycket och beskriver hur jag 

försöker uppnå det resultat jag önskar inom dessa variationer. 

4.1 Temat 

Temat fungerar som en introduktion till styckets harmonik, ackordpuls och viktiga meloditoner. 

Ambitionen är att framhäva styckets skelett och att börja skapa den närvaro i rummet som 

styckets uttryck är hjälpt av. Med hjälp av betoningar av basgången och ackordbrytningar på 

några utvalda ackord (A7/C# i takt 2 och Bb i takt 3 samt motsvarande ackord i takt 5 och 6) 

uppnår man ett driv framåt och förtydligar man det harmoniska förloppet. Dynamiskt sett inleder 

jag stycket i piano med ett litet crescendo fram till första kadensen i takt 4 och sen upprepas 

mönstret fram till variation 1.  

4.2 Första delen 

Eftersom hela stycket går attacca måste man vara noggrann med övergångarna mellan 

variationer, förändrar man uttrycket för abrupt och för ofta tappar man den kontinuitet som 

stycket vilar på. Oftast har varje variation ett naturligt crescendo fram till den kadens som 

antingen ligger i mitten eller i slutet av variationen, det försöker jag understryka i sådana fall.  

Variation 1 bör enligt mig utföras på ett liknande sätt som temat, med den skillnaden att melodin 

måste betonas lite mer då den ligger i tenorstämman. Här väljer jag att spela närmre stallet, inte 

riktigt sul ponticello men relativt nära denna klangfärg, för att nå ut med melodin. 

Den fallande kromatiken i variation 2 skapar en känsla av strävande till både variationens 

mittpunkt och avslutande kadens. På samma sätt som i temat använder jag ett gradvis crescendo 

fram till kadenserna även här. Eftersom den här variationen innehåller samma tonmaterial två 
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gånger kan det passa att arbeta med klangfärg, till exempel kan man spela sul tasto fram till 

kadensen och sen sul ponticello fram till slutet av variationen. Variation 2 är den första 

variationen där basgången inte finns med utan bara antyds.  

 

4.3 Arpeggiodelen 

Variation 11 inleder första avdelningens arpeggiovariationer. Trots denna stora mängd toner 

finns det trots allt en stämma som har en framträdande roll, det är ofta den stämma som 

innehåller rörelse under tiden dem andra stämmorna ligger på ackordtoner.  

Ex. 7 (takt 93–96) 

 

Arpeggiodelen är nästan som ett stycke i stycket, den börjar med att etablera hur harmoniken 

kommer behandlas under delens gång. I utförandet kan man väga in detta och börja med en svag 

nyans, sedan använder jag ungefär samma dynamiska kurva som i temat med ett långsamt 

crescendo fram till kadenserna med en återgång till piano på tonikan. I variation 12 (den andra 

variationen i arpeggiodelen) dyker tonen F# upp i den andra takten (som i ex. 3, takt 42) detta 

indikerar att det dynamiska förloppet är snabbare i den här delen i kontrast till inledningen. 

Hittills har arpeggiona legat över tre toner med en upprepning på ton två och ton 4 i varje takt 

men i variation 13 utökas mönstret med en fjärde ton, här försöker jag spela tonerna med så 

enhetlig dynamik, klangfärg och artikulation som möjligt. En överdriven artikulation skulle stå i 

vägen för styckets harmoniska tydlighet.           

Ex. 8 (takt 105–106) 

 

Efteråt börjar en lång vågrörelse, upp och ner för skalan med de tre stämmorna, som sträcker sig 

över en och en halv variation. Stegringen inleds på ett G-mollackord och rör sig med hjälp av 
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kromatik i de olika stämmorna rakt uppåt på gitarrhalsen. Ackordpulsen höjs till ett ackord varje 

slag och ackordföljden är som följer: Gm/D->E7/D->E7->F->D7b9/F#->G->E7b9/G#->A7sus4-

>A7. Här börjar nedgången på liknande sätt och arpeggiodelen landar på ett slags coda.  

Ex. 9 (takt 110–112) 

Det sista som händer före dur-delen är en sektion med mångtydig harmonik, många ackord på 

liten yta och många mellandominanter, övergången till dur är förberedd. 

 

4.4 Dur-delen 

Efter den intensiva avslutningen av den inledande molldelen skapar början av den här delen en 

stor kontrast. Det första som händer är en ensam dur-ters på tonikan. Här spelar jag så dolce det 

går, här vill jag att båda stämmorna hörs och är jämbördiga. Den här variationen är lik den första 

rytmiskt med en tydlig vikt vid slag två i takterna. Målet är att förmedla ett lugn och en total 

avkoppling. 

Ex. 10 (takt 133–136) 

 

Dur-delens höjdpunkt är viktig att ta hand om på rätt sätt. Eftersom det är mycket toner och 

många stämmor använder jag ett mellanting mellan ”normal” klang och sul ponticello (spelar 

man för nära stallet tappar man volym), det är en balansgång mellan klarhet och dynamisk 

styrka. Avslutningen på den här delen innehåller dissonans på slaget som löser upp sig direkt och 

det upprepas fyra gånger, i exempel 10 redovisas ett sätt att artikulera de här två takterna. Här 

finns det i Mats Bergströms arrangemang en extra stämma som befäster harmoniken och skapar 

mer dissonans.  

 



   

 

14 

 

 

Ex. 10 (takt 175–176) 

 

4.5 Avslutningen 

Jag ser sista delen som en lång vandring fram till sista variationen som återknyter till temat och 

skapar en efterlängtad total avspänning i sista takten. 

Vägen dit är krokig och kan liknas vid en person som söker vila men misslyckas med att få frid 

från sina egna tankar men som bara lyckas i små ögonblick. Musiken strävar efter en konsonans 

som är undflyende och när den når fram försvinner den snabbt igen och oroligheten fortsätter. 

Till exempel i början av delen i variation 26 direkt i övergången från dur och man gör sig beredd 

på en tonika väljer Bach att på tonika lägga till ett Bb, den lilla sexan, detta förändrar ackordets 

funktion från t till s/3, här kan man analysera ackordet som både tonika och subdominant men 

oavsett skapar det en känsla av osäkerhet, inte ens ackordet på tonikans plats är vilande.  
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5 Diskussion 

Det första steget till ett bra framförande av chacconnen på gitarr är att inse att det inte är någon 

poäng att försöka efterlikna originalet på violin. Alla musiker måste utgå från sitt eget instrument 

när man spelar repertoar som ursprungligen är skrivet för ett annat, speciellt om de tillhör olika 

instrumentfamiljer.  

 

Hur uppnår man en total närvaro hos publiken och sig själv? I min mening är detta det yttersta 

målet för musikutövning. Chacconnens repetitiva kvalitéer kan bidra med en del av svaret, 

gradvis förändring av tonmaterialet och långsamma men kontinuerliga dynamikförändringar, 

vilket stycket lämpar sig till, är fenomen man hittar i chacconnen. Man skulle kunna beskriva 

tillståndet som något transliknande. En förlust av tids- och/eller rumsuppfattning och en 

koncentration på musiken och musikern, nästan som en dröm. Det som krävs för att uppnå detta 

är olika beroende på vilket sammanhang musiken framförs i, till exempel tror jag en större publik 

kräver en längre period av oavbruten uppmärksamhet för att nå fram till samtliga åhörare 

känslomässigt.  

 

Hur man presenterar stycket har också stor betydelse, när jag framför stycket ber jag publiken 

luta sig tillbaka och blunda medan de lyssnar för att starta processen med aktivt lyssnande. 

Spelar man hela sviten börjar chacconnen i kontrast till en snabb gigue och då får man en hjälp 

på traven, temat känns ännu mer vilsamt tack vare den snabba avslutningen på giguen.  

 

Jag tror Bachs anställning i Köthen innebar en enorm frihet, han reste mycket under den perioden 

och kom i kontakt med musik från många olika platser. Han hade nog också stor frihet i sitt 

komponerande, till exempel hörde det inte till vanligheterna att skriva solorepertoar för violin 

och cello. 

 

Att framföra chaconnen på ett bra sätt innebär en stor mängd val, jag tror att man måste hitta 

principer som stämmer överens med ens egen musikersjäl och sina färdigheter för att uppnå ett 

resultat man kan vara nöjd med. Ett framgångsrikt framförande är något av det största man kan 

uppleva i min mening, för mig mäts framgång i det här fallet med huruvida man uppnådde 

närvaro för publiken men framförallt för sig själv, ett tillstånd där musiken bara flödar ur en och 

den berör.  

 

Jag tror chaconnens storhet kommer från den mångfald av uttryck, stämningar, karaktärer och 

tekniker som ryms inom stycket. Det finns något för alla typer av lyssnare och musiker att knyta 

an vid. 
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