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Sammanfattning 

Denna uppsats söker svar på frågan: Hur kan arbete med analys av ett 
stycke påverka den musikaliska tolkningen av musiken? Detta har jag 
valt att undersöka på första satsen ur solo sonat no 2 i a moll BWV 1003 
av J.S Bach. Jag använder mig av traditionella analysmetoder och 
undersöker främst form, motiv, baslinje och harmonik. I uppsatsen 
redovisar jag för praktiska tillämpningar av analyserna. Resultatet 
diskuteras sedan och en diskussion av ämnet förs.  
 
 
Sökord: Analys, tolkning, Bach, motiv, form, baslinje, harmonik 
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Bakgrund 

Jag tillhör inte skaran av musiker som tycker musikteori är särskilt 
roligt. Möjligtvis kommer detta motstånd på grund av att jag inte 
har så lätt för det, för att jag bara inte har ett intresse för det, eller 
för att jag inte blivit presenterad för det på ett bra sätt. 

I den kulturskolan jag började i som 7 åring låg det till en början 
inget fokus på att lära oss teori. Undervisningen var inspirerad av 
Suzukimetoden och således låg fokus istället på att lära ut via gehör 
och inte via noter. Efter ett par år började den långsamma processen 
att lära sig noter som ett komplement till lärandet på gehör. Detta 
minns jag som den absolut tråkigaste biten av undervisningen. Det 
var för stort gap mellan det jag kunde spela, och det jag kunde läsa i 
notskrift. Jag tror att det var någon gång här som mitt ointresse för 
musikteori hade sin början. 

Jag aldrig tyckt att den teoretiska biten varit väsentlig för 
framförandet. Det finns gott om exempel på fantastiska musiker 
som inte har en aning om musikteori. Jag minns hur en lärare på 
mitt första år Bachelor på Det Kongelige danske 
Musikkonservatorium berättade en historia på en av de första 
föreläsningarna han höll för min klass. Han nämnde hur en oerhört 
framgångsrik gitarrist hade kontaktat honom när denne var i 35 års 
ålder, och bett om teorilektioner. Gitarristen hade insett att för att 
nå djupare i sina tolkningar, och för att komma vidare behövde han 
bättre förståelse för vad som hände i musiken. Min lärare hade nog 
som intention att få oss elever att tycka att detta var inspirerande 
med tanke på att bli bra på musikteori… Jag å andra sidan fick då 
mest ut av den historien att jag minsann skulle kunna lyckas spela 
musik professionellt utan att vara bra på teori. Det viktiga för mig 
var den intuitiva musikaliska förmågan, så länge man har den kan 
man spela musikaliskt övertygande ändå. Att alltid behöva förklara 
varför eller exakt hur förstod jag inte vitsen med. Då blir det ju bara 
tråkigt. Eller som den franska kompositören Varese uttrycker det: 

"By its very definition analysis is sterile. To explain by means of it 
is to mutilate the spirit of a work" Edgar Varèse (Bernard 1981) 
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Det enda som då fick mig att försöka lära mig det mest nödvändiga, 
var för att inte råka ut för pinsamma situationer. Det hände att 
lärare frågade om vad det var för något ackord under melodin, eller 
i vilken takt genomföringen började osv, och då ville jag ju inte stå 
där utan svar. Oftast stod jag där svarslös ändå.  

 

När jag sedan började mina masterstudier på Edsberg fick jag upp 
ögonen för ett, för mig, nytt sätt att se på instudering av musik. 
Nämligen att aktivt analysera harmonik som ett redskap i 
musikalisk tolkning, som något spännande. Min tidigare upplevelse 
av att sätta ackord och funktion på stycken kom endast från 
musikteorilektioner på gymnasiet och under mina kandidatstudier. 
Dessa tidigare gånger, var det aldrig någon som diskuterade det ur 
en musikalisk synvinkel. Det hade för mig blivit förknippat nästan 
mer med matematik än med musik. Efter att jag fått upp ögonen för 
detta insåg jag snabbt att jag hade mycket att upptäcka inom detta 
område. Jag ville förändra min syn på musikteori, och framförallt 
kunna nå djupare i musikalisk tolkning. Jag ville också kunna prata 
påläst om hur de olika byggstenarna i musiken visade vägen till hur 
man kunde föreställa sig att kompositören hade tänkt. 

 

Introduktion 

I de flesta fall är musikteori konstruerat efter att musiken är skriven, 
d.v.s. försök att förstå sig på musiken i efterhand. Om vi tar som 
exempel sonatformen, så blev den teoretiskt uppmärksammad först 
på mitten av 1800 talet, d.v.s. efter att många av de store verk som 
håller sig inom ramen för formen var skrivna. Antagligen hade 
Mozart och Haydn ändå någon typ av plan när de komponerade, då 
det låter otroligt att så många stycken skulle få just samma form 
annars. Vi vet inte i detalj hur musikerna på Mozarts tid repeterade 
och diskuterade musiken, men frågan är med vilka verktyg de 
tolkade musiken? Var det mer intuitivt eller mer teoretiskt? Och hur 
diskuterar dagens musiker ämnet. Jag har redan intervjuat två av 
mina förebilder och lärare, men vad säger andra utövare? Vad säger 
teoretikerna? Jag ska försöka sammanfatta några artiklar och 
skrifter jag hittat på ämnet.  
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Wallace Berry professor på University of British Columbia skriver i 
Musical structure and performance:  
 
“The purely spontaneous, unknowing and unquestioned impulse is 
not enough to inspire convincing performance” (Berry 1989)  
 
Berry argumenterar i hög grad för att all teoretisk analys gynnar 
framförandet. Han sammanfattar också frågan i att påstå att centrala 
frågan av tolkning kan sammanfattas med de två frågorna: Mellan 
vilka punkter kan man säga att den musikaliska riktningen leder? 
Och: Vad är utövarens roll i att projicera och lyfta fram riktning och 
kontinuitet? 
 

Joel Lester beskriver i ett inlägg i Journal of Society for music 
theory, hur problematisk situationen är med att det finns ett gap 
mellan utövare och teoretiker. Han berättar flera historier om hur 
musiker avvisar analyserande, och diskuterar framförallt hur 
teoretiker borde bli bättre på att kommunicera deras kunskap. 
Lester kommer med åsikten att om en utövare inte aktivt gjort en 
analys i förväg, blir framförandet fortfarande en representation av 
en sådan, och att han tycker musiker måste ta ansvar för detta.  

 If a man gets up in the morning and says “Today, I will not intend to do 
anything,” that does not mean that he has no responsibility for his acts, or 
that his acts have no causes. Every decision that is part of a performance has 
an affect on the projected structure. Performers communicate musical 
structure through performance, not through words and graphs. (Lester 
1998)  

Violinisten Henning Kraggerud debatterar i ett inlägg i magasinet 
The Strad om spänningen mellan intuitiv tolkning och en teoretisk 
tolkning. Kraggerud skriver att han tror på att spela intuitivt, men 
att denna förmåga måste börja med kunskap, för att sedan bli 
undermedveten och intuitiv.   

I do believe in natural and inspired playing from the heart – but what 
are ‘naturalness’ and ‘inspiration’? I believe them to be gifts to a 
musician that pop up from their subconscious during playing. 

But they have to be planted as seeds beforehand. Inspiration begins 
as knowledge or experience in some form, and later (after some 
subconscious digestion) it becomes natural enough to be used by the 
‘heart’. (Kraggerud 2015)  
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Senare tar Kraggerud också upp faktumet att dåtidens utövare i 
mycket större grad än idag också var kompositörer själva, och att 
nivån på den allmänna musikteoretiska kunskapen således var 
mycket högre. Något som slår mig då, är att majoriteten av den 
musik man spelade förr i tiden, var samtidsmusik, så det fanns både 
möjlighet att fråga kompositören själv i större grad, och att det 
antagligen fanns mer allmängiltiga sätt att tolka sin tids musik på. 

Musikteoretikern Bethany Lowe skriver i "On the Relationship 
between Analysis and Performance: The Mediatory Role of the 
Interpretation.” Att man borde skilja på framförande, tolkning och 
analys. Lowe menar att tolkningen är bron mellan de två annars 
skilda områdena. Tolkning blir i Lowe text ofta refererad till 
bildliga beskrivningar av hur fraser eller delar i stycken kan 
framföras. Att man istället för att säga hur och varför det blir ett 
klimax i musiken, sätter ord som jublande eller upprört som 
beskrivning istället. Lowe förklarar att det oftast resulterar i ett mer 
spännande framförande om man går vägen via att översätta sin 
analys i ett mer musikaliskt språk innan man ger sig på ett 
framförande, och i omvänd riktning ger en mer spännande tolkning 
om man kan hitta teoretisk grund för den.  

Sammanfattningsvis är mina källor alla eniga om att musikteori 
stärker den intuitiva förmågan att tolka musik. Wallace Berry är 
den som står sig mest till kant till att det skulle gå att spela 
övertygande utan någon som helst teoretisk grund.  

 

Inledande steg 

På vilken repertoar skulle jag försöka vidga mina vyer och inleda 
mitt experiment? Det finns en oerhörd mängd violin-repertoar, men 
att göra ett såpass grundligt arbete som jag hade tänkt inser jag att 
jag nog får begränsa mig till en sats av ett verk. Jag kände att det 
var passande att utgå från vad jag känner att jag inte är så 
självgående i mina tolkningar, och insåg att Bach solo sonater och 
partitor skulle passa bra. Sonaterna och Partitorna är hörnstenar i 
violinrepertoaren och väldigt frekvent använda i tävlingar och 
provspelningar, och att ha en större egen uppfattning om hur och 
varför jag vill spela på ett särskilt sätt skulle vara väldigt givande.  
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I och med att jag som tidigare nämnt inte har en stor 
musikteoretiskt kunskap, valde jag att leta reda på böcker och andra 
medel för att själv kunna sätta mig in i ämnet. Jag visste redan att 
violinprofessorn Miriam Fried på New England Conservatory Of 
Music hade gjort en videodokumentär om Bach solo sonater och 
partitor, och valde därför att börja där. Frieds dokumentär består av 
ett tiotal videos där hon pratar om allt från historisk bakgrund till 
specifika takter i utvalda satser. 

Miriam Fried nämner i en av sina videor en person vid namn Jaap 
Schröder, och det visar sig att han har skrivit en hel bok om att 
framföra Bach på fiol. Schröder var en holländsk violinist och har 
beskrivits som en viktig figur i historisk uppförande praxis. 

Vidare hittar jag också en bok av Joel Lester (nämnd tidigare i 
denna text) där har analyserar hela första solo sonaten i g moll. Det 
visar sig vara lite väl invecklad analys, och dessutom är den 
harmoniska analysen bestående av steganalys, och inte 
funktionsanalys som är det systemet jag har lärt mig. Trots detta har 
boken en del intressanta synpunkter, och jag tänker använda mig av 
den som hjälp i min egen analys. 

 

Tillvägagångssätt 

Utifrån bästa förmåga tänker jag analysera första satsen ur Bach 
solo sonat för violin i a moll. Min ambition är att i framtiden bli 
mer självgående i analys, och väljer därför att i första hand luta mig 
på mina källor för att se vad jag hittar i satsen. Beroende på hur det 
går får jag eventuellt ta hjälp av en musikteoriprofessor för att 
komma vidare, men det skulle vara intressant hur långt jag kan 
komma själv. 

Jag vill sätta de teoretiska aspekter jag hittar i satsen i jämförelse 
med de praktiska, dvs försöka beskriva de effekter jag upplever när 
jag instuderar verket samtidigt som jag analyserar det.  
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Intervjuerna 

För att få inblick in hur olika, eller lika det kunde se ut mellan mina 
egna förebilder och lärare Per Enoksson och Mats Zetterqvist, valde 
jag att intervjua dessa för att få en hint om hur de gå tillväga själva 
när de får ett nytt stycka musik att spela. 

Frågorna jag valde att ställa: 

1a. Använder du dig av analys som form av instudering? 

1b. Om så, på vilket sätt? 

2. Hur går du tillväga om du fått ett helt nytt stycke musik att 
studera? 

3. När lärde du dig den teori du använder idag? 

4. På vilket sätt märker man om någon inte har koll på musikteori i 
ett framförande? 

Svar: 

Per. 

1. Ja, till viss del. Men jag börjar alltid med att spela det först. 
Sedan dyker det upp problem så kikar jag i andra stämmor eller 
partitur. 

2. Jag tycker personligen att det är intressant att sätta musiken i 
kontext utifrån tidsepok, tonsättarens liv, om det finns 
dokumenterat vart och under vilka omständigheter osv. Det är även 
särskilt viktigt vad ackompanjemanget gör, om det skiljer något i 
detta om samma material kommer igen. 

Sedan är det alltid en risk att musik idag blir för likformig, att alla 
spelar lika i tolkning. Det är viktigt med nyskapande, med respekt 
till materialet. Inte att återskapa något från en skiva. att det finns en 
stor risk att det blir för konkret, en plan utan möjlighet att förändra, 
och då blir det lätt för tråkigt. 

3. Där jag kommer från, på landet i Blekinge fanns det ingen som 
var kunnig i musikteori så jag var inte så kunnig innan jag började 
musikhögskola. När jag sedan pluggade i New York tyckte jag det 
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var lite lättare med deras system där, dessutom hade vi lite enklare 
uppgifter i läxa varje vecka, så man kom in i det på ett bättre sätt. 
Jag brukar dock inte sätta mig ner och sätta ackord på styckena. 
Sedan har jag absolut gehör, och hör vilka ackord det är, däremot 
ska jag sätta funktion på blir det en omväg för mig. 

4. Uppenbara brister på kunskap är ju avslöjande, t ex inte har koll 
på ackompanjemang. 

Mats 

1-b. Man kan närma sig ett musikstycke på olika sätt, och ett sätt är 
ju att närma sig ett musikstycke med synvinkeln att skapa musik 
som är levande och vill göra publiken berörd. Respekt på verket är 
också något viktigt att fokusera på, och det är det jag väljer att 
fokusera mest på. Ord och analys blir endast en väldigt liten del av 
verkligheten, men om man t ex tar sig för att beskriva något helt 
annat, som ett rum, så blir ju varje led av beskrivningen på något 
vis lite närmre verkligheten. 

2. Partituret blir nog alltid första anhalt, och via det få en överblick 
över formen. Sysslar man med ett klassiskt verk är det ofta ganska 
tydligt, men med mer moderna verk där det kan vara lösare form är 
det ändå viktigt att få någon typ av helhet. Senare kikar jag på vilka 
olika teman som finns, vad som verkar vara bärande idé osv. Efter 
det går jag ner och ser till det harmoniska, mer eller mindre 
noggrant beroende på tid. Detta är ju det lite torra arbete, som 
egentligen intresserar mig mindre än att hitta innebörden av detta. 

Mats nämner också en annan synvinkel ur det hela, att det finns en 
”fälla” att lätt hamna i att bara lyssna på inspelningar och köpa 
deras tolkning. 

3. Jag var inte heller så intresserad av teori när jag gick på 
musikhögskolan, som många andra ville man mest stå och öva. Det 
var först när jag och min stråkkvartett åkte till Budapest för att 
studera för Andras Mihaly som jag verkligen fick upp ögonen för 
detta. Han var en väldigt intellektuell man, men även väldigt 
uttrycksfull. Han använde harmonik osv som stora argument för hur 
han ville att man skulle utrycka sig, så då fick jag gå tillbaka och 
studera själv för att bli bättre ackord analys etc. 
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4. Jag skulle reagera om någon inte har koll på fraser, inte fraserar 
av osv. Även om det finns dissonanser med upplösning som den 
som framför inte behandlar som detta. 

 

Tankar efter intervjuerna: 

Både Mats och Per är eniga att det är viktigt att analysera styckena. 
De hanterar dock processen ganska olika sätt skulle jag säga. 

Per berättar att han inte hade ett stort intresse i harmonilektioner, 
pianospel osv, men har absolut gehör (dvs hör vilken ton det är utan 
att behöva få någon ton som referens). Per berättar också att han 
inte hade musikteori innan sina studier på musikhögskolan, och att 
detta blev ett motstånd även för honom. Per pratar heller inte like 
mycket om vitsen med strukturerat analyserande, utan mer om 
saker som hur kontexten i musiken blir olika om det är olika komp 
om en melodi kommer tillbaka, eller växelspel mellan stämmor. 

På Mats låter det som att han själv haft en ganska lik upplevelse 
som jag i och med ett typ av ”uppvaknande” efter att ha sett hur 
musikaliskt inspirerande man kan använda musikteori. Mats till 
skillnad från Per verkar ha ett mycket strukturerat sätt att analysera 
verk, men även här, inte för analyserandets skull utan för att hitta 
meningen med musiken. 

Ytterligare skillnad är att Per börjar med att spela verket, medan 
Mats börjar med att studera notbilden utan instrument. 

Efter att ha tänkt över vad mina två lärare påpekat inser jag att det 
största fokus kanske inte behöver ligga på exakt hur jag analyserar 
utan att själv tänka fritt utifrån vad jag hittar, och se vart det tar 
mig. 
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Analysprocessen 

För att sätta sig in i satsen tyckte jag det kändes viktigt att i stora 
drag jämföra den satsen jag valt att analysera mot de andra 
motsvarande satserna i de andra två solo sonaterna i samma 
samling. Sticker den här satsen ut, eller är den lik de andra? 
Gemensamt för första satserna i de tre solo sonaterna att de alla har 
långsamma tempobeteckningar. Satserna är alla tre ungefär en sida 
långa och tar ungefär 4 min att spela. De första två, g moll och a 
moll är lite mer aria-liknande satser och är 22 respektive 23 takter 
långa. Den tredje i c dur har en mer tydligt rytmisk karaktär inte 
känns lika sångbar, den består också av fler antal takter.  

Miriam Fried säger i sin dokumentär att funktionen med dessa 
satser är att introducera tonerarten för lyssnare, och försätta lyssnar 
i ett tillstånd mottaglig för uppgiften att lyssna på fugan och de 
andra satser som följer i alla tre sonater (Fried). Joel Lester jämför 
också dessa satser med preludierna ur ” Das wohltemperierte 
Klavier”, och går in på hur det nästan alltid förekom 
preludiumsatser i olika former innan fugor, och att dessa kunde 
vara antingen improviserade efter en baslinje, eller utskrivna 
(Lester 1999). 

Form 

När jag tittar på notbilden för att få en helhetsbild tycker jag det är 
svårt att få tydlig bild av återkommande motiv och melodier så som 
det t ex ofta går att göra i Wienklassiska eller mer romantiska 
stycken. De snabbare notvärdena slingrar sig upp och ned, och 
verkar med några få undantag av större intervall och kadenser bara 
flyta på.  

Efter lite vidare efterforskning och med hjälp Joel Lesters bok, 
inser jag att satsen är uppdelad i 2 huvuddelar (Lester 1999). Jag 
tänker mig dessutom att dessa är indelade i alla fall 2 delar. 
Uttryckt i de sedvanliga bokstäverna för symbolisera form tänker 
jag mig att jag vill dela upp satsen i: A B A1 B1 + coda. Se bild på 
nästa sida, där jag gjort A delarna gröna och B delarna orangea:  
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Fig. 1  

A och A1 skiljer sig en del åt, och för mig var det inte helt självklar 
att hitta de återkommande elementen ifrån A i A1. Det är vissa 
likheter i melodin, men det är framförallt om man tittar på basen 
som man kan se att det bygger på samma material, men där A1 är 
transponerad en kvart upp, (går i dm istället för am). Hur långa A 
partierna ska räknas kan senare diskuteras. Antingen tänker jag att 
A delarna endast är 2 takter långa, och då bara avgöras av baslinjen. 
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Eller så kan man tänka att delen fortsätter till nästa kadens, vilket är 
en takt till. De modulerar dock inte till samma tonart. A slutar med 
en kadens som går till F dur, medan A1 går tillbaka till Dm.  

I de båda B delarna är det melodin som nästan är helt lika, bara att 
andra B delen är transponerad en kvint ner. B delarna är båda 
endast 2 ½ takter långa. Därefter slutar båda delarna med en tydlig 
kadens, den ena till e moll, och den andra till a moll.  

Partierna mellan dessa delar, är modulerande, men jag kan inte hitta 
något slående lika mellan ”tomrummet” mellan A och B och det 
mellan A1 och B1.  

Jaap Schröder argumenterar i sin bok ”Bach´s solo violin works” att 
man han tycker att man borde tänka att satsen är uppdelad i takt 1-
12 och 12-21 ½ istället för 1-14 och 14-21 (Schröder 2007). D.v.s. 
Att det jag valt att kalla A1 skulle börja i takt 12 istället. Det är en 
väldigt tydlig kadens till takt 12, och melodin börjar på samma 
tonhöjd i de två första takterna. Efter den första halvan av takt 12 
fortsätter dock inte överstämman likt början, och kort därefter 
kommer en kadens till Dm. Jag håller med Schröder om att det 
kanske är en av de tydligaste kadenserna i satsen i slutet av takt 11, 
men om man ska tänka att det är tydliga kadenserna som avgränsar 
formen på stycket så tycker jag att man borde vara mer konsekvent 
och i så fall tänka sig satsen i 4 delar. Dessa delar skulle då vara på 
lite andra ställen än hur jag delat upp det, och vardera gå i 
tonarterna Am, C, Em och Dm plus coda i Am. Detta om man tar 
helkadenser och inte räknar kadensen i takt 18 t ex som är en plagal 
kadens, eller de andra kadenser som inte är fullständiga, tex takt 11 
och 20.  

 

Praktisk tillämpning  

Det är en sak att ha skapat en uppfattning om formen på ett stycke, 
men vad upplever jag annorlunda om jag fokuserar på det när jag 
spelar? Det mest konkreta jag upplever jag gör annorlunda är att 
försöka ta fram basen i takt 14 där A1. Hade jag inte satt mig in i 
detta arbete hade jag inte själv insett att basen är samma som i 
början, men en kvart upp. Utöver detta mer konkreta, har det även 
förtydligat frasering och indelning generellt. Att läsa att Jaap 
Schröder hade, visserligen marginellt, men ändå en annan syn på 
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formen, öppnade upp för fler synsätt kring indelning, och gjorde 
mig mer medveten om kadensernas indelande syfte.  

Motiv 

Vad jag har förstått ska det under 1700 talet varit praxis att själv 
improvisera (åtminstone i någon utsträckning) ”ovanpå” det stycke 
musik man spelade (Tarling 2001). Att både kompositörerna själva 
och utövarna ska ha lagt till drillar och skalor där det passade 
musiken, och inte alls som idag, där man ofta försöker spela 
notbilden så exakt som möjligt. Bach verkar vara en av de som 
dock skrev ut ornament i sina satser. En gissning är att det kanske 
är för att vara säker på att det inte skulle bli allt för häftiga 
ändringar eller tillägg på musiken han skrivit.  

Hur tänker man kring motiven i en sådan här sats som är så pass 
utsmyckad med skalor och snabbare notvärden? Förutom likheter i 
motiv framförallt mellan de delar i satsen jag valt att kalla B och 
B1, är det inte mycket återkommande melodiskt motiv. Mycket av 
rytmiken i de snabbare notvärden som Bach skrivit ger snarare 
intryck av att vara improviserat. Det ger ett talande och 
gestikulerande intryck än en melodiskt. Bach som både var 
kapellmästare och lärare åtminstone några år senare i Leipzig var 
definitivt lärd inom retorik, och det finns mycket som tyder på att 
det även skulle ge inflytande komponerandet (Lester 1999 sida 43).  

Jag hittar flera återkommande motiv där det framförallt är det 
rytmiska elementen som är lika. Innan kadenser eller viktiga 
ackord, är det nästan alltid en ”inbromsning” i notvärdens längd, 
och figuren bestående av en punkterad åttondel följd av sextondel 
är nästan alltid förekommande. Många violinister gör lite rubato i 
dessa kadenserande takter, och efter mina år av att få höra att man 
aldrig får skynda i kadenser, tycker jag också det är ett passande, 
och passar särskilt just när denna rytm förekommer.  Jag vet inte 
om man kan kalla det kadens motiv, men det är definitivt 
återkommande i satsen. Se slutet av takt 11 som exempel på rytmen 
här:  
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Fig. 2 
 
Ett annat återkommande motiv eller element är skalrörelser som 
börjar direkt efter ett slag eller efter en överbindning. I takt 7 
kommer flera varianter av den återkommande figuren:  
Sättet det är noterat får mig att verkligen uppleva de som upptakter, 
och mycket mer som gester som tar en till nästa hållpunkt än något 
att mejsla ut och spela helt rytmiskt.  
 

 

Fig. 3  

 

I detta arbete kring motiven i satsen blev jag nyfiken på att försöka 
reducera de utsmyckande skalorna etc, för att göra en enklare 
variant. Jag valde att reducera alla snabbare notvärden till 
åttondelar eller sextondelar. Målet var att försöka blir klokare på de 
mer basala riktningarna i musiken och om det gömde sig något i 
alla skalrörelser (Se bild nästa sida samt bilaga 3). Jag har inget 
belägg alls för att Bach skulle ha haft något liknande i tanke, men 
det blir en tydlig karta över registret i satsen. Tittar man på 
exemplet blir det för mig tydligt över hur stora intervall det spänner 
mellan botten och toppnoterna i skalorna. Slående är också hur 
avsevärt mycket mindre sångbart det blir. Oavsett i vilka banor 
Bach tänkt kring intervaller och vad han har tänkt med de snabbare 
notvärdena, som jag bara plockat ut några av i min förenklade 
version, så har han nog inte tänkt sig något liknande. Arbetet med 
att försöka förenkla satsens motiv och snabbare notvärden, har fått 
mig övertygad att Bach snarare utgått från bas eller harmonik när 
han skrivit satsen.   
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Fig. 4  

Praktisk tillämpning – Motiv  
Av att ha försökt göra mig förstådd på motiv-element i satsen har 
jag fått en tydligare bild av hur jag vill spela framförallt de 
snabbare notvärdena. För att få fram det gestikulerande aspekterna i 
överstämman, har jag insett att jag behöver spela satsen relativt 
snabbt. Det blir för mig för tungt i ett långsamt tempo, och de 
upptaktsliknande figurerna jag pratat om innan kommer inte fram. 
Alternativt eller använda mig av ganska mycket rubato, för att både 
tydligt ta fram bastonerna och för att få fram de aspekter jag vill av 
överstämman.  
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Baslinje 

 
Under tiden Bach verkade, var det ovanligt att inte ha basso 
continuo som kompstämma på verk liknande Sonaterna och 
partitorna av Bach. På originalmanuskriptet står det uttryckligen 
”Violino senza basso accompagnato” dvs Violin utan 
ackompanjerande bas. Det behöver kanske inte betyda mer än just 
att Bach inte ville ha komp till, utan tyckte solostämman klarade sig 
fint utan. Intressant tycker jag är att även senare på Mendelssohn 
och Schumanns tid var detta så pass ovanligt att de både skrivit 
pianostämmor till flera av satserna i samlingen. I in princip alla 
satser i samlingen solo sonater och partitor är det dock element av 
polyfoni (flerstämmighet), och jag tror det skulle vara svårt att 
tänka att Bach inte heller har tänkt att det existerar en basstämma 
alls i dessa satser.  
 
 
Joel Lester (som jag nämnt flertal gånger tidigare i mitt arbete) 
skriver som ett steg i hans analys av G moll Adagiot (motsvarande 
sats i första solo sonaten) ut en basstämma baserad på de toner som 
ligger ”i basen” i fiolstämman. Jag tyckte detta var väldigt 
spännande och mindes hur mina tidigare fiollärare ibland spelat 
bastoner som ”komp” i andra satser av sonaterna och partitorna. Jag 
gjorde min egen version på den satsen jag valt att analysera (se 
bildexempel på nästa sida och hela versionen i bilaga 1).     
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Fig.5  

Basstämman är inte så spännande i sig själv kanske, och kanske inte 
en basstämma som Bach själv skulle skrivit som en självständig 
stämma. Jag tycker dock den är en hjälpsam fingervisning i hur 
harmoniken och ”fundamentet” i satsen rör på sig. Som jag nämnde 
tidigare i delen kring motiv, känns det för mig fortfarande logiskt 
att Bach utgått från någon liknande baslinje som den jag skrivit ut, i 
kombination med harmonik, än kring någon given melodi.  
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Det finns ett flertal takter där man skulle kunna argumentera för 
eller emot vilka toner det borde vara i basstämman. I takt 10 tex 
skulle det antingen kunna vara ett g genom hela takten, vilket jag 
först hade valt att skriva, vilket skulle ge många dissonanser, eller 
att basen flyttar på sig med harmoniken i andra halvan av takten (se 
bildexempel nedan). Det andra alternativet känns mer rimligt här, 
men det finns fler takter med liknande avvägningar där jag valt att 
inte byta baston för att få fram de dissonanser som leder vidare in 
till nästa ackord.  

 

Fig. 6  

 

 

  

Praktisk tillämpning - Bas  

Spelar man endast från basstämman blir det tydligt hur de toner 
som leder till nästa ton med ett halvtonsteg är särskilt intressanta. 
Även större intervall känns betydelsefulla när man spelar basen för 
sig själv.  

Det blir en stor skillnad att öva på verket med att be någon annan 
spela denna basstämma samtidigt som jag spelar ”melodistämman”. 
Exempel på takter jag upplever störst skillnad är dem där basen 
ligger kvar på längre notvärden till exempel takt 9. Dessa takter blir 
extra tydligt hur de leder vidare till nästa takt, och man känner sig 
lite fastbunden av den där borduntonen. Spelar man samma takt 
utan att någon spelar bastonerna, känns det mycket friare och 
strävan att nå fram till nästa takt känns inte lika stark av sig själv. 
Likaså känns de takter där basen flyttar på sig varje fjärdedel viktigt 
att framhäva varje baston, medan där det är halvnoter känns det 
friare hur man kan spela fram till nästa halvnot.  
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På en del ställen undrar jag hur mycket Bach har behövt 
kompromissa kring baslinje kontra violinens register. T ex i allra 
första takten skulle det vara logiskt om den tredje tonen f skulle 
fortsätta den nedåtgående rörelse de första två takterna antyder. 
Bach var själv violinist, och mycket väl medveten om violinens 
register, så huruvida han själv fått kompromissa med sin 
komposition, eller om han medvetet ville ha särskilda klanger via 
att låta basen flytta på sig så pass mycket är en intressant fråga, och 
något att avväga när man spelar stycket.  

 

 
 
 

Harmonik 

I Joel Lesters version jag nämnde tidigare, har han satt 
generalbassiffror på den basstämma han skrev på g moll-adagiot. 
Jag har aldrig lärt mig generalbas, och det gick lite trögt för mig att 
sätta mig in i. Jag valde dock att försöka sätta ackordanalys på de 
flesta ställen jag kunde (Se bilaga 1). När jag satt de ackord jag 
själv relativt enkelt kunde placera var det många takter som 
fortfarande inte hade fått något ackord. Räddningen blev då när jag 
tack vare Lesters bok får reda på att Bach själv skrivit om hela A 
moll sonaten till en sonat för Cembalo i Dm istället (se Bilaga 2). 
Det finns absolut en möjlighet att Bach tänkt sig helt annan 
harmonik på dessa satser, men jag blev ändå nyfiken, och fick en 
stor hjälp av att kika på denna version.  

Om vi pratar i stora drag går de olika partierna i stycket i tonarterna 
Am, C, Dm, Em. Inga stora modulationer från huvudtornarten dvs. 
Vilket känns helt logiskt i det tidigare påståendet att satsen som 
fungera som ett preludium till sonaten. Något intressant är att om 
man bortser från modulationen till c dur (som är så nära besläktad 
med a moll), så kadenserar stycket, till samma tonarter som 
ackorden i den första takten i satsen. Am, Em, Dm och tillbaka till 
Am.  
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Två kadenser som verkligen överraskar i satsen är en vardera i de 
delar som jag tidigare valde att kalla B och B1. Dessa är vardera i 
Takt 10/11 och 20. Se bildexempel nedan.   

 

Fig. 7 

 

 

 

 

 

Fig. 8  

Att de båda två inte slutar på den tonika som är så väl förbered, och 
dessutom ett så dissonerande intervall som tritonus, är faktiskt 
väldigt överraskande och en dramatisk höjdpunkt i stycket.  

Det är flera dissonanta ackord som jag i det flesta fall valt att se i 
mina ackordbeteckningar som dimackord eller förminskade 
treklanger. Huruvida de är ofullkomliga dominanter eller dylikt, så 
är poängen för mig att de är dissonerande ackord som starkt leder 
vidare (har en dominantisk effekt). Takt 19 är ett intressant exempel 
på där Bach använder sig av dessa, men återigen här, inte går dit 
man förväntar, utan istället sätter dit ett nytt dissonerande ackord, 
och ett till, innan han slutligen löser upp det kort i nästa takt, för att 
sedan som jag beskrivit ovan, i takt 20, sätter in en dramatisk 
kadens, och det är inte förrän efter andra halvan av 21 vi äntligen 
når fram till a moll. (Se bildexempel på takt 19 på nästa sida).   
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Fig. 9  

 
Praktisk tillämpning – Harmonik  
Medvetenheten kring kadenserna, och framförallt de kadenser som 
inte går dit man förväntar, är det som gjort störst intryck på mig av 
att undersöka harmoniken i stycket. Jag, som många andra 
violinister, vill ta ut detta dramatiska och överraskande i att spela 
det starkare. Förståelsen varför många violinister spelar starkare 
där, över att resonera ”det låter coolt när andra gör så, så jag gör det 
med”, känns väldigt givande. I övrigt har det att titta på harmoniken 
mer förtydligat hur satsen egentligen är enklare i sin uppbyggnad än 
vad jag först trodde. Förutom de dissonanta dim ackorden och de 
överraskande kadenserna är det inte mycket i själva harmoniken 
som lockar till att spela annorlunda än jag annars hade gjort.  

 

 

 

Historisk bakgrund plus manuskript 

Framförallt efter min Intervju med min lärare Per Enoksson blir jag 
intresserad för vad jag kan hitta om vad som hände i Bachs liv 
samtidigt som han skrev den här satsen. Kan det ge hintar om hur 
man ska spela?  
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Hela samlingen är skriven år 1720. Detta efter att Bachs fru dött till 
följt av sjukdom medan Bach själv var ute på turné. En så stor 
händelse i ett liv som att mista sin partner påverkar nog vilken 
person som helst. Det har diskuterats utefter detta om den 
eventuella dubbla betydelsen av ”Sei Solo” som Bach skriver på 
första sidan i sitt manuskript. Sei solo kan översättas både med ”för 
solo”, och ”Du är ensam”. Oavsett om detta är avsikten, så tillför 
vetskapen om att Bach var med om en sådan livshändelse innan han 
skrev samlingen till djupet i musiken.  

 

Det finns flera manuskript av Bachs solo sonater och partitor; ett av 
Bach själv och ett av Bachs andra fru, Anna Magdalena Bach. De 
resterande verkar vara från andra kopierare eller violinister från 
samma tid. Av att titta på de två jag nämnde är det framförallt en 
sak jag slås av: Vissa av de bågar som står över de snabbare 
notvärdena är helt jämna och fina, medan andra ser avsiktligt 
snirkliga ut. Framförallt i Bachs manuskript, men även några i 
Anna Magdalenas. Jag inbillar mig att detta inte är en slump, utan 
tänker att det definitivt är en fingervisning för vilka ställen Bach 
tänker att man kan ta ut de individuella noterna mer, då kanske 
antingen med någon form av portato eller med tempo i form av 
rubato. (Se båda bildexempel från Bachs manuskript)  

 

Fig. 10  Fig. 11  
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Resultat  

Utan en före och efter version är det svårt att objektivt mäta exakt 
hur mycket eller på vilket sätt mitt framträdande av Bach a moll 
grave förändrades av att jag studerade satsen på ett mer teoretiskt 
sätt än jag brukat tidigare. Mina personliga upplevelser under 
projektets gång är det jag har, och på många sätt det som spelar 
störst roll i detta arbete.   

Att spela satsen efter att ha gjort detta arbete är inte som skillnaden 
mellan natt och dag jämfört med att spela andra verk. Fokus på det 
motoriska och på vad som kommer härnäst i musiken är mer 
närvarande i mitt medvetande än just alla de saker jag tagit ställning 
till och beslutat mig för hur att spela. Det är när jag lyssnar på mig 
själv i efterhand, och inser att mycket av det som jag stött och blött 
finns där, som jag tror på att det har gjort skillnad.  

De konkreta exempel jag har tagit upp under delarna ”praktisk 
tillämpning” i varje del av min analys är också de som gjort mest 
intryck på mig som de saker som har förändrat framförandet. Det är 
givetvis skönt att ha konkreta och förhoppningsvis märkbara 
effekter efter att ha gjort detta arbete. Jag skulle dock säga att det 
inte är de enstaka takter jag valt att göra annorlunda utifrån vad jag 
hittat under analysen, utan processen som sådan som varit det 
viktiga för mig. I och med min ovana i att kika på till exempel 
harmoniken eller formen, har det tagit avsevärt mycket längre tid 
för mig att avläsa ackord, hitta form osv, än jag tänker att det borde. 
Det kommer nog att ta ett par fler försök innan jag känner att det 
går lättare fram att hitta ackord och form osv. Hade jag kunnat 
börja om från början hade jag förlitat mig mindre på böcker och 
försökt få till privatlektioner med en musikteoretiker eller kanske 
en dirigent.  

Min förhoppning med detta projekt var att jag skulle kunna 
motivera för mig själv att det är värt att undersöka stycket 
analytiskt, just för framträdandets skull. Mitt svar på om det har 
gjort det är lite delat. Jag tror att det hade kunnat bli ett exakt 
likadant framförande av en slump, av att lyssna på inspelningar och 
att testa sig fram själv, men just som jag skrev i praktisk 
tillämpning stycket om harmonik, även om jag väljer att göra som 
alla andra i en takt, så är det betryggande att veta varför jag, och de 
andra, valt att göra så.   
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Diskussion 

Tolkning handlar om val. Att utifrån materialet, spela på ett eller ett 
annat sätt. Musik och de flesta andra konstarter har vissa nivåer av 
objektivitet och vetenskapligt mätbara kvaliteter, intonation för en 
musiker, Bildskärpa för fotografen osv. Resten är subjektiva 
kvaliteter.  Klang, val av färg osv. I min introduktion tar jag upp 
exempel på många teoretiker som argumenterar just för att det 
viktigaste inte är exakt vad man analyserar, utan att man gör det, 
och vilka val man tar utifrån det. Det är något jag nu är beredd att 
hålla med om. Inte för att jag tror att musiken nödvändigtvis blir 
mer njutbar bara för att det är aktiva val det handlar om, men för att 
chansen är större att det blir en sammanhängande bild ju fler 
element man tar hänsyn till. Det blir också enklare att kommunicera 
sina val och sin tolkning till andra om man bygger det på något mer 
konkret.  

Jag vill utifrån mina egna upplevelser återigen prata om det hur 
teoriundervisningen bär ett stort ansvar att locka unga 
instrumentalister till att förstå varför det är viktigt för 
framträdandets skull att kunna musikteori. För mig hade en 
Musikteoriundervisning som går mer in och förklarar olika aspekter 
i den musik man faktiskt spelar gjort stor skillnad i min motivation 
att lära mig. Att analysera ett stycke man kanske aldrig hört är inte 
lika spännande som att upptäcka nya saker i den solorepertoar man 
själv spelar, eller den repertoar man spelar i kvartett eller 
symfoniorkestern just då. Likaså hade det varit fantastiskt att ha 
fiollektioner där ens lärare lagt fokus på form och harmonik som 
något roligt och viktigt, som förklarade att det betydde något när 
Bach skrev en kadens, och på vilket sätt kadenser slutar. För barn i 
yngre åldrar tänker jag att man skulle kunna göra utgåvor av låtar 
där olika delar formmässigt skulle kunna ha olika färger. Allt för att 
man prata om musikteori på ett tidigare plan, så det inte blir så 
främmande senare när man förväntas kunna en massa. Det finns 
massa kreativa lösningar man skulle kunna applicera i 
undervisningen för att minska det gap mellan musiker och 
teoretiker som Joel Lester beskriver i hans artikel jag nämner i 
början av min uppsats. Ett gap som jag, åtminstone tidigare, varit 
ett levande exempel på.  
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http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/b/b7/IMSLP05830-Bach_-
_BGA_-_BWV_964.pdf 
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