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Sammanfattning
Detta arbete handlar om första satsen ur Johann Sebastian Bachs Cellosvit no. 5
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Inledning
Denna uppsats handlar om J. S. Bach: Cellosvit no. 5, med inriktning på hur denna
svit kan anpassas för framförande på tenortrombon (framöver kallat trombon.)
Uppsatsen behandlar flera aspekter av framförandet, däribland frasering,
ornamentering och harmonik, och utforskar trombonens begränsningar och
möjligheter jämfört med cellons. Jag kommer att fokusera på första satsen,
Praeludium, eftersom materialet i den är tillräckligt för att ge exempel på olika
tekniker och andra aspekter man måste ta hänsyn till i sitt framförande. Satsen
består av två delar; en inledande, långsam del följt av ett livligare fugato. Framöver
kommer jag att använda termerna Praeludium när jag syftar på satsen som helhet,
preludiet när jag syftar på enbart den första delen av satsen, och fugatot när jag
enbart syftar på satsens andra del.

Bakgrund
Flera anledningar ligger bakom mitt val av ämne för mitt examensarbete. Jag
upplever att barocken är en epok som jag inte har spelat så mycket ifrån, trots att
jag tycker att musiken från den perioden är intressant både att lyssna på och att
spela. Examensarbetet föreföll mig som ett utmärkt tillfälle att åtgärda denna
kunskapslucka.
Cello är det av stråkinstrumenten som ligger närmast trombon i både klang och
register. Det är därför vanligt att man som trombonist spelar stycken vilka
ursprungligen är skrivna för cello. Detta gäller särskilt för de perioder av
musikhistorien då det skrevs mycket lite musik för trombon som soloinstrument.
Barocken är en sådan epok, och det är därför särskilt vanligt att man spelar just
Bachs cellosviter på trombon.
Valet av cellosvit föll på no 5. Inför valet av ämne tittade jag kort på alla sviterna
och kom fram till att den 5:e är mest överkomlig, framför allt med hänsyn till
andningsmöjligheter. Den 4:e satsen ur svit no 5, Sarabande, har dessutom blivit
allt vanligare som repertoarprov vid provspelningar till orkestrar både i Sverige och
internationellt.

Trombonens grunder
Alla brassinstrument bygger i grunden på naturtonsserier som man sedan
modifierar genom att öka instrumentets rörlängd. Tenortromboner har en
naturtonsserie som utgår från kontra-Bb, och fortsätter därefter med Bb – f – bb –
d1 – f1 – ab1 – bb1 – c2 – osv. (se exemplet nedan). För att kunna ta andra toner än
dessa måste man öka rörlängden, vilket sänker instrumentets naturtonsserie.
På trombon har man vanligtvis ett drag och en kvartventil för detta ändamål. Med
hjälp av draget kan man sänka naturtonsserien med upp till en förminskad
kvint/överstigande kvart. Draget delas in i 7 ”positioner”, där varje position ligger
en liten sekund lägre än den föregående. Med draget på position 2 utgår
naturtonsserien från kontra-A, och fortsätter med A – e – a – c#1 – e1 – g1 – a1 –
b1 – osv. På position 3 utgår naturtonsserien från kontra-Ab, osv. Kvartventilen
sänker naturtonsserien med en ren kvart, och tillsammans med draget är det således
möjligt att sänka instrumentet med en stor septima.
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Notexempel 1 - Naturtonsserierna på trombonens tre första dragpositioner.

Första intryck
Redan vid en första anblick framgår det tydligt att sviten inte ursprungligen var
avsedd att framföras på trombon. Första satsen inleds med ett långsamt preludium
med stora hopp mellan lågt och mellanhögt register, vilka är svåra att utföra.
Registret ligger även något lägre än vad som är bekvämt på en tenortrombon, vilket
tvingar fram långa dragförflyttningar och stora embouchyreförändringar. Allt detta
är dock överkomliga, tekniska svårigheter.
Ornamentiken är mer problematisk, särskilt med tanke på drillar. Klassiska drillar
är mycket svåra att spela på trombon, eftersom draget begränsar hur snabbt man
kan växla mellan två toner. Jag kommer att utreda om det går att anpassa eller
ersätta drillarna på något vis, men jag misstänkte från början att jag skulle bli
tvungen att ta bort dem helt.
Längre fram i den första satsen visar sig ytterligare ett problem. Fugatot, som utgör
större delen av första satsen, går på i ett raskt tempo och det finns mycket få
tillfällen att andas. Det lättaste sättet att hantera detta på är att ta bort vissa toner på
de ställen där det inte finns några naturliga andningspauser. Man vill dock påverka
musiken så lite som möjligt, och det är därför viktigt att man inte tar bort toner som
exempelvis fyller en viktig harmonisk funktion, är en del av ett tema etc. Detta
kräver att man sätter sig in ordentligt i hur musiken är uppbyggd, både musikaliskt
och teoretiskt. En annan metod för att skapa andningspauser är att på lämpliga
ställen, exempelvis i slutet av en lång fras, anpassa tempot så att man hinner andas.
Jag förväntade mig från början att jag skulle behöva använda både dessa metoder
för att kunna ta mig igenom fugatot.

Andning
Metoder för att skapa andningspauser
Blåsmusiker ställs ofta inför situationer där man måste anpassa musiken för att
skapa andningspauser. Detta gäller främst för musik som från början inte är skriven
för ett blåsinstrument, men kan även inträffa om kompositören saknar tillräckliga
kunskaper om instrumentet den skriver för, eller om stycket är skrivet för någon
med större lungor eller högre teknisk nivå.
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I stycken med långa passager utan ordentliga andningspauser riskerar man, förutom
att inte få luften att räcka hela fraserna, även att bygga upp ett s.k. ”övertryck”.
Detta innebär att man har för mycket luft kvar i lungorna för att kunna ta djupa
inandningar men behöver samtidigt andas för att bli av med koldioxiden och få in
mer syre i kroppen. Övertryck är särskilt vanligt om man spelar svaga, korta toner
som inte kräver särskilt mycket luft. Samma effekt kan även uppstå om man är
nervös, eftersom man då ofta spänner sig och slutar att blåsa ordentligt.
Det finns två huvudsakliga metoder man kan hantera detta på: att anpassa tempot
eller ta bort vissa toner. Båda metoderna har egna för- och nackdelar, och man
använder därför oftast en kombination. I detta avsnitt har jag utgått från
Brownutgåvan för mina notexempel (Bach, 1972) men anpassat dem för att
reflektera hur jag faktiskt framför respektive passage. För jämförelse av utgåvor, se
"Utgåvor". Alla andningar är markerade med ett '-tecken, och alla borttagna toner
är satta inom parentes.

Anpassa tempot
Att anpassa tempot är i många fall den bästa lösningen. Slutet av fraser utgör ofta
naturliga ett ögonblick av lugn i musiken, och man kan börja med att se om det går
att få in en andning där. Finns det inte tid för en andning, eller om risken är stor att
andningen blir spänd och inte tillräckligt stor, kan man försöka frasera av på ett
sådant sätt att man får mer tid på sig. Denna metod är lämplig i slutet av större
block eller vid andra tillfällen då man kan göra en dragning i tempot utan att det
upplevs som en alltför stor musikalisk uppoffring.
I preludiet finns flera ställen där denna metod med fördel kan användas. Preludiet
spelas i ett ganska långsamt tempo, och det finns ganska många naturliga
andningspauser. Det finns dock några ställen där musiken kräver att man spelar en
lång sammanhängande fras, och då vill man gärna ha extra tid på sig för att ta ett
djupt andetag. Ett exempel på detta är takt 22–25.

Notexempel 2 - Andningar i takt 22–25.

Takterna 22–24 domineras av en nedåtgående sekvensrörelse, markerade med
bågar. Det finns inte tid att andas mellan sekvenserna, vilket gör att man måste
spela hela frasen i ett andetag. Efter sekvenserna kommer en uppåtgående rörelse
som leder fram till en av preludiets stora höjdpunkter, vilket likt sekvensrörelsen
bör spelas i ett andetag. Frasen kräver extra mycket luft, eftersom man bör göra
både ett ritardando som förlänger frasens längd, och ett crescendo som kräver ett
ökat luftflöde, upp till höjdpunkten på d1.
Vanligtvis har man en del luft kvar i lungorna när man andas in på nytt. Detta är
önskvärt, eftersom man lätt blir spänd om man måste klämma ut den sista luften ur
lungorna, kroppshållningen riskerar att kollapsa och den överblivna luften skapar
en slags buffert för fraser där det går åt mer luft. Tvingas man använda denna sista
luft krävs därefter ett större andetag för att fulla lungorna helt igen. Ställs man inför
två på varandra följande fraser med begränsade andningsmöjligheter är det därför
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oftast svårast att få luften att räcka till i den andra frasen, eftersom man måste
andas in mer luft. Detta riskerar dessutom att förvärras av nervositet, eftersom man
då lätt stressar vidare till nästa fras eller spänner magmusklerna och bröstkorgen.
Det bästa sättet att undvika detta är att i detta fall att ge sig själv mer tid till
andningen i takt 24. Man hinner då släppa spänningen som skapats när man behövt
använda all luft i lungorna och hinner även ta ett fullt andetag inför nästa fras. I
detta fall passar det att göra en större avfrasering följt av en liten paus, eftersom det
betonar höjdpunkten i takt 25. De tre sista sextondelarna i den sista sekvensen
skapar en ”upptakt” till nästa fras, vilket gör det lättare att återställa tempot inför
uppgången.
Risken med denna metod är att den kan inverka negativt på flödet i musiken om
man använder den för frekvent eller vid fel tillfällen. I många stycken räcker det
med att använda endast denna metod, förutsatt att det rör sig om enstaka
problematiska fraser eller partier, t.ex. i preludiet. I ett stycke som fugatot i
cellosviten, där det rör sig om flera minuter med bristande andningsmöjligheter, är
den mer lämplig som ett komplement. Man kan exempelvis göra en stor
avfrasering i slutet av ett parti och då ge sig själv lite tid till att andas ut, samla
tankarna och fylla lungorna på nytt. Det är det enda egentliga sättet att komma ur
en ond cirkel av eventuellt övertryck. Ett exempel på detta är takt 76–80 i fugatot.

Notexempel 3 - Andningar i takt 76–80.

Detta exempel kommer ca. 50 takter in i fugatot. Fram till dess har man inte haft
möjlighet att ta någon större andningspaus p.g.a. fugatots snabba tempo och fraser
som går i varandra. Man har därför behövt ta snabba andetag efter åttondelar eller
när man har kunnat ta bort någon enstaka ton (se ”Ta bort toner” nedan). När man
spelat ett 50-tal takter börjar det bli jobbigt, eftersom man inte har hunnit fylla
lungorna ordentligt vid något andetag och eventuellt även har byggt upp
spänningar och övertryck.
I takt 79 avslutas fugatots inledande del. Temat har presenterats flera gånger, i både
dux- och comes-version. Nästa del inleds med en modulation som leder tillbaka till
ännu en dux-insats. Rytmen i takt 78 (punkterad åttondel + sextondel) sticker ut
från resten av satsen, som mest består av vanliga åttondelar och sextondelar, vilket
betonar att det rör sig om en avslutning av fugatots inledande del. Genom att
betona detta ytterligare med en större avfrasering ger man sig dels tid för en
ordentlig andning, samtidigt som man förstärker den musikaliska indelningen.

Ta bort toner
Att ta bort toner bör endast användas i situationer som inte går att lösa på något
annat sätt. De negativa effekterna är givna, nämligen att man inte spelar hela den
skrivna musiken. Det är ofta uppenbart för åhörarna att man inte spelar allt, särskilt
om de är insatta i musikstilen eller det aktuella stycket. Man kan dock likna det vid
en pianoreduktion av ett stycke skrivet för solist och orkester. Pianostämman
innehåller sällan alla toner som finns i orkestern, och pianisten underlåter utöver
detta ofta att spela oktaver etc.
För att framgångsrikt kunna använda sig av denna metod krävs en djupgående
kännedom om musikstycket, musikteorin bakom och musikstilen som helhet. Det
krävs nämligen för att man ska kunna avgöra vilka toner som är viktiga och vilka
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som kan tas bort utan att den negativa effekten blir alltför stor. Man måste
exempelvis analysera stycket och avgöra vilka toner som är en del av något tema,
motiv eller variation, vilka som har en viktig harmonisk funktion och vilka som
leder vidare till nästa fras eller motiv.
I fugatot tvingas man att förlita sig på denna metod för att skapa
andningsmöjligheter där det annars inte finns några. Många av fraserna går i
varandra, och det höga tempot i kombination med de korta notvärdena försvårar
ytterligare. Man måste dock vara mycket vaksam på vilka toner man tar bort,
eftersom de flesta toner är en del av ett tema eller en sekvens. Ett exempel på detta
är takt 88–103.

Notexempel 4 - Andningar i takt 88–103.

Efter åttondelarna i takt 88 följer 13 takter med endast sextondelar mellan vilka det
inte finns tid att andas. Avsnittet är alldeles för långt för att klara utan att andas vid
flera tillfällen. För att avgöra vilka toner man kan ta bort till förmån för en andning
börjar man med att analysera avsnittet i stort.
Takt 88–91 är en dux-insats av fugatots huvudtema med några extra toner som
förstärker harmoniken. Efter temat följer först två takter med tre upprepningar av
en sekvens, därefter ytterligare tre takter med tre upprepningar av en annan
sekvens. Sekvenserna följs av fyra takter där tonerna är tydligt hopbundna två och
två, följt av en takt som leder vidare till comes-insatsen i takt 102. Avsnittet består
alltså av fem olika delar som helst inte ska brytas av andningar. Delarna leder dock
vidare till varandra, och andas man mellan dem riskerar man att bryta det
musikaliska flödet. Man måste alltså försöka hitta en kompromiss.
Temat i dux-insatsen bör inte brytas, eftersom det fyller en viktig funktion i
fugatots uppbyggnad. Man kan dock ta bort den sista tonen i takt 91, eftersom eb-et
innan leder vidare tillräckligt till d-et i takt 92.
I takt 92–96 är det svårare att skapa någon andningspaus, eftersom takterna
domineras av sekvenser. Det märks oftast tydligt om man bryter en sekvens,
eftersom motivet upprepas flera gånger. Sekvenser har även ofta en harmonisk
funktion, och man riskerar därmed att ta bort en viktig ackordston. Takt 94 ligger
dessutom i ett lågt register där man måste använda mer luft än i mellanregistret. Jag
väljer att ta bort det sista B-et i takt 93. Det bryter den sista upprepningen av
sekvensen men gör det lättare att spela de låga tonerna i takt 94. Ett alternativ vore
att ta bort F-et, men den tonen är viktigt för att binda samman de båda
sekvensrörelserna. Jag tar även den sista tonen i takt 96, eftersom det är den sista
tonen innan övergången till nästa sekvensmotiv.
Slutligen måste man få in ytterligare en andning innan åttondelarna i takt 102.
Tonerna i takterna efter sekvenserna är hopbundna två och två, så det kommer att
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vara uppenbart att man tar bort en ton ur flödet. Jag väljer att ta bort bb-et i takt 98,
eftersom takt 97–98 och 99–100 kan upplevas som två delar i den längre frasen.

Diskussion
I den bästa av världar skulle musiken alltid komma före lösningar på tekniska
problem. Ibland ställs man dock inför situationer där man måste välja mellan att
offra musikaliska idéer och ideal till förmån för tekniska lösningar eller att inte
spela stycket över huvud taget. För blåsmusiker är bra andningar något som inte
går att åsidosätta, eftersom luften påverkar alla aspekter av ett framförande. Det är
en begränsning som inte finns på exempelvis stråkinstrument, och spelar man
stycken skriva för sådana instrument måste man alltså hitta en kompromiss mellan
musik och teknik.
Vad gäller de båda metoder som diskuterats ovan bör de användas så att de
kompletterar varandras svagheter. Man bör vid varje enskilt tillfälle se till vilken
metod som inverkar minst negativt på musiken. Ibland kan den extra reflektionen
över en viss fras eller ett visst parti leda till att man upptäcker en tolkning som man
annars kunde ha missat.

Utgåvor
Historisk bakgrund
Det råder stor osäkerhet kring när Bach skrev sina cellosviter. Man antar dock att
han skrev dem under sin period vid prinshovet i Cöthen 1717 – 1723. Han var
musikdirektör och ansvarade för musiken som skulle framföras vid hovet, vilket
ledde till att han under denna period främst komponerade kammar- och solomusik
(Hanning, 2010, s. 277). I Wolfgang Schmieders katalog över Bachs verk fick
cellosviterna nummer BWV 1007 – 1012, vilket placerar dem alldeles efter hans
partitor och sviter för violin (Lim, 2004).
Den främsta anledningen till att det är svårt att placera cellosviterna tidsmässigt är
att Bachs original inte finns bevarade. De tidigaste versionerna som överlevt är tre
kopior gjorda av Bachs andra fru Anna Magdalena Bach och organisterna Johan
Peter Kellner och Johann Heinrich Westphal, där Anna Magdalenas kopia är den
vanligast förekommande (Lim, 2004). Det finns dock en version för luta, skriven
ca. år 1740, som är skriven av Johan Sebastian själv (Bach, u.å.-b). Den är förvisso
anpassad för ett annat instrument än sviten ursprungligen skrevs för, men man kan
ändå använda den för att få en uppfattning om vad som stod i Bachs originalversion
och vad som har lagts till i efterhand.

Jämförelse av utgåvor
I följande avsnitt kommer jag att gå ner på detaljnivå i en av de utgåvor, redigerad
av Hugo Becker, som jag har använt vid min instudering av stycket (Bach, 1985).
Jag kommer även att jämföra den med Anna Magdalenas kopia (Bach, u.å.-a) och
Johan Sebastians version för luta (Bach, u.å.-b). Becker-utgåvan är skriven för
cello i två parallella notsystem. Sviten är nämligen tänkt att framföras på en cello
där man har stämt ner a-strängen till g, vilket gör det möjligt att spela ackord som
annars inte hade varit möjliga. Det ena notsystem är skrivet i scordatura, vilket
innebär att man har transponerat upp alla toner som ska spelas på den nerstämda a-
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strängen. De noterade toner är alltså inte desamma som de som klingar. Detta gör
det möjligt för en cellist att spela direkt från noterna utan att behöva tänka på att asträngen stämts ner. Det andra notsystemet är noterat klingande, vilket underlättar
när man ska göra en harmonisk analys eller framföra det på ett annat instrument
eller en cello utan nerstämd a-sträng. Jag kommer inte att gå in närmare på
konsekvenserna av att stämma ner a-strängen på en cello, eftersom det är en teknik
som inte är tillämpbar på trombon.
I detta avsnitt kommer jag i mina notexempel att utgå från den utgåva jag för
närvarande diskuterar. Notexemplen reflekterar därmed inte nödvändigtvis det sätt
jag själv framför passagerna på. Samtliga notexempel är noterade klingande.

Frasering/bindebågar
Fraserings- och legatobågar är ett område där stora skillnader råder mellan
moderna utgåvor och originalen. Becker-utgåvan är genomgående mycket mer
detaljerad än både Anna Magdalenas kopia och lutversionen. Man kan närmast se
den som en komplett anvisning i hur utgivaren anser att man ska framföra stycket,
snarare än ett försök att återge den ursprungliga notationen. Anna Magdalenas
kopia är mycket mer sparsam i användandet av bågar. Lutversionen är så när som
på ett fåtal fraseringsbågar i preludiet nästan helt fritt från bågar.
I Anna Magdalenas kopia används bågar främst för att markera frasering och om
en viss takt i fugatot ska delas in i ett, två eller tre slag. Taktarten i fugatot är 3/8,
där pulsen kan kännas antingen på punkterad fjärdedel (ett slag per takt), punkterad
åttondel (2 slag per takt) eller åttondel (3 slag per takt). Tempot på fugatot är så
pass snabbt att det oftast är lättast att en grundpuls på ett slag per takt. Fraseringen
blir då ofta bättre, och man kan spela med en lätt karaktär. I vissa takter kan det
däremot passa bättre att betona flera slag, vilket gör framförandet mer intressant.

Notexempel 5 - Legatobågar i takt 80–83 i Anna Magdalenas kopia.

Takt 80–83 är ett exempel på detta. Här har Anna Magdalena i ett långt avsnitt
bundit ihop tonerna två och två. Tittar man närmare på avsnittet ser man att det är
skrivet tvåstämmigt. Hade avsnittet spelats på två instrument hade de förmodligen
spelat växelvis på vanligt kontrapunktiskt sätt, där de turats om att antingen spela
en lång ton eller en melodisk rörelse. Genom att binda samman tonerna två och två,
där man betonar den första tonen i respektive grupp, gör man tvåstämmigheten
tydligare. Spelar man istället tonerna var för sig eller binder över hela takten bli det
svårare att urskilja att det rör sig om två individuella stämmor.

Notexempel 6 - Legatobågar i takt 157–160 i Anna Magdalenas kopia.

Takt 157–160 är ett annat exempel på hur man kan göra framförandet intressantare
genom att ändra grupperingen och betoningen. Större delen av fugatot består av en
lång serie åttondelar och sextondelar, vilket kan bli enformigt om man inte fraserar
på olika sätt. Ett sätt man kan göra detta på är att i vissa takter betona första och
fjärde sextondelen, vilket skapar ett 2:3-förhållande jämfört med övriga takter. Gör
man detta alltför ofta förlorar grupperingen sin överraskande effekt. Man måste
även vara vaksam så att man inte bryter någon annan frasering eller linje.
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Notexempel 7 - Jämförelse av legatobågar i takt 203-206.

På några enstaka ställen, exempelvis i takt 203–206, har utgivaren ändrat de bågar
som skrivits av Anna Magdalena. Det är svårt att veta varför de har valt att göra så,
eftersom det inte har bifogats några kommentarer till utgåvan. De kan ha tagit det
från någon annan utgåva, anpassat det av någon celloteknisk anledning eller helt
enkelt ansett att det låter bättre.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de flesta legaton och fraseringar som är
inskrivna i moderna utgåvor har lagts till i efterhand. I många fall utgör de bra
förslag på hur man kan framföra stycket, men man bör inte lägga lika stor vikt vid
dem som om de vore skrivna av kompositören själv.

Dynamik och andra uttryck
I Becker-utgåvan är dynamiken tydligt noterad, framför allt i preludiet. Det finns
även många föredragsbeteckningar, t.ex. dolce, espressivo etc. Allt detta saknas
dock i originalen. Även här bör man alltså se beteckningarna som förslag som
förtjänar att tas i beaktande, men man kan ge sig själv stora friheter att skapa en
egen tolkning.

Trombonutgåvan
När jag skulle studera in cellosviten använde jag mig till en början endast av en
utgåva särskilt riktad till trombonister (Bach, 1972). Utgåvan är redigerad av
trombonisten Keith Brown (Jacob’s School of Music, 2016), som även har gett ut
många andra musiksamlingar för trombonister (Bach, 1972, pärm). Jag insåg dock
snabbt att denna utgåva var otillräcklig. Utgåvan är bra i det avseende att den är lätt
att läsa, men brister på många andra områden. Den är förmodligen tänkt att göra
tröskeln lägre för att sätta sig in i sviterna, men utgivaren har tagit förenklingen ett
steg för långt i flera avseenden.
För att komplettera det jag upplever saknas har jag även använt mig av den Beckerutgåva som behandlas i avsnittet ”Jämförelse av utgåvor” ovan. Jag har främst
använt Becker-utgåvan som referens när jag upplevt att något saknats i Brownutgåvan. I notexemplen i detta avsnitt anger jag först hur det är noterat i Beckerutgåvan, därefter Brown-utgåvan och slutligen hur jag själv väljer att framföra
passagerna.

Ackordspel
En av de största bristerna i Brown-utgåvan är ackorden. Ackord är svåra att spela
på trombon (se ”Ackordspel på trombon” nedan), men man kan inte reducera dem
för mycket utan att harmoniken blir lidande. På flera ställen i Brown-utgåvan,
framför allt i preludiets inledande del, tappar musiken i intensitet p.g.a. den
förenklade harmoniken. De ”arpeggion” som finns utskriva är dessutom noterade
alldeles för långsamt, vilket gör att de inte upplevs som ackord utan istället som en
melodisk linje.
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Notexempel 8 - Jämförelse av ackordspel i takt 5–6

Exemplet ovan är från takt 5–6 ur Praeludiet. I Brown-utgåvan är ackordet på
tredje slaget i takt 5 mycket utdraget, vilket som beskrevs ovan gör att det inte
upplevs som ett ackord. Det första ackordet i takt 6 har helt tagits bort, vilket är
konstigt eftersom takterna i Becker-utgåvan domineras av förhållningen av f och
c1. För att komma ifrån dessa problem väljer jag att spela båda ackorden med ett
betydligt snabbare arpeggio.

Dynamik
Brown-utgåvan är full av dynamikbeteckningar, vilket saknas i de ursprungliga
kopiorna. Dynamiken är förmodligen mest tänkt som förslag och vägledning för
någon som aldrig spelat eller kanske ens hört stycket förut. Jag finner dock att
dynamikbeteckningarna är otillräckliga och snarast uppmuntrar till en statisk
dynamik, vilket inte stämmer överens med stilen. På de flesta ställen lägger jag
därför ingen större vikt vid den angivna nyansen, utan försöker istället själv hitta en
dynamisk riktning.

Legatobågar
Legatobågar är som sagt något som till stor del saknas i de ursprungliga kopiorna.
Nästan alla Brown-utgåvans bågar är därför tillagda i efterhand. Likheterna mellan
trombon och Becker-utgåvan vad gäller bågarna är så stora att det är svårt att tro att
Brown inte har baserat sin utgåva direkt på sagda Becker-utgåva. Alternativt kan
båda utgåvorna vara baserade på en gemensam föregångare.

Notexempel 9 - Andningar och legatobågar i takt 12–14.

Det finns några ställen, framför allt i preludiet, där legatobågar har tagits bort eller
anpassats. Detta har förmodligen gjorts för att möjliggöra andningar. Ett exempel
på detta är takt 12–14. Där har legatot mellan tonerna på det sista slaget i
respektive takt tagits bort, vilket antyder att Brown anser att man bör andas där.
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Personligen föredrar jag dock att bryta legatot efter den höga tonen på andra slaget,
vilket visas ovan.

Slutsats
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att jag förmodligen inte är målgruppen för
Brown-utgåvan. Den riktar sig med största sannolikhet till trombonister som inte är
bekanta med cellosviterna, och är förmodligen mer tänkt som en etydsamling än
underlag för ett konsertframförande. Dessutom framgår det av exempelvis det sätt
ackorden är skriva på att den är riktad till trombonister med mer begränsade
tekniska förmågor, varför man valt att gör stycket lättare att spela.
Alla dessa förenklingar rimmar dock illa med den övergripande svårighetsgraden
på sviterna. Sviterna är inte skrivna för trombon, vilket gör dem mycket svåra att
framföra. Många professionella trombonister undviker att framföra sviterna på
konsert, även om de är vanliga som etyder och på senare tid även provspelningar.
Att mot den bakgrunden ge ut en utgåva med målet att enbart på vissa områden
göra musiken lättare att spela är för mig svårt att förstå.

Diskussion
Som framkommit ovan finns det stora skillnader mellan vad som står i de moderna
utgåvorna jämfört med i originalen. De senare är allmänt sett mycket mindre
detaljerade, vilket ger en större möjlighet för den framförande musikern att skapa
sin egen tolkning. De musikaliska beteckningar som är noterade i moderna utgåvor
bör man därför främst se som utgivarens förslag på tolkning. Man kan använda
dessa förslag som en utgångspunkt och introduktion till stilen, men man bör inte
lägga så stor vikt vid dem att man begränsar sig i sin egen tolkning.
Utgåvorna fyller dock en annan viktig funktion som man inte ska underskatta. De
handskrivna originalen är ofta mycket svåra att tyda, och i och med att originalen
är noterade i scordatura kan det ibland vara svårt att veta vilken ton som egentligen
avses. Utgivarna har gjort en stor del av detta förarbete, vilket sänker tröskeln för
att sätta sig in i verken. Vill man sedan gå in på djupet och se vad som står i
originalen blir detta lättare om man redan har en uppfattning om hur musiken kan
tolkas.
Det är möjligt att det faktum att man inte vet så mycket om Bachs ursprungliga
avsikter med cellosviterna faktiskt har bidragit till deras popularitet. Sviterna har
både framförts och spelats in ett oräkneligt antal gånger på en rad olika instrument.
Antalet olika tolkningar är minst lika stort. Hade det funnits en mer detaljerad
urtextversion av Johan Sebastian själv hade många förmodligen försökt hålla sig
nära den och vara mer försiktiga i sina tolkningar. I detta fall anser jag att det hade
varit en stor förlust, eftersom många alternativa tolkningar då hade gått förlorade.
Som framförande musiker är det mycket mer spännande att studera in ett verk ju
större möjlighet man har att sätta sin egen prägel på musiken. Detta tror jag har
bidragit mycket till sviternas popularitet.
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Ackordspel på trombon
Trombon är, liksom alla symfoniorkesterblåsinstrument, ett melodiskt instrument.
Det är inte tänkt att man ska kunna spela ackord på trombon. I nästan alla klassiska
stycken där trombon förekommer spelar man bara en ton i taget. Först på senare år
i nutida musik har det börjat förekomma att man ska spela flera toner samtidigt, se
nedan. I cellosviterna finns dock ackord på flera ställen, vilket man måste lösa på
något sätt.

Multiphonics
Det finns två huvudsakliga tekniker för att spela flera toner samtidigt på trombon:
multiphonics och dubbelvibrationer. Multiphonics är den vanligaste och innebär att
man sjunger i instrumentet samtidigt som man spelar. Det är en teknik som är
väldigt svår att bemästra men har blivit allt vanligare i nutida musik. Klangen
påverkas kraftigt, och de många övertonerna som hörs gör att klangen påminner
mer om strupsång än om ett brassinstrument. Även när man sjunger i instrumentet
begränsas man till dess övertoner. Denna övertonsserie är dock inte densamma som
när man spelar vanligt, vilket kan leda till konstiga intervall eller intonation mellan
den spelade och den sjungna tonen. Klangen och det faktum att man inte fritt kan
bestämma intervallet gör att denna teknik inte passar för ackordspel i klassiska
stycken.

Dubbelvibrationer
Den andra tekniken man kan använda sig av för att spela två toner samtidigt är
dubbelvibrationer. Denna teknik innebär att man skapar två olika vibrationspunkter
mellan läpparna, vilket gör att två toner fortplantas i instrumentet. Intervallet
mellan dessa toner är oftast en oktav, men kan även vara en kvint eller annat
intervall långt ner i övertonsserien. Dubbelvibrationer är mycket svåra att
producera och kontrollera, framförallt i högre register, och man är dessutom även
här begränsad till naturtonsserien. Trombonister som inte har full kontroll över
läppvibrationerna producerar ofta dubbelvibrationer spontant, vilket det krävs
mycket arbete för att bli av med. När man experimenterar med dubbelvibrationer
finns det därmed en risk att man lägger sig till med tekniska ovanor som är mycket
svåra att arbeta bort.

Arpeggio
När man kommer i kontakt med ackord i klassiska stycken finns egentligen bara ett
fungerande alternativ: arpeggion. Man delar upp ackordet till en melodisk slinga,
oftast nerifrån och upp, och försöker oftast spela tonerna snabbt i förhållande till
tempot. I just cellosviterna är det i högsta grad försvarligt att göra på detta sätt,
eftersom det är så en cellist skulle spela det. Det välvda stallet gör att det inte går
att spela mer än två eller högst tre toner samtidigt, och i cellosviten förekommer
fyrstämmiga ackord på flera ställen. Med största sannolikhet avsåg inte Bach att
alla tonerna skulle klinga samtidigt, utan istället att de skulle spelas som arpeggion.
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Drillar
I barockmusik används drillar och andra ornament ofta för att smycka ut musiken
eller lägga till improviserade element. Detta kan dock bli problematiskt på
trombon, särskilt när det gäller drillar. Jag kommer i denna del att förklara varför
drillar utgör ett problem för trombonister. Jag kommer även att diskutera olika
alternativ till konventionella drillar. Man får anta att den som framför stycket även
förväntas lägga till egen ornamentik utöver den inskrivna, vilket är praxis inom den
mesta barockmusik, men jag kommer endast att behandla de drillar som är
inskrivna.

Drillarnas funktion i cellosviten
Drillar kan oftast beskrivas ha antingen en melodisk eller harmonisk funktion.
Melodiska drillar används för att smycka ut en lång ton eller melodisk linje. Man är
då mer ute efter effekten drillen ger snarare än den harmoniska funktionen hos
drillens båda toner. Harmoniska drillar används främst för att lägga till extra
ackordtoner eller förhållningar i kadenser, exempelvis genom att lägga till en sext
eller kvart till dominantackordet i en helkadens. (Donington, 1982)

Notexempel 10 - Drill i takt 16.

Drillarna i Praeludiet fyller främst en harmonisk funktion. Exemplet ovan (takt 16–
17) visar en av dessa drillar. Den övre tonen i drillen utgör nonan i ett Bb-ackord,
vilket är dominanten till Eb-durackordet i takten efter. Harmoniska drillar är
svårare att framföra för en trombonist, eftersom det är avgörande vilka toner drillen
består av. Jag kommer att utveckla detta mer i följande avsnitt.

Alternativ till konventionella drillar
Det är inte möjligt att flytta på draget så snabbt som skulle krävas för att spela en
”äkta” drill. Utan mycket exakt artikulation skulle drillen dessutom bli mycket
otydlig och snarare uppfattas som ett glissando eller mycket överdrivet vibrato.
Man måste därför försöka hitta ett alternativ till en konventionell drill.

Läppdrillar
I stycken skrivna för trombon händer det att man skriver in läppdrillar, vilket
innebär att man snabbt växlar mellan två toner i samma naturtonsserie. Problemet
med läppdrillar är att man är begränsad till vissa toner och intervall beroende på
var i naturtonsserien man befinner sig. Exempelvis är en drill som ska göras
ovanifrån till lilla bb begränsad till tonerna d – bb (pos. 1) och db – bb (pos. 5). Det
är teoretiskt möjligt att få ner intervallet ytterligare med hjälp av kvartventilen,
men intonationen blir då mycket dålig.
Ju lägre tonen man vill läppdrilla på ligger, desto större blir intervallen man är
begränsad till. Detta kommer sig av att naturtonerna ligger närmare varandra, ju
lägre i naturtonsserien man kommer. På stora Bb kan man exempelvis endast drilla
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mellan Bb – F, vilket är ett så stort intervall att det inte uppfattas som en drill över
huvud taget. Drillar i detta register är dessutom mycket svåra att utföra, eftersom
det stora intervallet kräver stora omställningar i embouchyren.
Läppdrillar kan vara ett alternativ till melodiska drillar men inte harmoniska,
eftersom man oftast inte kan drilla mellan just de toner som krävs. I musik skriven
för trombon har kompositören vanligtvis tagit hänsyn till denna begränsning, och
eventuella drillar är därför tänkta att ha just den effekt en läppdrill ger. Tekniken är
däremot inte tillämpbar på cellosviten, eftersom den domineras av harmoniska
drillar som ligger i ett så pass lågt register att man sällan kan göra läppdrillar med
ett intervall mindre än en ters.

Appoggiatura
Kan man inte använda sig av en läppdrill kan man istället undersöka om det går att
helt byta ut drillen mot något annat ornament som fyller samma funktion. För just
harmoniska drillar är denna metod användbar, eftersom tonernas harmoniska
funktion är viktigare än själva drillrörelsen.
Appoggiatura är ofta det ornament som bäst kan ersätta en drill. Precis som vid en
drill läggs betoningen på den första, tillagda tonen, vilket framhäver det
harmoniska förhållandet. Man behöver heller inte snabbt flytta draget fram och
tillbaka mellan två positioner, vilket är grundproblemet med drillar på trombon.

Notexempel 11 - Alternativ till drill i takt 26.

Drillarna i preludiet lämpar sig bra att ersätta med appoggiatura, eftersom de främst
har en harmonisk funktion. Exemplet ovan från takt 25–27 i övergången till fugatot
är ett bra exempel. Drillens funktion är att ytterligare förstärka g-et som är en
kvartförhållning i D-dur, dominanten till G-dur i takten efter. Genom att byta ut
drillen mot en appoggiatura på tonen g förstärker man g-et på det tredje taktslaget
och undviker den problematiska drillen. Skulle man istället välja att göra en
läppdrill på detta ställe hade man endast kunnat göra den mellan tonerna bb och
fiss, vilket inte hade uppnått önskad effekt.
I fugatot är det lättare att motivera att man helt utesluter vissa drillar. Tempot är i
denna del så pass snabbt att man inte hinner uppleva att drillarna saknas, och man
tar redan bort ett antal toner ur fugatot av andningsskäl (se avsnittet ”Andning”
ovan). Det finns dock några enstaka ställen där det passar att lägga till en
appoggiatura, eftersom tempot där är lägre till följd av ett ritardando. Ett exempel
på detta är takt 76–80 nedan.

13

Notexempel 12 - Alternativ till drill i takt 78.

Avslutning
Som avslutning på detta arbete kommer jag att sammanfatta vad jag har lärt mig på
ett mer övergripande plan. En diskussion kring varje delområde finns redan i
respektive avsnitt, antingen som en del av övrig text eller under en egen
underrubrik. Jag kommer även kort att diskutera några områden jag blivit
intresserad av att fortsätta arbeta med i andra sammanhang.

Lärdomar
Först och främst har jag lärt mig väldigt mycket om barockmusik, vilket var en av
anledningarna till att jag valde att göra mitt arbete om just en av Bachs cellosviter.
Jag har dels lärt mig en hel del om ornamentik, vilket jag skrivit om tidigare, men
även om andra saker, exempelvis frasering och harmonik. De senare områdena
handlar mer om en intuitiv uppfattning om hur musiken bör låta snarare än någon
teoretisk kunskap som går att sätta fingret på. Denna intuition kommer förmodligen
av att jag nu blivit van att spela denna typ av musik, vilket jag inte har varit
tidigare.
Jag har även fått verktyg för att angripa andra stycken på ett mer metodiskt sätt.
Tidigare har jag aldrig gått in så djupt i ett stycke som jag har gjort i detta. Jag har
heller aldrig använt mina musikteoretiska kunskaper på ett så medvetet sätt som i
denna instudering. De musikteoretiska analyserna av sviten har exempelvis varit
avgörande för var jag har valt att placera andningar, vilket är ett synsätt jag
kommer att använda mig mycket av framöver.
Slutligen har jag även insett värdet av att formulera och skriva ner sina insikter.
Genom att skriva ner sina tankar tvingas man till att formulera dem tydligt och
förståeligt för sig själv, och det blir då lättare att se brister i ens resonemang eller
att förstå att man kan tillämpa en viss tanke på fler ställen. Det blir även lättare att
återkomma till en viss tankegång vid ett senare tillfälle, eftersom man skrivit ner
hur det var man tänkte. Jag kommer förmodligen inte att göra en så här
genomarbetad uppsats om varje stycke jag ska studera in, men jag vill bli bättre på
att skriva ner små reflektioner för personligt bruk, kanske i form av en
”övningsdagbok” eller liknande.
Utöver dessa konkreta lärdomar har jag även försökt anamma en mer bestämd
ambitionsnivå. Jag har tidigare ofta lämnat avsnitt i stycken jag spelat även om jag
inte är helt tillfredsställd med mitt framförande, vilket jag bortförklarat med att
något är tekniskt svårt. Efter att ha arbetat så intensivt med cellosviten inser jag
dock att det oftast endast är en fråga om hur mycket tid man vill lägga ner på att få
det man spelar att låta bra. Är en viss passage tekniskt svår kan man försöka
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anpassa den för att göra den spelbar, exempelvis genom att ersätta drillar med
något annat ornament som beskrivits ovan.

Områden för fortsatta studier
Det finns flera områden inom vilka jag vill fortsätta att lära mig mer framöver. Jag
har fått upp ögonen än mer för hur fantastiska Bachs cellosviter är. Det är mycket
vacker musik, och som trombonist är de mycket lärorika att spela. Genom att spela
dem lär man sig om både andning, teknik och musikalitet. I samband med detta
skulle jag även vilja lära mig mer om hur cellister tänker när de spelar sviterna, och
försöka applicera detta på mina egna framföranden. Det vore även intressant att
lära sig mer om cellon som instrument och vad som exempelvis händer med
klangen när man stämmer om strängarna.
Mitt arbete med att jämföra olika utgåvor har varit mycket intressant, och jag skulle
gärna göra detta även med kommande stycken. Tidigare har jag oftast blint
accepterat det som är tryckt i den utgåva jag spelar från, men det kommer jag inte
att göra framöver. Olika utgåvor av andra stycken skiljer sig säkert inte lika mycket
från varandra som just för Bachs cellosviter, men det kan ändå vara intressant att se
vad som är urtext och inte. Jag skulle även vilja lära mig mer om hur utgivare
arbetar när de tar fram sina utgåvor.
Avslutningsvis har sviten lärt mig mycket om barockmusik, men jag har
fortfarande mycket att lära inom området tidig musik. Jag har exempelvis inte
arbetat alls med improviserade inslag i musiken, vilket vore spännande att ge sig i
kast med. Det är något som jag bävar något inför, eftersom jag ogillar att ta risker
och inte veta i förväg vad som kommer. Jag har dock blivit inspirerad till att
försöka ta itu med denna kunskaps- och personlighetslucka.
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