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Sammanfattning 

J.S. Bachs Chaconne är den sista satsen från Partita nr. 2 i d-moll för Soloviolin och är med 

sina 257 takter längre än svitens alla andra satser tillsammans. Den är idag betraktad som ett 

av de mest tekniskt och musikaliskt utmanande stycken som någonsin har skrivits för violin, 

och innehåller samtliga för tiden kända aspekter av violinteknik. Föreliggande studie 

behandlar först en musikteoretisk analys av Chaconne, följt av en kartläggning av styckets 

underliggande koraler och avslutningsvis en undersökning av anknytningen till Bachs hustru 

Maria Barbara Bachs plötsliga frånfälle. Studiens resultat påvisar att det inte bara förekommer 

totalt elva av Bachs egna koraler inkorporerade i stycket, utan även en numerologisk och 

musikvetenskaplig anknytning till M.B. Bach. Dessa upptäckter åskådliggör att närmare 

analys berikar framförarens interpretation av Chaconne i synnerhet, och övrig musik i 

allmänhet. 

 

 

Nyckelord: J.S. Bach, Partita, Chaconne, BWV 1004, Violin, Tombeau 
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1 Inledning 

 

Här presenteras inledningsvis min ingång till studien.  

 

Jag heter André Kaufman och föddes 1998 i Göteborg. Jag påbörjade mina musikstudier i 

piano vid fyra års ålder för min mamma, Eva Kaufman. 2007 började jag studera violin vid 

Backas kommunala musikskola för Louise Grönberg, anställd vid Göteborgsoperan. År 2009 

tilldelades jag hennes kollega, Max Wulfson, som vikarie. Wulfson förblev dock min 

huvudlärare ända till 2017. Efter grundskoleåren i musikklass följde spetsstudier på 

Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg 2013–2016. Jag går för närvarande mitt sista år på 

kandidatprogrammet Klassisk Violin vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Under 2019 

tillbringade jag höstterminen på Royal College of Music i London och studerade för prof. 

Itzhak Rashkovsky. Hösten 2020 påbörjar jag mina studier på Masterprogrammet vid 

Edsbergs Slott med prof. Per Enoksson som tilltänkt lärare. Vid min examenskonsert på 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm framförs bl.a. J.S. Bachs Chaconne i d-moll. 

1.1 Bakgrund 
 

Denna bakgrundsdel innefattar först en introduktion till J.S. Bachs liv fram till dess att 

Chaconne skrevs. Därefter följer en redogörelse för Bachs samlade Sonater och Partitor för 

Violin ur historisk kontext. Sist undersöks chaconnen som genre mot bakgrund av 

passacaglian och ostinato-tekniken.  

 

1.1.1 J.S. Bachs liv från 1650–1720 och chaconnen som genre  

Den tyske kompositören Johann Sebastian Bach föddes den 21 mars 1685 i Eisenach i 

centrala Tyskland och var det åttonde barnet i sin syskonskara. J.S. Bachs fader, Johann 

Ambrosius Bach (1645–1695), försörjde familjen som stadsmusikant i staden med violin som 

huvudinstrument. Musikertraditionen var mycket stor i Bachs familj och sträckte sig tillbaka 

flera generationer. J.S. Bachs släkt, i synnerhet farbröderna som alla var professionella 

musiker, bidrog till Bachs musikaliska uppfostran. Den äldsta kusinen, Johann Ludwig Bach, 

var exempelvis sedan länge en skicklig organist och kompositör. Johann Christoph Bach 

(1645–1693), organist i staden Arnstadt, blev först med att introducera J.S. Bach till 

instrumentet orgel. (Wolff et al. 1998, Lawrence 1964/2014)   
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När J.S. Bach var omkring 10 år gammal dog båda föräldrarna och den äldsta brodern, 

Johann Christoph Bach (1671–1731), organist i Ohrdruf några mil ifrån Eisenach, tog emot 

den unge J.S. Bach. J.S. undervisades troligen i grundläggande musikteori och violin av sin 

far före ankomsten till Ohrdruf, men enligt C.P.E. hade J.S. Bach ingen praktisk erfarenhet av 

klaviaturinstrument före föräldrarnas död. Under tiden i Ohrdruf studerade J.S. det tidstypiska 

instrumentet klavikord för sin broder och fick snart tillgång till en högtstående utbildning som 

var grundad på idéer av den tjeckiske pedagogen, biskopen och författaren Johan Amos 

Comenius (1592–1670). Skolan var en av de mest ansedda i landet vid den tiden och 

innefattande bl.a. undervisning i läs- och skrivkunskaper, religion, sång, historia och 

naturkunskap (Wolff, 2001). J.S. Bach visade sig vara särskilt begåvad, i synnerhet i latin, 

grekiska och teologi, och blev snabbt en av de mest framstående i åldersklassen. Lärarna på 

skolan var engagerade i stadens kloster och kantorn, Elias Herda (1674–1728), kom snabbt att 

upptäcka J.S. talang som gossopran. (Lawrence, 1964/2014).  

Enligt skolregistret lämnade J.S. Bach år 1700 skolan av anledningen ”ob defectum 

hospitorium”, kan tydas som ’platsbrist’ - detta efter 5 år i Ohrdruf. Det kan ha berott på att 

husen i Ohrdruf ofta var små till storleken och att broderns familj på samma gång 

expanderande. J.S. Bach sökte sig därför på Herdas rekommendation till Lüneburg där J.S. 

med hjälp av densamme fick plats i det välbärgade Michaelis-klostret, vilket var känt för att 

tillhandahålla plats för fattiga men musikaliskt talangfulla pojkar.  

J.S. Bach ovanligt vackra sopranröst blev snabbt uppmärksammad och han blev därför 

antagen till en handplockad skara gossopraner som utgjorde kyrkans mässkör, som ofta deltog 

i kör- och orkesterframträdanden. J.S. Bach fick även tillgång till det omfattande biblioteket i 

kyrkan som innehöll samlingar av landets bästa sakrala musik för tiden. Den allt äldre J.S. 

Bach förlorade med tiden sin sopranröst men kunde istället tjänstgöra som violinist i kyrkans 

orkester och som ackompanjatör under körrepetitionerna. (Wolff, 2001; Lawrence, 

1964/2014) 

Efter tiden i Lüneburg anställdes J.S. Bach som hovmusiker hos Hertig Johann Ernst III i 

Weimar 1703, där hans roll förmodligen innefattade i huvudsak enklare, icke-musikaliska 

förpliktelser. Efter ytterligare en tid blev han inbjuden till att bevittna invigningen av den nya 

orgeln i Nya Kyrkan i Arnstadt, ungefär 3 mil sydväst om Weimar. Utmärkande för denna 

orgel var en ny temperering vilken tillät fler tonarter att spelas än tidigare. Orgeln väckte stor 

beundran hos J.S. Bach som genast accepterade erbjudandet om tjänsten som organist, men 

blev efter en tid missnöjd med den musikaliska nivån på kyrkans kör. Höga musikaliska krav 

på kollegor och utebliven närvaro från tjänsten gjorde att J.S. snart föll i onåd hos auktoriteter 

inom kyrkan, vilket fick honom att istället acceptera en tjänst som organist i Mühlhausen, 

belägen ungefär sju mil från Arnstadt. Bach åtnjöt nu högre lön, förbättrade villkor och en 

bättre kör. J.S. gifte sig så småningom i Mühlhausen med den första hustrun och tillika 

sysslingen, Maria Barbara Bach (1684–1720) (Wolff, 2001).  
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1708 återvände J.S. Bach till Weimar, nu med en tydligare roll som organist och 

musikdirektör i Ernst III:s hertigdöme, och denna gång med en större skara professionella 

musiker till sitt förfogande. J.S. fick nu det första barnet med Maria: Catharina Dorothea 

(1708–1774), och sedan ytterligare tre söner. Tillsammans fick J.S. Bach och Maria Barbara 

totalt sju barn varav tre dog under sina första levnadsår. Under denna period var J.S. Bach 

produktiv och komponerade flertalet stycken för orgel och för orkester. J.S. Bach inspirerades 

av italienska tonsättare och tog bland annat influenser från Vivaldis och Corellis traditioner 

och harmonik. De nya preludierna och fugorna kom sedan att utgöra det magnifika verket 

”Das Wohltemperierte Klavier” som till slut blev 48 preludier och fugor i varje dur- och 

molltonart. (Wolff, 2001) 

1713 framförde J.S. Bach en kantat vid ett besök i Halle under en provspelning av kyrkans 

orgel. Det resulterade i att Bach erbjöds en tjänst som han dock fick avböja då lönevillkoren 

inte räckte till hans växande familj.  

Ryktet om J.S. förmågor spreds och några år senare, 1717, erbjöds Bach en tjänst som 

kapellmästare i Köthen efter att ha introducerats av hertig Ernst August. Då kapellmästare var 

den absolut högsta ställningen för en musiker under barocken rådde sannolikt inget tvivel - 

J.S. accepterade tjänsten, men utan Ernst III:s vetskap. Detta föll inte i god jord hos 

densamme som lät fängsla Bach när uppsägningen mottogs. Månaden i fängelse blev ändå 

produktiv och skulle resultera i flera preludier och koraler. Till slut godkändes uppsägningen 

och J.S. kunde övergå till sin nya tjänst i Köthen (Lawrence 1964–2014). Köthen saknade den 

musiktradition Weimar haft och hade ett inte särskilt omfattande musikliv fram till 1713. 

Fredrik Vilhelm I, den nye kungen av Preussen, lät splittra hovkapellets i Berlin orkester. 

Detta gjorde att Bach kunde anställa en betydande del av denna högt ansedda ensemble till sin 

egen orkester. Musikerna från Berlin skulle komma att utgöra kärnan i Bachs ensemble, vilket 

i sin tur ledde till att åtskilliga mängder profan instrumentalmusik skapades under denna 

period (Wolff, 2001). 

År 1720, tre år efter flytten till Köthen, förlorade Bach sin hustru under en resa till 

Carlsbad. Den hemmavarande Maria Barbara drabbades oväntat av sjukdom och avled, endast 

36 år gammal. Detta lämnade parets fyra barn moderlösa. Vid tiden i Köther komponerades 

bl.a. Brandenburgkonserterna, orkestersviter, klavermusik, solosviterna för cello, 

violinkonserterna och Sei Solo - sex partitor och sonater för soloviolin numrerade BWV 

1000–1006. I BWV 1004 återfinns Chaconne. (Wolff 2001) 

 

1.1.2 Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato ur historisk kontext  

 

Mot bakgrund av hustruns plötsliga död färdigställde Bach samma år ”Sei Solo” med den 

sannolikt avsiktliga dubbelbetydelsen ”sex solon” och ”vara ensam”. Verket fick till en början 
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inget vidare genomslag bland landets violinister, trots att det skulle bli en tradition under 

barocken med polyfona stycken för soloviolin av kompositörer som Westhoff (1656–1705), 

Biber (1644–1704) och Telemann (1681–1767). 

 

Något gemensamt för soloverken för violoncell och för violin är att Bach tydligt och 

uttryckligen uteslöt basso accompagnato, vars kompletterande roll i instrumentalmusiken i 

princip var praxis under barocken. Detta går emot J.S. tidigare övertygelse om Basso 

Continuos roll som musikens fundament (Hammel, 1977). Avsaknaden av ackompanjemang 

utmanar därför utföraren att genom arpeggion, dubbelgrepp och komplex harmonik realisera 

flera stämmor med endast fyra strängar och en stråke. Tveklöst var därför Bachs verk för 

soloviolin banbrytande, framförallt ur speltekniskt perspektiv, och skulle senare ligga till 

grund för verk av exempelvis Ysaÿe och Bartòk. Särskilt utmärkande för Chaconne är 

omfattningen, 257 takter, som i sig innehåller fler takter än resten av svitens samtliga satser 

tillsammans.  

 

Det första framförandet och i så fall av vem är ännu okänt, även om Bach själv förstås inte 

går att utesluta: i urtexten går att tyda borttagna fingersättningar och enligt Bachs son C.P. 

Emanuel spelade J.S. violin ”med klarhet och kraft”, fritt översatt. Det kan emellertid inte 

med säkerhet fastställas om verket alls framfördes under Bachs livstid. Manuskriptet med 

tillhörande kopior vandrade genom Bachs släkt till dess att verket 1802 publicerades på nytt 

av Nikolaus Simrock (1751–1832) från Bonn, fortfarande utan större genomslag. Det skulle 

dröja ungefär ytterligare 50 år till Ferdinand Davids (1810–1873) publicering innan verket 

regelbundet började framföras. Etablerade violinister som bröderna Joseph- och David 

Joachim återupptäckte och framförde verket runt 1845. Raymond Erickson i tidskriften Early 

Music America sammanfattar:  

 

. . . it is not known exactly when Bach composed the unaccompanied violin works, 

some may have been begun before he moved to Cöthen in 1717 . . . Whenever the 

unaccompanied works were composed, the manuscript evidence suggests that they 

circulated separately before the six works were brought together in a set. But once 

completed they evoked considerable interest in both Cöthen and Leipzig, even 

though they were not published until 1802, a half century after Bach’s death. 

Moreover, there is evidence that the works were also performed in Bach’s life time 

as keyboard solos . . . . The public performance history of the works (aside from 

the possible use of the sonatas in church and of the sonatas and partitas in the 

Collegium Musicum concerts Bach directed in Leipzig) really begins with the first 

practical edition by Ferdinand David (Leipzig, 1843) and the performances by 

David and Joseph Joachim (age 13) in the early 1840s. (Erickson, 2002, s.35) 
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1.1.3 Chaconne som genre mot bakgrund av passacaglia och ostinato 

Chaconnen är en dansform byggd på variationer av en eller flera korta harmoniska 

ackordföljder. Dansen kan härledas till 1500-talets Sydamerika. Inga kvarlevande manuskript 

finns kvar men forskning tyder på att chaconnen var associerad med bl.a. slavar och betjänter 

och inte sällan innehöll vulgära inslag och hånfulla texter. Prästerna fördömde därför enligt 

gängse bruk dansen som djävulens påfund. Den karakteriserades i övrigt av en gladlynt 

karaktär som ofta användes som grund för improvisation både i solo och i grupp, många 

gånger ackompanjerade av gitarrer och kastanjetter. De senare gav upphov till en av många 

föreslagna etymologier – chac - som härleds till kastanjettens klickande ljud (Silbiger, 2001) 

Med få undantag är chaconnen skriven i ¾-takt. Korta avsnitt, ofta 2, 4, 8 eller 16 takter i 

omfång, repeteras i form av harmoniföljder och/eller basgångar. Denna kompositionsteknik 

benämns ostinato och kan härledas till Dufays (ca 1397–1474) verk under 1400-talet. 

Ostinatotekniken påträffas f.ö. även i dansformen passacaglia vilket gör dansen mycket nära 

besläktad med chaconnen. Eftersom kompositörer sällan åtskiljt chaconnen och passacaglian 

nämnvärt har enbart spekulationer legat till grund för distinktioner mellan de två. 

Grundstrukturen med den repeterande ostinato-tekniken är hur som helst den vedertagna och 

största gemensamma nämnaren till danserna (Hudson, 1970).  

Via Spanien började dansen spridas till resten av Europa under början av 1600-talet. Det 

finns belägg för att chaconnen tidigt inkorporerades i Italiens tidstypiska, teatrala verk som 

t.ex. Commedia dell’arte, ungefär ’parodi på yrkesgrupper’. Detta ledde till att auktoriteterna 

inom kyrkan snabbt förbjöd dansen. I liknande föreställningar levde dock chaconnen vidare i 

övriga Europa och blev under mitten av 1600-talet etablerad som en självständig genre till 

skillnad från den tidigare ställningen som blott en exotisk spansk importvara. I Frankrike 

kunde redan nu karaktärsdrag som kom att utmärka genren under 1700- och 1800-talet 

urskiljas. Influenserna från traditionen i Italien av chaconnen som en något improviserad, 

lekfull och luftig dans blev emellertid mindre uppenbara i Frankrike. Chaconnen kom där 

istället att bli tung, behärskad och något högtravande som i Lullys Tragédies Lyriques och 

senare i just J.S. Bachs Chaconne, för att ta några exempel (Silbiger, 2001). 

I Tyskland kom tonsättare som Biber, Böhm och Schütz att kombinera den italienska och 

franska traditionen till en sorts blandform av chaconnen vilken Bach hämtat inspiration från 

till sin egen kompositionsstil. Dennes Chaconne torde benämnas det allra tydligaste exemplet 

där italiensk virtuositet fritt kombineras med de mer allvarsamma franska karaktärsdragen. 

Bachs kompositionsstil föregicks i viss mån även av bl.a. Muffat och Böhm. Blandformen 

skulle bestå via kompositioner som exempelvis Beethovens 32 Variationer i c-moll (W0080) 

och sista satsen av Brahms fjärde symfoni (Silberger, 2001). Kompositörer som Mendelssohn, 

Schumann, Beethoven och Brahms kom följaktligen att skapa 1800-talets traditionella 

chaconne. (Knapp, 1989) 
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att utreda och utforska J.S. Bachs Chaconne (BWV 1004) genom 

musikalisk analys och tolkning för att som violinist på ett mer initierat vis kunna framföra 

detta stycke och för att vidare erhålla värdefulla kunskaper som är användbara för Bachs och 

barockens övriga repertoar.  

2 Metod 

2.1 Källor och referenser 

Källor till studiens bakgrundsdel hittas i huvudsak på internet: de flesta i form av 

uppslagsverk, artiklar och böcker. Artiklar i tillförlitliga uppslagsverk som Grove Music 

Online och Journal Storage (JSTOR) har legat till grund för en stor del av bakgrundsdelen. 

Referenser till mer specifik, musikvetenskaplig information innefattar ofta musikartiklar och 

tidskrifter skrivna av etablerade musikforskare. Till grund för interpretationsdelen av arbetet 

ligger exempelvis den tyska musikvetaren och pedagogen prof. Helga Thoenes analys, som 

behandlar nya musikvetenskapliga rön om Chaconne. Böckerna är skrivna på tyska, men i den 

engelskspråkiga uppsatsen Bach Ciaccona for Solo Violin: Hidden Chorales and Messages 

behandlar Irene Stroh (2011) Thoenes fynd vilket underlättar föreliggande studie. 

Som utgångspunkt används Ivan Galamians utgåva av Johann Sebastian Bachs 6 Sonater 

och Partitor - BWV 1001–1006, som även innehåller urtext. Notexempel överförs från 

Galamians utgåva till Musescore och används till stöd för analysen. Utgåvan är en av de mest 

etablerade och kända någonsin vilket gör att tillgängligheten är god, såväl i Sverige som 

utomlands.  

2.2 Instudering 

Instuderingen av stycket påbörjades 2017. Vanligtvis brukar stycken indelas till stöd för 

instuderingen men J.S. Bachs Chaconne är redan förhållandevis behändigt avgränsad i ett 

huvudtema med tillhörande variationer. Huvudtemat övades således först in, följt av samtliga 

efterföljande variationer. Allra först undersöktes stråkindelning, stråkhastighet och stråktryck 

för att sedan vända blicken till vänsterhanden.  

I mycket lågt tempo präntades först intonation in med hjälp av ett antal 

instuderingsmetoder: Den första metoden för korrekt intonation är att arbeta med ”tendenser”. 

Metoden är byggd på ökad medvetenhet om var fingrarnas naturliga eller bekväma position 

befinner sig vid ett givet tillfälle. Av egen erfarenhet är nämligen de vanligaste anledningarna 
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till intonationsfel obekväma ackord eller för hög hastighet och inte gehör. Övningsprocessen 

innebär följaktligen att samtliga intonationsfel direkt uppmärksammas och preciseras, följt av 

att fingrarnas första tendens att falla bestäms. När det är fastställt vidtas sedan åtgärder för att 

motverka denna naturliga, bekväma position. Sådana åtgärder kan vara att utröna det exakta 

motståndet i sträckningen av fingret och kontra denna med en bestämd, inövad kraft, eller 

justering av handledsposition. Samtliga korrektioner läggs till slut på minnet eller skrivs ner 

med pilar, upp eller ner. Hela denna process är sedan länge väl invand och sker överallt och 

mycket ofta. Den andra metoden för intonation är samstämmighet. Chaconnen är som bekant 

oackompanjerad vilket innebär att ackord förekommer i nästan varje variation. Hjälp för 

intonation är därför samklangen mellan ackordets övriga toner. Instudering av intonation är en 

pågående process som aldrig upphör. 

I de snabbare variationerna används rytmer för att åstadkomma jämnhet mellan toner. Det 

innebär att enskilda takter eller figurer spelas punkterade, först med utgångspunkt från den 

första tonen och sedan fr.o.m. den andra. Resultatet blir att det exakta mellanläget mellan två 

likartade rytmiska extremer präntas in i handen, vilket leder till absolut jämnhet. Efter att ett 

långsamt tempo behärskas ökas tempot. Detta är en mycket väletablerad instuderingsmetod 

som används för instudering av många instrument och är därför även den väl invand och sker 

mycket ofta. Efter att en lämplig teknisk nivå åstadkommits vänds fokus på musiken, 

tolkningen och ens egen personliga prägel. Det är en pågående process vilket kan ta flera år 

och kan bygga på ens musikaliska förståelse och influenser från lärare eller från etablerade 

violinister.  

2.3 Analysmetodik 

 

Först analyseras stycket utifrån analys av bl.a. form, motiv, tematik, satsstruktur, harmonik 

och instrumental-tekniska aspekter. Stycket jämförs även med egenskaper specifika för 

genren i stort. Eftersom stycket är uppbyggt som tema med variationer är detta även en 

lämplig struktur för analysdelen. Efter det sammanställs en grafisk sammanfattning av 

bakomliggande koraler med I. Strohs arbete ”Bach Chiaccona for Solo Violin: Hidden 

Chorales and Messages” (2011) som stöd. Sist används Thoenes bok Johann Sebastian Bach 

Ciaccona: Tanz oder Tombeau (2009) för att utforska M.B. Bachs relation till stycket.  
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3 Musikanalys och kontrapunkt 

För att i korthet konkretisera och definiera chaconnen som genre är den en typ av tema med 

variationer, men med ett antal andra särskiljande drag (jfr. 1.1.3, ovan). Sådana stildrag 

innefattar bl.a.: 

 

- Formen och karaktären av en långsam dans, ofta i tretakt och i moll. Rytmen är något 

betonad på andra slaget i takten. 

- Ett inledande kort tema, oftast 4 takter långt, som obevekligt repeteras och varieras. 

- Temat avspeglas i dessa variationer som antingen en ackordprogression eller som en 

tydlig linje i basen. 

- Variationerna är ofta identiska i längd och löser av varandra attacca. 

- Temat återkommer en sista gång i slutet av stycket.  

 

Även om det finns mycket som skiljer stycket från renässansens chaconne kan det 

konstateras att Bach följde dessa huvudsakliga genrespecifika drag när stycket skrevs. 

Stycket består av ett fyra takter långt tema som repeteras i mestadels fyra takter långa 

variationer. Variationerna är därmed 62 till antalet. En större modulation sker i t. 132–208 

där stycket övergår i D-dur. Inget tempo anges men harmoniken, rytmen och 

genretraditionen pekar på att stycket är skrivet för spel mellan ungefär 40–50 b.p.m. 

 

3.1 Tema, baslinje och variationer 

3.1.1 Tema 

 

Temat lägger grunden för en fundamental harmonik som kommer att varieras 62 gånger. 

Styckets inledning består av en öppnande molltonika, följt av en harmoniprogression för att 

till sist anlända till en avslutande helkadens. Vidare tolkning behandlas under nästkommande 

avsnitt. 

 

 

 

Ex. 1 (t. 1–5) 

 

Dm:      t                 s
6

5
      D7/3                t       sP                 s       t      D7               t 

Dm             Gm6/D                          Dm     B♭               Gm   Dm/A                   Dm 
A7/C#                                                                C#dim 
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↑ 

3.1.2 Baslinje 

 

Styckets baslinje är av stor betydelse och kommer att refereras till en mängd gånger i denna 

analys. Den Bach använder i huvudtemat bygger på en redan välkänd och etablerad sådan 

ända sedan renässansen; Romanescan, med ursprung från 1500-talets Italien, består av en fyra 

takters stegvis nedgång från tonika till dominant: 

 

 

 

 

Ex. 2 

I Chaconne är dock denna basgång modifierad från melodisk moll till harmonisk. Denna 

harmoniska nedgång använde Bach flitigt även tidigare i koralen Den Tod niemand zwingen 

kunnt, ”ingen kunde besegra döden” (BWV 4–2), och inkorporeras snillrikt i huvudtemat. Mer 

om detta under 3.2. Den överstigande sekunden mellan C# och B♭ som skalan medför var hur 

som helst inte särskilt rekommendabel att använda på barocken. J.S. kringgår detta med en 

modulation till tonikan före B♭-mollackordet: D-C#-D-B♭-A: 

 

 

 

Ex. 3 

     I t. 17 introducerar Bach utöver Romanescans en kromatisk basstämma. De två fallande 

basgångarna förekommer omlott i variationerna under hela stycket, om än något modifierade.  

 

 

 

Ex. 4 (t. 17-20) 

 

 

 

 

 

Ex. 5 (t. 33–36) 
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S1 

Bas 

S1 

3.1.3 Variationer 

 

Styckets 62 variationer delas här upp till 12 huvuddelar: 7 i början och 5 på slutet. Dessa 

huvuddelar analyseras utifrån de första takterna. I utvalda, betydelsefulla variationer kommer 

även kontrapunkt analyseras, vilket illustreras med SATB.  

 

Del 1-7 

 

1. En mer utsmyckad melodi tillkommer.  
 

 

 

 

Ex. 6 (t. 9-11) 

 

2. Den kromatiska baslinjen introduceras. 

 

 

 

 

Ex. 7 (t. 17-20) 

 

3. Huvudtemats baslinje återkommer och melodin utbroderas ytterligare i ett rytmiskt 

mönster. 

 

 

 

 

 

 
Ex. 8 (t. 25-28) 

 

4. Tydlig kontrapunkt och kromatisk basgång utmärker del 4. 

 

 

 

 
 

 

Ex. 9 (t. 33-36) 
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S2 

A1

  

S2 S2 
A1

 

111

1 

S1                         B1                  S1                         B1                    S1                             B1 

B1        S1 

etc.

c 

Här ska även påpekas att Galamians uppdelade bågar tydligt visar hur rösterna förhåller sig 

till varandra. Melodin "frågar" och basgången "svarar". Ex. 9 visar tydligt Bachs 

omisskännliga förmåga att omvandla harmoni- och ackordföljder till kontrapunkt och 

polyfoni.  

 

En ytterligare kontrapunktisk mening vore att S1 kan analyseras som en transformation av 

Romanescan. Liknande figurer som S1 sker på många ställen i stycket, oftast genom ett större 

intervall mellan de två första tonerna. I denna variation inleds den med en ren stigande kvart. 

Ett till exempel följer i nästa variation: 

 

5. Melodin utvecklas i snabba, skalvisa rörelser i sextondelar. Arpeggion förekommer. 

Intensitet byggs upp mot en höjdpunkt i nästkommande variation.  

 

 
 

 

Ex. 10 (t. 41–44) 

 

Även här kan figurer analyseras som transformationer av Romanescan. Rytmen diminueras 

och i första figuren läggs en ren kvart till på slutet.  

 

6. Ytterligare variation av melodin med tydlig kontrapunkt. 

 

 

 

 

 

Ex. 11 (t. 49–51) 

 

Transformationen av Romanescan fortsätter, här med en ren kvart i början av figuren.  

 

Galamians bågar föreslår en konversation mellan två röster. En annan kontrapunktisk analys 

är en konversation mellan fyra röster:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 12 (t. 49–53) 
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En konversation uppstår mellan S2 och A1 medan S1 och B1, i enlighet med huvudtemats 

baslinje, löper nedåtgående - i denna variation dessutom i parallella decimor. 

7. Sekvenser med åttondelar och 16-delar i ett tydligt, nedåtgående mönster. 

 

 

 

 

Ex. 13 (t. 57–59) 

 

Även här går huvudtemats baslinje att utröna.  

 

Del 8–12 

8. Huvudtemats bistra karaktär gör sig på nytt påmind efter en lång tid i dur.  

 

 

 

 

 

 Ex. 14 (t. 209–213) 

 

Efter styckets modulation i D-dur återkommer stycket till en variant av huvudtemat. Ett 

neapolitanskt sextackord gör det uppenbart att det inte rör sig om en återtagning, och sätter 

genast stämningen till en sorts vilande sorgmod. Passagen följer återigen Romanescan och 

kulminerar i ett antal variationer med samma karaktär. 

9. Intensitet byggs upp genom en retrograd av Romanesca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 15 (t. 217–220) 

 

Efter åtskilliga fallande och kromatiska basgångar använder Bach nu en stigande basgång i 

kombination med en ständigt upprepande figur. Detta antyder en viss ängslighet 

och ovisshet vilket successivt bygger upp spänningen. Repeterande toner och figurer är ett 

verktyg Bach flitigt använder i styckets slutskede. 
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10. Huvudtemats baslinje återkommer genom arpeggion och repetition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 16 (t. 229-232)  

 

För att leda karaktären av orolighet vidare repeterar Bach nedåtgående figurer omlott med 

den ständigt återkommande orgelpunkten på A. Lägg märke till hur de skarpt dissonanta 

små sekunderna kring och tillsammans med den lösa A-strängen även präglar nästa passage: 

 

11. Orgelpunkt, stigande kromatik och kvintgång utmärker variationen som avsnittets 

absoluta höjdpunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 17, (t. 233-241)   
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Efter ett långt antal spänningsbyggande variationer inleder J.S denna variation med två 

kromatiska nedgångar, sex toner lång vardera: (A G# G F# F E) och (G F# F E E♭ D). Precis 

som Bachs tillämpning av retrograd av huvudtemats baslinje i ex. 15 görs nu samma sak med 

styckets andra kromatiska baslinje - i den tredje frasen går kromatiken i motsatt riktning: (E F 

F# G G# A). Efter detta kulminerar passagen i en fallande kvintgång, realiserad på tre strängar 

och ännu kretsande kring orgelpunkten på lös A-sträng. I sista takten repeteras Romanescan i 

sopranen, vilken är ackompanjerad av samma baslinje i en överstigande retrograd (observera 

tonen C#). 

Orgelpunkten på A som förekommer sex gånger per takt i denna passage kan troligen 

härledas till lutteknik. Den kan tolkas som skriven för att imitera kyrkans begravningsklockor 

(Thoene, 2009, s. 137).  

 

12.  De sista variationerna före återtagningen och slutkadensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 18, (t .241-245) 

 

De skyndsamt avlösande triolerna fungerar som en sammanfattning av styckets 

grundharmonik och baslinjer genom att inrymma styckets båda baslinjer. Romanescan bryts 

av när ett tillagt G introducerar den kromatiskt stigande basstämman före tonen A som utgör 

helkadens till styckets sista variation.  

 

Stycket avslutas med att en relativt virtuos figur leder in i en sista återtagning av 

huvudtemat.  
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      Del 1 d-moll (t. 1–132) i d-moll – Smärta och ångest 

1. Christ lag in Todesbanden (I dödens bojor Kristus låg) 

2. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich (Din vilja ske i allt som är) 

3. Befiehl du deine Wege (Överlåt din väg åt Herren) 

4. Wo soll ich fliehen hin (O Jesus, rik av nåd) 

5. Auf meinen lieben Gott (I Gud, min trofaste Gud) 

6. Jesu, meine Freude (Jesus, min glädje) 

 
  Del 2 D-dur (t.133–207) – Frid och acceptans 

7. Vom Himmel Hoch (Av himlens höjd oss kommet är) 

8. Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken (Jesus, jag vill mottaga din kärlek) 

9. Wie soll ich dich empfangen (Hur skall jag mottaga dig) 

10. In meines Herzens Grunde (Djupt inne i mitt hjärta) 

11. Nun lob, mein Seel, den Herren (Min själ skall lova Herren) 

3.2 Förtäckta koraler och symbolism 

3.2.1 Cantus firmus genom koraler 

I boken ”Das wortlose Choral-Zitat in der Chaconne” undersöker musikforskaren Helga 

Thoene (2001) inkorporerade koraler i Bachs Chaconne. Närmare analys exponerar elva av 

dessa, varav sex i den första moll-delen (t. 1–132), fem i dur-delen (t. 133–208) och tre 

återkommande i den sista moll-delen (t. 209–257). Nedan följer en grafisk sammanställning 

av Thoenes fynd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
      Del 3 d-moll (t. 208–257) - Avsked 

11. Nun lob, mein Seel, den Herren (Min själ skall lova Herren) 

2. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich (Din vilja ske i allt som är) 

1. Christ lag in Todesbanden (I dödens bojor Kristus låg) 
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Styckets inledning och avslutning är goda exempel för att visa hur ovan nämnda koraler tar 

sig uttryck. Huvudkoralen bör benämnas BWV 4: Christ lag in Todesbanden (”I dödens bojor 

Kristus låg”), som förekommer i särskilt stor omfattning både i början och i slutet. Första 

versen av denna inkorporeras i huvudtemat, och avslutas med Halleluja. Detta inleder början 

av koralens nästa vers som präglar påföljande variationer, med texten Den Tod niemand 

zwingen kunnt (”Ingen kunde besegra döden”) (jmf. 3.2.2) (Stroh, 2011). 
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Ex. 22 (1–20) 

 Samma koral återkommer i slutet. Ett Halleluja avslutar stycket, precis som i koralen.  

Ex. 23 (t. 248–257) 
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3.2.2 Maria Barbara Bach i relation till Tombeau 

 

Thoene har även funnit att faktorer som styckets omfattande längd, ordningen av 

inkorporerade koraler, gömda nummer motsvarande bokstäver och tonala och 

karaktärsmässiga egenskaper antyder att stycket är en Tombeau för Bachs bortgångna fru 

Maria Barbara Bach, som oväntat avled 1720 - samma år som stycket skrevs. Några av dessa 

faktorer presenteras i detta avsnitt för att styrka Thoenes analys. 

 

   Tombeaun har sitt ursprung i Frankrike och är ett musikaliskt minnesmärke över en avliden. 

Formen var populär under 1600- och 1700-talet men fick ett uppsving under 1900-talet av 

kompositörer som Ravel och Fauré. Tombeaun kännetecknas av en karaktär av stillsamhet 

och sorgmodighet. Den epokmässigt efterföljande långsamma begravningsprocessionen 

Pavane eller italienska motsvarigheter som Grave, Allemande och Lamenti är närmast 

jämförbara. Till skillnad från Lamentin användes dock inte särskilt uttrycksfulla sorgeelement 

i Tombeaun; Den hos fransmännen för tiden något svalare och mer distanserande relationen 

till döden präglade genren i stort. Istället användes illustrationer och metaforer för sorg, som 

t.ex. när döden knackar på dörren eller tonala motiv som fyra nedåtstigande toner (Tilmouth, 

2001).  

 

   Thoene jämför genren med Chaconne och gjorde fynd som styrker styckets anknytning till 

Bachs hustrus död. Denna anknytning tar sig bl.a. uttryck i den baslinje och melodik Bach 

använder i Chaconne genom åtskilliga citat av egna koraler i både text och musik. 

Betydelserna och ordningen av dessa referenser utgör alltså belägg för att Chaconne skulle 

vara skriven som en dödsmässa. Dessa belägg är praktiskt taget ohörbara för den ovetande 

lyssnaren. I största mån används Cantus Firmus som verktyg, t.ex. i t. 133–138: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 19 (t. 133–138) 
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+ 

  17                                                           20 

 

A = 1 

B = 2 

etc. 

95 

95 

Ett annat mer bokstavligt och konkret exempel på inkorporeringen av Maria Barbara Bach 

i stycket framträder vid en numerologisk analys av huvudtemat. Genom att översätta dennas 

bokstäver till alfabetets motsvarighet i siffor kan ett antal intressanta samband hittas: 

  

   

I första frasen av huvudtemat läggs tonernas motsvarighet i alfabetiska nummer ihop enligt 

samma system som ovan, med korsförtecknet motsvarande en nolla. Detta uppgår till just 95.   

(Thoene, 2009). 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              

 

Ex. 20 (t.1–2)         

                                            

När antalet toner i huvudtemat istället summeras uppgår den första frasen till 17 toner och 

den andra frasen till 20 toner. Detta kan tolkas som dödsåret för Maria Barbara Bach (1720) 
(Thoene, 2009). 
                            

 

 

 

 

 

 

 

Ex. 21 (t.1–4) 
 

På detta vis är Maria Barbara Bach inkorporerad flertalet gånger genom stycket. Eftersom 

Chaconne avslutas med huvudtemat konkluderar även den avlidna hustrun stycket. 

                 E           E         E     F 

A       A    B           A               A 

F               G          G                F 

D              D          C#              D 

 

                  5           5         5     6 

1         1     2           1                1 

6                7           7                6 

4                4          30               4 

 

# = 0 

 

 

 

 

                        M   A  R  I  A      B  A  R  B A  R  A     B  A  C  H 

                        12   1  17 9  1       2  1  17  2  1  17  1      2  1   3   8 

                                 40                              41                        14 

 

 

                                                                  95 
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4 Slutord 

 

Die Notenschrift ist auf jeden Fall ein völlig unzureichender Notbehelf. Wenn ich 

die Notenschrift einfach in Klang umsetze, entsteht Blech draus. Ich muß eine 

Gebrauchsanweisung haben, um zu wissen, was meint überhaupt eine Note.” 

(Harnoncourt, 2014, s. 80) 

 

Notskrift är för mig endast ett otillräckligt provisorium. Om noter enbart 

omvandlas till ljud blir resultatet nonsens. En bruksanvisning krävs för att veta vad 

en not över huvud taget betyder. (fritt översatt) 

 

 

Nikolaus Harnoncourts ord pekar sammanfattande ut essensen i analysen - Att som 

utövare av musiken öka sin medvetenhet om styckets kontext leder till en 

mångsidigare interpretation som i högre grad berör lyssnaren och realiserar hela 

styckets potential. 

 

En chaconne skriven enligt konstens alla regler framfördes före 1640 ofta med 

dans, Basso Continuo och inte minst med improvisation av variationer och ornament. 

J.S. Bachs version är emellertid inte ett stycke skrivet i chaconnens traditionella 

bemärkelse, och är helt enkelt inte menad som en dans. Den manifesterar istället i 

allra högsta grad en biografisk levnadsskildring över fruns plötsliga död genom bl.a. 

integrerade sakrala texter och Cantus Firmus. När Bach som kapellmästare i Köthen i 

största mån ägnade sig åt profana verk torde Chaconne vidare utgöra tillförlitligt 

bevis för att Bach aldrig övergivit sin tro. De integrerade sakrala texterna i koralerna 

blottar Bachs innerliga sorg och påvisar att Bach i någon mån faktiskt funnit tröst i 

sin tro under lidandet.  

 

Att enbart lyssna på verket är avslutningsvis inte tillräckligt för en 

tillfredsställande interpretation. En viktig del av instuderingen är en djupare 

förståelse av styckets historiska, tekniska, religiösa, och musikvetenskapliga kontext 

överlag. Resultaten som presenterats i föregående avsnitt påvisar att stycket bör 

analyseras för att i större utsträckning kunna visa kompositörens avsikter. När 

Chaconnens kontexter, underliggande meningar och kanske framförallt Bachs sorg 

läggs märke till blir det omöjligt att lyssna på eller framföra stycket på samma sätt 

som förut. 
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