
I Bachs anda
Att på cembalo spela Bachs preludium b-moll ur Das Wohltemperierte 

Klavier I för att lyckas spela verket på piano.

Nigar Charkazova

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 
 

 

I Bachs anda 
     Att på cembalo spela Bachs preludium b-moll ur Das Wohltemperierte Klavier I för att 

lyckas spela verket på piano.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nigar Charkazova 

 

Handledare: Åsa- Unander Scharin, Helge Kjekshus 

 

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master 2017 

 

 

 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för musik och medier 

Musikhögskolan 

 



 

 

Abstract  

 

Syftet med detta arbete var att utvecklas som Bach-interpret på piano genom att först studera 

verken på cembalo. Förutom på interpretationsfrågor hade jag i min undersökning även fokus 

på fingerteknik samt uttrycksmässiga utmaningar i Bachs Das Wohltemperierte Klavier  

(1722) preludium b-moll ur bok I. Metoderna som användes var dels en studie av källor som 

litteratur, notutgåvor och andra musikers inspelningar samt analys av dessa, dels egen 

musikalisk praktik på cembalo och piano som jag spelade in. Analyserna av samtliga 

inspelningar skedde i efterhand.  

 

Resultatet visar att spelandet på cembalo har gett mig ett ökat självförtroende i min tolkning 

av Bach på piano och ökad musikalisk insikt i den tidiga musiken. Jag har fått mycket bättre 

fingerlegato och jämnare klang. Dessutom har jag kunnat börja och sluta med en svagare 

dynamik och samtidigt ha jämna och fina toner. Förutom det musikaliska resultatet fick jag 

även ett kunskapsresultat, eftersom jag läste mycket om stycket och analyserade andras 

inspelningar och detta har gett mig en bredare syn på den musikaliska stil jag var ute efter.  

 

Slutsatserna är att ju mer jag spelar på cembalo desto mer jämnare och stabilare klang får jag i 

mitt pianospel. Jag får ett bättre fingerlegato. Användning av pedalen är inte längre nödvändig 

i detta stycke. Dock försvinner lite sångbarhet i pianospelandet. 
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Förord  

 

Jag vill i första hand tacka mina handledare Åsa Unander-Scharin och Helge Kjekshus som 

hjälpte mig genom hela arbetets gång. Utan er skulle jag inte ha kunnat göra arbetet klart. Jag 

vill även tacka min cembalolärare Lars Sjöstedt som gav mig oerhört viktiga råd och tips. 

Tack till alla vänner och kollegor som uppmuntrat mig att slutföra arbetet. Slutligen vill jag 

tacka min fantastiska make och lilla Dennis för visat tålamod och kärlek. 
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1 Inledning och bakgrund till problem med att spela Bachs "Das 

Wohltemperierte Klavier" på piano  
 

 

 

Som pianist och liksom många andra musiker har jag erfarenhet av att spela Johann Sebastian 

Bachs "Das Wohltemperierte Klavier (WTK)". Detta verk anses vara en grundsten i den 

klassiska pianorepertoaren. Säkerligen har många pianister haft äran att spela Bach men få 

kan påstå att de lyckades med sina framträdanden.  

 

För att lyckas med ett förträffligt Bachverk måste man ha en utmärkt fingerteknik och visa på 

en medvetenhet om uppförandepraxis för att kunna göra en tolkning som passar den historiska 

stilen. Det kan tyckas vara en lätt väg att gå men vägen är full av taggiga buskar och 

fallgropar. Som pianist med ganska många år i ryggsäcken har jag med mer eller mindre 

framgång spelat många preludier och fugor ur WTK med varierat resultat. Efter att ha spelat 

b-moll-preludiet och fugan från den första boken i WTK hade jag misslyckats med uppdraget. 

Jag hade nämligen missuppfattat hela stycket. Det som jag mest hade misslyckats med var 

min tolkning av stycket. Jag hade spelat med mycket tempo rubato (en ständig förskjutning av 

tempo) och stora dynamiska skiftningar. Fraseringen, musikaliska linjer, upplösningar och 

andra punkter var feltolkade av mig. Förutom de musikaliska nyanserna hade jag även 

svårigheter med fingerteknik, anslag, användning av pedal, och som kronan på verket var 

också tempot felaktigt.  

 

Dessa punkter som jag nämnde hade tagits upp av min pianolärare Helge Kjekshus och av 

professor Petter Sundkvist. Givetvis ville jag förbättra de punkter lärarna nämnde, och jag 

slogs av tanken att mitt examensarbete kunde handla om det. Under samma tid hade jag läst 

en doktorsavhandling av Lena Weman Ericsson ”… världens skridskotystnad före Bach” 
Historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst 

genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach, (2008) som kom precis i den 

stund då jag behövde denna information.   

 

Weman Ericssons avhandling handlade om en studie av Bachs flöjtsonat BWV 1035 som hon 

forskade kring. Med hjälp av passande litteratur om sonaten och lämpliga instrument kunde 

hon leva sig in i den autentiska känslan av stycket. Historiska kunskaper och även att spela på 

ett tidstroget instrument gav henne den sanna känslan för Bachs flöjtsonat BWV 1035 skriven 

för flöjt och generalbas. Avhandlingen hjälpte mig att börja tänka i rätt riktning. Den 

historiska atmosfären som kompositören levde i och allt som kompositören hade runt omkring 

sig verkade mycket intressant att läsa och det gjorde att jag kände mig lite närmare Bachs tid. 

Efter det tänkte jag göra en liknande forskning som L. Weman Ericsson hade gjort kring 

Bachs stycke men fokus kanske skulle ligga på musikstilen. Då bestämde jag mig för att spela 

Bachs preludium och fuga b-moll på cembalo samt analysera och försöka ta ut känslan från 

instrumentet så mycket som möjligt för att kunna producera samma känsla på piano efteråt. 

Efter några månaders forskning kring cembalo och övning på detta instrument, som var så 

främmande för mig förstod jag att resan som väntade mig inte skulle bli lätt. I början av 

processen stod cembalon bara i vägen för mig. Eftersom instrumentet var nytt för mig kunde 

jag inte utnyttja dess fulla potential. Därför innehöll den tekniska biten för det mesta en och 

samma övning, nämligen en genomspelning av stycket. Syftet med det var att vänja sig vid 
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instrumentet. Huvudtanken var att jag skulle glömma piano en stund och att det var ett nytt 

instrument jag måste lära mig spela på.   

 

 WTK intar en särskild plats i musikvärlden. Detta är inte bara ett av de odödliga 

mästerverken, utan är även ett uppslagsverk i polyfonins konst. Varje musiker behöver denna 

handbok för livet, en outtömlig källa till glädje. Beethoven, som hade studerat Bachs WTK 

från barndomen, kallade verket för Beethovens "musikbibel" (Kalinin 1974). 

Kort sagt, aldrig hade en musikalisk komposition med en stark didaktisk intention haft ett 

sådant enormt värde. Med WTK vill Bach visa att det var möjligt att på klaverinstrument 

spela i alla tjugofyra dur- och molltonarter, då många av dessa fram till denna tidpunkt inte 

använts. Förr i tiden lät traditionella kvinter och terser i vissa tonarter falskt, särskilt de som 

har ett stort antal förtecken. Före WTK spelades och komponerades mycket sällan i sådana 

tonarter som B-dur och Ass-dur, resp. Fiss-dur och Ciss-dur. Tempereringssystem som 

medgav spel i alla tonarter var kända före Bach, men tillämpades inte i praktiken. Idén om 

temperering stöddes före Bach av andra musiker, såsom Pachelbel och Mattheson, men Bachs 

lösning på detta problem blev ett unikt prov på skicklighet och inspiration. WKT består av två 

delar, där var och en innehåller 24 preludier och fugor alla i dur- och molltonarter. Den första 

volymen av WTK fullbordades 1722, den andra 1744. Båda volymerna innehåller verk från 

olika år. ( Kalinin 1974) 

 

  
 

 

 

2 Syfte och frågor, definitioner av begrepp samt avgränsning 
 

 

 

Syftet är att utvecklas som Bach-interpret på piano genom att först studera verken på cembalo.  

 

 

 

a. Forskningsfrågor 

 På vilka sätt kan spelande på historiska instrument fördjupa och utveckla min 

interpretation av Bachs musik på piano? 

 Vilka tekniska svårigheter kan jag övervinna genom att spela Bachs musik på cembalo? 

 På vilket sätt kan instuderingen av Preludium i b-moll ur WTK I på cembalo hjälpa mig 

med styckets uttrycksmässiga utmaningar på piano? 
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 b. Avgränsning 

 

Redan från början bestämde jag mig för att avgränsa mitt arbete genom att undersöka endast 

preludiet och inte fugan ur Bachs preludium och fuga b-moll ur WTK I. Anledning till detta 

var mängden av information som skulle behövas gå igenom och att undersökningen skulle ta 

längre tid och mer kraft än vad det fanns utrymme för inom kursen.  

Jag valde att spela på cembalo och inte på klavikord, som några av källorna hänvisar till, 

eftersom det inte finns något klavikord på skolan. 

 

3 Metod/material 
 

Metoderna som användes var dels en studie av källor som litteratur, notutgåvor och andra 

musikers inspelningar samt analys av dessa, dels egen musikalisk praktik på cembalo och 

piano som jag spelade in. Analyserna av samtliga inspelningar skedde i efterhand.  

 

Utöver analyser av andra musikers inspelningar ingår även notanalys, det vill säga en 

ordentlig analys ur interpretationssynpunkt. 

Jag har även gjort egna inspelningar som jag dokumenterat på video/audio där jag 

kommenterar egen instudering på cembalo och piano. Jag analyserade även de olika 

inspelningarna för att till slut spela in slutversionen på piano. Slutversionen har jag 

dokumenterat och sedan analyserat som resultat av arbetet. 

Att först studera böcker om verket och därefter lyssna till och analysera andra musikers 

inspelningar var ett medvetet val. För att kunna argumentera för eller ändra mitt framträdande 

måste jag ha kunskap om ämnesområdet, vilket det litterära underlaget kan hjälpa till med. 

Genom att studera notutgåvor ville jag se hur de olika redaktörerna på olika sätt har löst sin 

tolkning av verket. Därefter var det naturligt att gå vidare till inspelningarna som gjordes av 

olika professionella musiker. Slutligen efter all inhämtad kunskap genom litteraturstudien och 

genom erfarenhet från det praktiska utövandet med preludiet, gjorde jag en egen inspelning 

samt en analys av den. 

 

 

a. Källor 

  

Här kommer jag att ta upp de källor jag använde mig av. 

Många har skrivit om Bachs verk som helhet men kanske lite mindre om just WTK. Det finns 

också mycket att läsa angående interpretation av hans verk och det finns många pianister och 

cembalister som framför WTK. Mest användbar för mitt interpretationsarbete var 

Wohltemperiertes Klavier av Boleslav Leopoldovich Jaworsky (1985). Hans förslag på hur 

man kan interpretera Bachs preludium b-moll, var mycket intressant och gav mig en annan 

syn på verket. Genom att läsa Jaworsky fick jag mer en porträttbeskrivning av detta stycke, en 

karakteristisk förklaring på hur jag skulle tolka detta preludium. Detta sätt att beskriva musik, 

som var mycket vanligt under romantiken, är otraditionellt för tidig musik, men trots det ger 

Jaworsky symbolisk innebörd åt preludier och fugor i anslutning till bibliska händelser. 
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Analysis of J, S. Bach's Wohltemperiertes Clavier av Hugo Riemann (u.å.) hjälpte mig med 

notbildens analys. 

 

Interpritatsija polifonii Bacha (Tolkning av Bachs polyfoni) av Samuil Feinberg (1956) 

beskrev en intressant grundläggande teknik där han spelade på piano men med en klang som 

efterliknade cembaloklang.   

Klavirnaja muzika Bacha v fortepiannom klasse (Bachs klavermusik i pianoklassen) av 

Nikolaj Kalinin (1974) har gett mig en bredare kunskap om Bachs verk i spelandet på piano. 

Om pianospelets konst av Heinrich Neuhaus (1999)  har jag haft mycket nytta av. I hans bok 

fick jag tips på hur Bach ska och inte ska spelas på piano. Främst lärde jag mig att respektera 

och vara trogen tonsättarens anvisningar samtidigt som man inte får glömma bort att utnyttja 

de kvalitéer som pianot har att erbjuda. I Neuhaus bok (1999) fick jag många tips gällande 

stilkännedom och tekniska nyanser. 

Svjatoslav Richter av Viktor Delson (2006-2017)  som tar upp intervjuer med Richter och 

hans tankar kring Bachs verk. 

Early Music Revival - A History av Harry Haskell (1988). Med hjälp av hans bok fick jag läsa 

om cembalisten W. Landowska och lära känna hennes syn på Bachs verk. 

Iz istorii otechestvennogo bachavedinija (Historia om Bachs klaververk) av Roman 

Berchenko (1985) gav mig allmän kunskap om Bachs klaververk. 

On music av Wanda Landowska (1964). Här fick jag mycket intressanta kommentarer 

angående hennes syn på interpretation av tidig musik. 

Rosalyn Tureck muzikant (Rosalyn Tureck, Musiker) av Jacob Kovalevsky (2003). Här fick 

jag läsa om Turecks bakgrund som musiker och Bachspecialist. 

Voprosi fortepiannogo isplonitelstva Johann Sebastian Bacha. (kapitlet "Frågor kring 

pianospel" i Albert Schweitzers Johann Sebastian Bach, 1965). Detta  kapitel gav mig en 

inblick i vanliga svårigheter med Bachs verk och i framförandet på piano. 

Förutom böcker och en intervju jag läst, har jag även analyserat olika notutgåvor.  

Bruno Mugellinis utgåva var en av de många som finns av Bachs preludium i b-moll. 

Dynamikanvisningar används flitigt i hans utgåva. Min uppmärksamhet riktades mot slutet av 

preludiet ungefär de två sista takterna, där hans utgåva skiljer sig från andras.  

Ferruccio Busonis utgåva är, på samma sätt som Mugellinis full av anvisningar. Förutom 

dynamikanvisningar finns det även anvisningar för tempo och karaktär. Även 

formanvisningar som coda finns här, till skillnad från i de andra. 

Hans Bischoffs utgåva har jag analyserat taktvis. Denna utgåva valde jag eftersom den är en 

urtextedition Den var den lämpligaste utgåvan att spela efter både enligt Lars Sjöstedt, min 

cembalolärare, och Helge Kjekshus. 

Wanda Landowska är interpret, cembalist och en person som brinner för Bachs verk. Hennes 

inspelningar på cembalo öppnade nya kunskaper för mig. Hennes framförande på cembalo 

visade mig att cembalo kan låta annorlunda än vad jag är van vid. Hennes inspelning kunde 

jag inte riktigt smälta och återanvända i mitt spelsätt. Däremot kände jag och blev smittad av 

hennes passion för stycket, som hon spelade in för länge sedan. 
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Peter Watchorn är cembalist vars inspelning jag har analyserat i mitt arbete. Hans sätt att 

framföra stycket på cembalo var nytt för mig. De ornament som han använde i preludiet hade 

jag inte hört innan. 

Om Landowska var en Bachspecialist och interpret på cembalo så var Rosalyn Tureck en 

Bachspecialist som inspirerade mig fast på piano. Både hon och Landowska var mycket 

intresserade av Bachs verk, men Tureck hade en nyare syn på Bach. Hennes interpretation av 

preludiet, som jag undersöker, har rört mitt innersta, vilket medförde att jag kunde använda 

mig av den i min spelning av stycket. Hon hjälpte mig med interpretation och även med olika 

tillvägagångsätt i tolkningen av Bachs preludium. 

Glenn Goulds inspelning har jag både analyserat och gjort ett grafiskt diagram av. Hans nya 

och innovativa sätt att spela Bach lockade mig. Jag finner hans interpretation mycket 

intressant och jag har använt mig av den i min spelning, exempelvis fraseringarna i början och 

slutet av preludiet.   

 

 

 

 

 

 

4 Analys av andra musikers inspelningar och utgåvor  
 

 

a. Analys av olika interpreters inspelningar på cembalo 

 

 

Här analyserar jag några av de cembalister som jag har lyssnat på. 

 

a.1 Wanda Landowska  

https://www.youtube.com/watch?v=bvh6D7hyKP0 (1t, 48m) 

 Redan från första ackordet spelar hon bestämt, kraftfullt och starkt. Tempot är ganska lagom 

och ”ungefär” 60-65 bpm. Det jag märkte var att om man börjar så pass starkt så finns det sedan 

inte utrymme för crescendo, ett dynamiskt växande så som jag är van att höra det. Jag tänkte 

att på cembalo är det nog inte möjligt att utföra den typen av dynamiska skillnader, men det 

visade sig att jag hade fel. Vidare spelar hon mjukare. Hon tar sig även friheten att göra en 

dragning mellan takterna 4-6. (Bild 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=bvh6D7hyKP0
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    (Bild 1) 

 

 

Efter det kommer en liten slutkadens, men livet fortsätter och det gör även hennes 

framträdande. Jag tycker att hennes spel känns tungt och något uppstaplat. Förutom tungheten 

och uppstaplingen tappar hon tempo som blir mycket långsamt efter att hon gjorde den lilla 

dragningen vid takt 6. Hon kommer inte tillbaka till det tempo som hon började med, och det i 

sig är märkligt. Takt 13 känns onaturligt långsam.   

Uppbyggnaden Landowska gör till den dramatiska takten 22, som också kallas för Kristus 

korsfästelse, kändes helt rätt, - eftersom hon lyckades göra ett pianissimo i början av frasen så 

att själva kulminationen lät mycket dramatisk och tung. Jag undrar hur det gick till att göra 

denna dynamiska nyans som pianissimo på cembalo. Efter att ha undersökt detta fick jag veta 

att Landowska hade en specialbyggd cembalo efter hennes önskemål.  Hennes cembalo hade 

tre pedaler, som hon använde mycket skickligt. Codan eller takt 23 var mycket snygg när hon 

spelade på en annan manual och det låter så som jag själv skulle vilja spela förutom den 

bestämda karaktären.  

 

 

 

 

 

 

a.2 Peter Watchorn 

https://www.youtube.com/watch?v=_4e1WZRGAlY  

Peter Watchorn interpretation ligger mycket närmare min egen tolkning av detta stycke, trots 

att han spelar på ett annat instrument. Hen har en personlig ”touch” i uttrycket och hans 

tolkning är mycket varmare än Landowskas, även om han spelar på cembalo som jag 

uppfattar som ett kallt instrument jämfört med piano. Han lägger till många ornament som 

inte finns med i de utgåvor som jag tagit del av. Jag tycker att det låter snyggt och det tycker 

även min cembalolärare. Han rådde mig att ornamentera så, men eftersom jag är ovan att 

improvisera kändes det mycket obekvämt. Tempo är lagom raskt, ungefär 58-60 bpm. Här 

låter det som pianoanslag. De dragningar som man brukar göra på piano skuggas över på 

vissa ställen, exempelvis takterna 4-5 samt 6 (Bild 2) där han vid varje takt drar på ett sätt 

som gör att det låter som en dialog mellan stämmor. 
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(Bild 2) 

 

Till skillnad från Landowskas inspelning, som hade en mer målmedveten karaktär utan 

personlig ”touch”, hör man i Watchorns inspelning tydligt hur flera stämmor talar med 

varandra. Det finns ingen videoinspelning och jag kunde därför inte se hur han spelade. 

Jag tror att jag hade lärt mig mer av att också visuellt kunna studera hans inspelning men 

det var ändå intressant och gav mig nya interpretatoriska insikter. 

 

 

b. Analys av andra musikers interpretationer på piano 
 

Teoretiska och historiska verk om Bach fokuserar ofta på frågan om vilket instrument som 

kompositören skrev WTK för. Den livliga debatten har ännu inte avtagit. Här finns det 

uppenbarligen en lucka mellan teori och praktik. En pianist som jag har lyssnat på är Rosalyn 

Tureck, som revolutionerade framförandet av Bachs verk. Tureck föddes 1914 i Chicago och 

levde ett långt och händelserikt liv. Redan som ung utvecklade hon ett speciellt intresse för 

Bachs musik, och så småningom blev hans verk grunden för hennes repertoar. Fram till 50-

talet framträdde Tureck huvudsakligen i Amerika. I Europa debuterade hon år 1947 i 

Köpenhamn (Kovalevsky 2003). Turecks spelsätt väckte allmän beundran, även hos 

musikkritiker, och hon kallades ”High Priestess of Bach.” Hennes spel beskrivs som mycket 

virtuost och kraftfullt, men ännu viktigare var att hon spelade poetiskt och andligt. Tureck var 

besatt av Bachs musik. Hon studerade hans manuskript och spelade hans kompositioner på 

både piano och cembalo. På det viset försökte hon komma så nära kompositörens idé som 

möjligt (Kovalevsky 2003). Efter att ha lyssnat på hennes inspelningar uppfattar jag inte 

hennes spel som torrt och formellt. Hon har en gedigen känsla för musiken och spelar både 

varmt och mjukt.  

b.1 Rosalyn Tureck 

 http://www.tureckbach.com/audio-video/audio/18 

Redan från första ackordet låter det mjukt, lätt och varmt, liksom att gå på moln. Tempot är 

nästan precis detsamma som hos Landowska, men hennes sätt att spela är tvärtemot. Hon 

spelar mycket försiktigt och även om klangen är mjuk och diskret så är den mycket djup och 

full av sorg och känslor. Nästan allt låter luftigt precis som Bach själv förmodligen hade 

tolkat det. Hon har ett lätt anslag och hennes fingrar rör knappt vid klaviaturen. Varje gång 

jag spelar Bachs verk minns jag vad min lärare från musikskolan i Baku sa om att spela Bach, 

”lätt och obesvärat”. Dessa två ord är som en kompass för mig när jag ger mig in i Bachs 

svåra musikvärld. 
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 Turecks små dragningar vid takterna 4-6 låter mer delikata än Landowskas. Med både sättet 

att spela och klangen berättar hon allt hon känner, eller till och med vad Bach kanske kände. 

Jag tycker att hennes spel är mycket talande och tydligt. Jag är lite osäker på om hon spelar 

utan pedal. Troligtvis använder hon pedal, men hon gör det mycket diskret och delikat så att 

det knappt hörs. I takter 9 och 10 hör jag en melodi som jag aldrig tidigare lagt märke till. 

Hon visar så tydligt med varenda ton hur melodin ”jamar och gråter”.  

 

Det låter som droppar, men dropparna är inte vassa utan mjuka och runda. Till skillnad från 

Landowskas interpretation skulle jag gärna spela som Tureck. Dock kan jag inte göra en 

rättvis jämförelse mellan deras interpretationer eftersom de spelar på två helt olika instrument, 

men Turecks framträdande ligger mig så nära och jag känner att jag har inspirerats av henne. 

Eftersom jag alltid tänker på Jesus vandring till Golgata, när jag spelar preludiet, så tycker jag 

att Tureck lyckas med att uttrycka detta bättre än någon annan. I Turecks tolkning hör jag 

både djup sorg och smärta, bravo! 

b.2 Glenn Gould  

http://apaiec.com/?mp3=bwv+867 (43n.) 

Angående interpretation vill jag även nämna Glenn Gould som insisterar på att när man 

framför ett stycke av Bach på piano, så bör man alltid komma ihåg cembalons klang.  Gould 

är i sin tur inspirerad av Turecks interpretation av Bachs verk.  

Nästan alla de pianister som jag har lyssnat på spelar stycket för snabbt. Detta gäller inte 

Turecks och Goulds inspelningar. Eftersom det inte står vilket tempo man ska ha så har de 

utgått från de utgåvor som kom under den tidiga romantiken och därför kan sådana tolkningar 

av Bach rymma missuppfattningar. Som pianist kan jag förstå det snabba tempot. Det 

underlättar fraseringar och de linjer man ska hålla. Snabbt tempo gör också att man kan spela 

utan pedal, vilket enligt mig är det som är svårast att låta bli för en pianist. Jaworsky (1985) 

tolkar Preludiet i b-moll som processionen till Golgata då Jesus förs till den plats där han 

skall korsfästas. Det blir då musiken inte kan spelas raskt. Den är en lång och tung väg. Jag 

tycker att pianister ska imitera den känslan och låta den hjälpa dem i valet av tempot. Jag är 

imponerad av Goulds tempo. Som tidigare nämnt var tempot betydlig långsammare i Goulds 

inspelning och han lyckas ändå med alla fraseringar och riktningar i preludiet. Det finns ingen 

videoinspelning och jag vet därför inte exakt om han använde pedal eller inte.  Men det låter 

som att han inte gör det, och ändå lyckas han färga tonerna så att de låter släta och 

sammanbundna. 

Den här bilden (bild 3) visar min grafiska analys av hans inspelning. 

http://apaiec.com/?mp3=bwv+867
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(Bild 3) 

 

 

 

 

I början av sin musikaliska karriär spelade Gould orgel, han var då 9 eller 10 år. Majoriteten 

av det han då spelade var Bachs och Händels verk. Att spela dessa verk på orgel väckte hans 
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intresse för dessa kompositörer. Därefter spelade han dessa kompositörer (liksom många 

andra) endast på piano. Han insåg att för att öppna upp innehållet i Bachs musikaliska fras 

(eller motiv) - är det inte nödvändigt att göra det på samma sätt som Chopin gör det, det vill 

säga genom att använda crescendo mitt i en fras. En annan möjlighet är att använda rytmisk 

cesur och pauser. Här måste man tänka annorlunda menade Gould och försöka att hitta ett ljud 

som efterliknar orgelns väsande (Bogdanova 2003). Givetvis påverkas då också legatospelet, 

klangen och inte minst pedalanvändningen. Han förklarar att hans tolkning av Bachs verk kan 

bero på att han spelade orgel som liten. Gould hade stor respekt för cembalon och han 

strävade efter att efterlikna dess klang.  

 

c. Notanalys 

 

I preludiet hör jag tvekande steg och en sorgsen kör. I basen klingar en kontinuerlig 

klockringning, vilket ger preludiet karaktär av en begravningsprocession. Fördubbling av 

terser, sexter och decimor ökar den dramatiska händelseutvecklingen. I evangeliet finns en 

beskrivning: "Men vid sjätte timmen kom mörker över hela landet ända till nionde timmen" 

(Matteus, kap.27, 45) (Riemann u.å.). Det upptornande mörkret skildrar Bach med en 

basnedgång, där lägsta ljudet i preludiet är ett ess i storoktav (t.17-19) Det mest gripande 

ögonblicket i preludiet är takt 22 som uppenbarligen symboliserar ögonblicket för Jesus död. 

Det niostämmiga ackordet uttrycks med en fermaterad paus, vilket har en dubbel symbolisk 

förklaring. En långpaus (aposiopesis - tystnad) i barockmusik har fått innebörden av döden 

och siffran nio i den kristna symboliken betyder, förverkligandet av förutsägelsen (Jaworski, 

1985). Evangeliet säger att Jesus gav upp sitt sista andetag "vid nionde timmen" och efter det 

hörs ett högstämt ackord i takt 22. (Bild 4) …  

 

 

(Bild 4) 

I de sista takterna i preludiet klingar tonen bess nio gånger i basen (Bild 5). Således 

förmedlar preludiet i b-moll en direkt känslomässig reaktion på den tragiska händelsen, 

smärtan av ett färskt sår. (Jaworsky 1985; Berchenko 1985)  
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(Bild 5) 

Pulsen i preludiet är tvåfaldig: den huvudsakliga svängande rörelsen noteras med fjärdedelar, 

medan åttondelsnoterna upplevs som ett konstant bultande.  Medan den inledande frasen i 

preludiet visar ett föränderligt antal stämmor (från fyra till sju, men mestadels fem), är 

strukturen från takt 3 fram till upptakten till takt 20 konsekvent med fyrstämmig notering. Vid 

den inledande frasens återtagning återkommer femstämmigheten, med stämdelning endast i 

takt 22 (taktslag 2: sju stämmor; taktslag 3: nio stämmor) (bild 6) 

 

 

(Bild 6) 

Medan satsen i den inledande frasen kan beskrivas som homofon,( bara en stämma är 

självständig och de andra bildar harmonier) finns det andra delar i preludiet som är mycket 

kontrapunktiska. Sopranmotiven stöds av altstämman som upprepas tre gånger, det första 

rytmiska mönstret i högra hand i takterna 1-3. Detta är en imitation, med variation i sin svans, 

som följs av basen i takt 3-5 (Bild 7).

 

(Bild 7) 

I stället för att dubbleras i parallellrörelse, åtföljs motiven här av en kontinuerlig figur i den 

högsta stämman som behåller det första rytmiska mönstret för en halv takt och sedan fortsätter 

att ändra det i takt 3-4.  

 

Från andra åttondelsnoten i takt 4 och framåt påbörjar alt -och sopranstämmorna ett 

kompletterande mönster som snart i takt 5 (Bild 8) utvidgas och genomsyrar alla fyra 
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stämmorna å ena sidan alt- och tenorstämman och å andra sidan sopran- och basstämman. 

 

(Bilad 8) 

 Den andra delen i takterna 7 till 10 börjar (Bild 9) 

 

(Bild 9) 

med första motivet, fast varierat och utvidgat, medan basen tvingas till samma rytmiska 

mönster. Detta skapar en oberoende linje, och den mellersta stämman tar upp det förlängda 

svaga/starka/svaga mönstret på samma sätt som staplarna mellan takterna 3 och 4. (Bild 10) 

 

(Bild 10) 

Den andra frasen i detta avsnitt börjar med en kombination av kompletterande mönster i 

upprepade noter och en fri imitation i takterna 10-11 (Bild 11), av sopran/tenor. 
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(Bild 11) 

Det tredje avsnittet är helt beroende av det kompletterande mönstret i upprepade noter. Första 

frasen presenterar detta mönster i en enkel imitation i takterna 13-15 (Bild 12) 

 

 

(Bild 12) 

 medan andra frasen placerar det i den tätare struktur som infördes i takterna10/11, denna 

gång inledd med sopran och bas i takterna 15-17 (Bild 13)

 

(Bild 13) 
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Avslutningen av detta avsnitt, liksom övriga avsnitt som är friare i sin stil, bekräftas med ett 

gemensamt fyrstämmigt utförande av den rytmiska figuren i takt 18 (Bild 14) 

 

(Bild 14) 

Den fallande basen och den liggande soprantonen i första hälften av takt 19 (jfr takt 6, Bild 2) 

följs av upprepade bastoner som leder fram till en halvkadens i takt 19–20 (Bild 15). Detta 

förlopp liknar det i takterna 9–10. (Bild 16)

 

(Bild 15) 

 

 

 

(Bild 16) 
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Den rytmiska figuren som liknar de första takterna försvinner i takt 22 (Bild 17) och istället 

slutar alla i stämmorna tillsammans i ett fermat på ett Dim septima ackord (alla terser är små)

 

(Bild 17) 

De efterföljande takternas kadensstruktur växlar mellan två rytmiska mönster, och återgår till 

tonikan. 

Dynamiska uppgångar och nedgångar i ett sådant meditativt preludium är uppenbarligen 

mycket jämnare än i andra stycken med större dynamiskt spektrum. De har en sekundär 

funktion och bör aldrig locka lyssnaren bort från den puls som genomsyrar hela stycket. En 

dynamisk representation som både är naturlig och diskret, följer mönstret av upp- och 

nerförsbackar i tonhöjd med mycket mjuka övergångar (Riemann u. å.). Som ett resultat av 

detta representerar den första delen av preludium en gradvis spänning som sväller från p till 

mp fram till takt 5 och följs sedan av en kort utläggning. Den andra delen representerar en 

gradvis nedgång ungefär från p + p – och ger ett intryck av hur subtila dessa ändringar av 

intensitet är. Detta leder till en första övergripande höjdpunkt, dock inte starkare än mf i takt 

16, men resten av preludiet slutar i ett mycket gradvist diminuendo. I det fjärde avsnittet 

finner vi den andra övergripande höjdpunkten som, trots det dramatiska ackordet ska låta 

inåtvänt och intensivt snarare än extrovert och högljutt (Riemann u.å.).   

        

Preludiet avslutas med ett sista diminuendo på en mjuk ton, vilket ger intrycket av att musiken 

här återgår till samma ljudnivå som i början, fast i en gladare ton. 

 

 

 

5 Redogörelse för eget musikaliskt arbete 
 

a. Egen teknisk utveckling och interpretation på cembalo samt analys av mina 

cembaloinspelningar 
 

I denna del ska jag analysera de tekniska och interpretatoriska utmaningar jag har haft under 

instudering och inspelning av preludiet. De inspelningar som jag har ansett vara viktiga för 

mitt arbete kommer jag att analysera och ta upp här. 
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Att skriva om min egen tekniska utveckling har varit svårare än jag först trodde. Vissa av de 

övningar som jag har brukat använde jag mig nu av på cembalo. Exempelvis stämövning där 

jag spelade en stämma i taget. Denna övning är användbar i alla polyfoniska verk. Den hjälper 

mig att separera olika stämmor samt att skapa balans, då vissa stämmor behöver vara starkare 

och ledande medan andra måste klinga svagare som bistämmor. Det är en ganska 

tidskrävande övning men den ger nästan alltid goda resultat. Trots att man inte kan reglera 

tonstyrkan på cembalo med anslaget, visade det sig att denna övning var värdefull även på 

cembalo.  

 Eftersom örat vänjer sig vid att urskilja olika stämmor när jag övar så strävar örat efter att 

balansera dessa stämmor när jag spelar igenom stycket. Cembalotangenterna är betydligt 

lättare att trycka ned än pianotangenter. Det medför att det är betydligt enklare att spela med 

en jämn klang på cembalo än på piano. Om styrkan mellan fingrarna är ojämnt fördelad så, 

spelas tonerna inte samtidigt. När detta inträffar så är det bara att göra ett nytt försök och 

fördela styrkan mellan fingrarna på ett bättre sätt. På piano kan denna process ta åratal med 

långa övningspass innan man har uppnått kontroll. Jag har fortfarande problem med att spela 

med en jämn klang i vissa pianoverk.  

En viktig punkt att diskutera är tydlighet eller tydlig artikulation. Min lärare i Azerbajdzjan sa 

att den största skillnaden i framföranden av Bachs verk mellan olika musiker, oavsett vilket 

klaverinstrument man spelar, handlar om tydligheten i anslaget. Oavsett vilket instrument man 

spelar på så måste man sträva efter en tydlig artikulation. På piano brukar jag vanligtvis öva i 

långsamt tempo och fokusera på att känna tangenternas botten. Dock så har jag inte kunnat 

öva cembalo på det viset. Det kan bero på att man saknar en känsla av att nå tangentens botten 

när man spelar cembalo, och oavsett hur hårt du trycker på tangenten är känslan i anslaget 

ytlig. Den enda artikulationsövning jag har kunnat genomföra på cembalo, var att spela 

långsamt med en hand i taget och att ibland också spela endast en stämma i taget.  

En annan typ av teknisk utveckling jag har arbetat med, är legato eller snarare fingerlegato. 

Förra året när jag framförde preludiet så fick jag höra att jag använde överdrivet mycket 

pedal. För att lära sig att använda mindre pedal så har det varit nyttigt att spela på cembalo 

som ju inte har någon pedal. I början kändes det naket och jag sökte hela tiden efter en pedal 

med mina fötter. Även cembalons tvärt avbrutna klang var jag ovan vid. Men träning ger 

färdighet, - och nu känner jag mig inte längre obekväm med i att spela utan pedal. 

Fingerlegato är en teknik där man försöker bygga bågar och spela sammanbundet med 

fingrarna. Vissa legatobågar lät bra redan från början, medan andra fick jag öva på, eller 

rättare sagt: hitta en bättre fingersättning så att jag kunde spela sammanbundet. Det ställe där 

jag fick kämpa lite extra var i takt 5 (bild18). Där försökte jag hålla c3 med lillfingret och 

fortsätta med ringfingret och långfingret på andra stämmor.  Det var svårt att hålla lillfingret 

på plats, och jag undrar hur det kommer att se ut när jag spelar på piano? 

(Bild 18) 
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När det gällde det egna pianospelet så övade jag ingenting på piano under denna period. Det 

var ett medvetet val, då jag var rädd att falla tillbaka till i det sätt jag spelade på innan jag 

började spela på cembalo.  

 

 

a.1 Första inspelningen  

https://youtu.be/R9oOlgBk_0Y 

Detta är den första inspelningen jag gjorde och på ett instrument jag aldrig tidigare hade spelat 

på. Jag vill också påpeka att jag valde att spela med en urtextutgåva. Det var ett medvetet val, 

dels för att dynamiken inte går att göra något åt på cembalo och dels för att fördelningen 

mellan händerna blev lättare med denna utgåva. Med urtextutgåvan behövde jag inte ta in 

onödig information. Det gick bättre än jag trodde och tangenterna kändes inte störande eller 

som att de var i vägen. Jag spelade mycket försiktigt och undvek att röra vid granntangenter. 

Att spela preludiet på cembalo kändes lite konstigt men ändå givande. Jag insåg att jag redan 

nu var bättre på att spela legato. Dynamiken på cembalo kan ändras endast med hjälp av 

spakar eller genom att byta manual. Därför försökte jag att spela på två manualer samtidigt, 

detta för att lyfta fram mer melodi eller olika temata.  

 

Efter hand inser jag att det inte var någon god idé att spela på olika manualer och att byta 

dessa under spelets gång. Detta har jag fått bekräftat av min cembalolärare som sa att ”Bach 

skulle inte heller göra så ”och att man normalt inte ändrar spakarna under spelandet. När jag 

spelade på cembalo kändes det normalt att spela utan pedal. Efteråt försökte jag igen. Nu var 

mitt fokus på musiken och inte olika tekniska hinder. Jag fokuserade på linjer och 

temainsatser. Därefter försökte jag att spela med en varierad dynamik trots att jag spelade hela 

preludiet på bara en manual. Detta gjorde jag med hjälp av kroppen och händerna. Dessvärre 

blev resultatet inte som jag hade förväntat mig. Genom att hjälpa till med kroppen och vifta 

med händerna så ökade jag tempot omedvetet och grundrytmen försvann. Exempelvis när jag 

ville spela forte så började jag accelerera istället. Andra partier blev långsammare och mycket 

var slarvigare spelat den här gången. Ibland lät inte tangenterna när jag spelade på dem och 

klangen var ofta ojämn. Legatot var sämre och allt lät avbrutet på något sätt. Därför bestämde 

jag mig för att tillsvidare inte lägga någon uppmärksamhet på dynamiken och istället fokusera 

på själva känslan av att spela och bara på hur WTK låter på cembalo. Att vänja mig vid 

klangen. 

Tempot var för långsamt för att fungera på cembalo och dessutom var mitt spel tekniskt 

slarvigt och uppdelat. 

Andra inspelningen skedde samma dag som den första inspelningen gjordes, men vid det 

andra tillfället hade jag hade hunnit lyssna på den första inspelningen och kunde då spela med 

erfarenhet ifrån det första tillfället. Tempot är nu ännu långsammare. Anledningen till detta 

var att jag ville känna mig ännu närmare instrumentet. Tyvärr låter allt ännu hårdare än vid 

det första mötet med instrument. Det låter korthugget och det är ingen variation i dynamik 

eller fraseringsnyanser. Denna inspelning liknar delvis Landowskas inspelning där hon spelar 

med mycket kraft och styrka. Däremot är mitt tempo mycket långsammare än Landowskas. I 

hennes inspelning hör man henne göra vissa dragningar och ibland äger till och med 

dynamiska nyanser rum. Inför inspelningarna hade jag övat som jag brukar öva på piano, och 

använt den övning för polyfoniska verk jag beskrev tidigare, där jag spelar med var hand för 

sig, och varje stämma separat. Under övningarna märkte jag att jag började artikulera 

annorlunda med händerna. Fingrarna spelar mer mekaniskt för att uppnå den jämna klang som 

jag tidigare saknat när jag spelat Bach på piano. Däremot märkte jag att allt låter starkt eller 

likadant oavsett hur jag spelar. Då slog mig en tanke: om jag nu endast spelar starkt eller med 

samma dynamik så kommer jag efterhand att vänja mig vid denna klang och när jag sedan 
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spelar stycket på piano kommer jag förmodligen att spela på ett liknande sätt. Örat kommer 

att sträva efter det örat är vant vid. 

a.2 En inspelning på övre manualen. 

https://youtu.be/C3xPZuiVJ1c 

Jag bestämde mig nu för att tänka på hur en pianorobot skulle spela. Den har inga känslor 

och inte några tankar bakom spelandet. Endast nakna toner. Det låter kanske som en 

hemsk idé men i och med att det är en undersökning så passar jag på att känna efter hur 

det känns att spela på ett annorlunda sätt. Men, hur skulle man inte kunna ha några tankar 

kring musiken man spelar även om det är i ett undersökande syfte?  Bach kan man inte 

spela som en robot som saknar känslor. Att spela Bach på Bachs sätt är att nå sina 

innersta och varmaste känslor.  

I början av mitt cembalospel, spelade jag som på ett piano. Nu ville jag skala bort alla 

känslor och, bara spela rakt utan dragningar fram och tillbaka. Att spela utan ”känslor” 

och utan yviga rörelser var en svår uppgift, i alla fall för mig. Tankarna landade hela 

tiden i pianoklangen. Hur skulle detta låta på piano? Huvudsyftet med inspelningen var 

att vänja mig vid cembaloklangen och att försöka få till ett jämnt anslag. När jag nu 

lyssnar på inspelningen så känns tempot för långsamt. Så långsamt skulle jag inte spela 

ens på piano, och framförallt inte nu efter alla inspelningar jag har lyssnat på, och då i 

synnerhet cembaloinspelningar. Drivet framåt saknas helt. Alla stämmor försvinner i ett 

hav av kaotiska och betydelselösa toner.  I denna inspelning känns livet tomt och 

meningslöst. Den långa tunga vägen i vänster hand låter som klockslag som påminner 

om de sista timmarna innan döden. Vissa toner spelas inte samtidigt, som exempelvis 

ackorden på andra pulsslaget i takt 13.  

 

Jag behöver mer tid för att få fingrarna att vänja sig vid cembalotangenter. De första och 

sista ackorden har alltid varit svåra för mig att ta på piano, och även här upplever jag 

samma problem. Klangen är hård och bankande – en oönskad klang i pianospel. Jag 

känner mig oduglig i att spela cembalo och lyckas inte ta fram de anslag och den klang 

jag vill. Grundtekniken fungerar inte, inte heller fungerar fingerlegatot. 

 

 

a.3 Inspelning med koppel 

https://youtu.be/Mlh4f4qxeBw 

I denna inspelning spelar jag med kopplet för att kunna känna skillnader i dynamiken, 

något som jag annars saknar i mitt spel just nu. Här försöker jag även att spela vissa 

ackord brutna, något som min cembalolärare rekommenderat.  Exempelvis ska ackorden 

i takterna 2 och 3 samt det sista ackordet vara brutna, något som ger en mer dramatisk 

känsla. 

 

Enligt min cembalolärare Lars Sjöstedt gör olika ornament och ackordbrytningar att cembalon 

låter mer attraktiv. Jag är inte säker på att detta går att översätta till pianospel. Hursomhelst är 

tempot här lite snabbare. Bankandet finns fortfarande kvar liksom de ojämna ackorden. Det 

https://youtu.be/Mlh4f4qxeBw
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som framförallt skiljer sig ifrån de två andra inspelningarna är just de brutna ackorden som 

jag tycker passar bra. Men även dessa låter amatörmässiga. Det känns som någon som precis 

lärt sig att spela. Klangen är spetsigare, vilket jag inte tycker om. De olika stämmorna hörs 

fortfarande inte. Mitt öra strävar hela tiden efter att uppfatta temainslag och olika stämmor 

som man kan skilja åt, men det går inte att uppfatta i min inspelning, inte än. 

a.4 Inspelning utan koppel 

https://youtu.be/fWkaB3J7j7M 

I denna inspelning ställde jag in mig på att inte spela så stapplande och avbrutet utan att 

försöka spela mer melodiskt och med bättre fraseringar. Tempot är fortfarande långsamt 

och tyvärr medför det att det är svårt att göra fraseringar och linjer. Dessvärre är också 

bankandet kvar, något jag upplever speciellt störande efter att ha lyssnat på inspelningen. 

Efter övning kändes det bättre att spela med koppel. Klangen blev mjukare och det var 

lättare att spela på tangenterna. Detta vet jag faktiskt inte vad det kan bero på. Antingen 

blev jag duktigare på att spela cembalo eller också är det förtjänsten av att spela med 

kopplet. 

a.5 Inspelning efter flitigt övande 

https://youtu.be/w_Dc7lKx1t0 

 I denna inspelning funderar jag över pedalens roll I början av undersökningen spelade jag 

ofta med för mycket pedal (se kap. 5a ) och att det var svårt för mig att spela helt utan pedal. 

När jag spelade utan pedal lät allt ihåligt och kort. Nu när jag övat cembalospel så har mina 

öron vant sig. I nuläget söker jag inte efter pedal på samma sätt som tidigare när jag spelar 

cembalo. Det kanske ska kännas annorlunda vid pianospel? Jag tycker det är svårare att spela 

utan pedal på piano. Detta gäller exempelvis de sista ackorden som måste spelas mjukt och 

piano (enligt mig). I Goulds inspelning gör han ett crescendo i takt 23 till 24. Han börjar spela 

i mezzopiano och ökar dynamiken till mezzoforte. Den strategin passar inte riktigt mig då jag 

tycker att den sista delen i preludiet ska spelas mycket långsammare och mjukare. Jag tycker 

att det sista ackordet måste vara mjukt och harmoniskt. Det är i dur. Kan man tänka sig ett 

bättre slut än detta? I Landowskas inspelning i takt 23-24 (Bild 19) låter det mycket mjukare, 

mer piano och långsamt. 
 

 

 

 

(Bild 19) 

Det är svårt för mig att förstå hur hon lyckades ta fram dessa dynamiska nyanser på cembalo. 

När jag lyssnar på min inspelning kommer också tanken, att jag inte får vara rädd för pauser. 

Mitt sätt att spela Bach på piano, kan delvis förklaras med att jag är rädd att det ska vara tyst 

och kännas avbrutet, men ibland så måste musiken och öronen få vila. Det behövdes några 

veckors spelande på cembalo för att förstå vikten av detta, nämligen att tystnad är en del av 

musiken 

https://youtu.be/w_Dc7lKx1t0
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a.6 Lars Sjöstedt-inspirerad inspelning 

https://youtu.be/Gc3a59auvx4 

Lektionen med min cembalolärare Lars Sjöstedt var mycket givande. Han visade mig saker 

som jag aldrig skulle kunnat komma på, på egen hand. Att spela efter urtextutgåvan tyckte 

han var en bra idé. I Mugellinis utgåva exempelvis står artikulationer som inte passar för 

cembalospel. Det stora bekymret för mig under lektionen, var att kunna göra olika dynamiska 

nyanser och att spela med mer kontraster. Med de egenskaper en cembalo har, spelade jag på 

olika manualer för att nå de dynamiska nyanser som jag var ute efter. Enligt Lars Sjöstedt var 

detta meningslöst. Själv skulle han inte spela på olika manualer. Av min cembalolärare fick 

jag tips på hur spakar ska ställas in. Innan trodde jag att det fanns förutbestämda regler om hur 

det ska se ut när man spelar olika stycken, men det visade sig att det varierar beroende på hur 

man själv vill att det ska låta. Ännu en intressant anmärkning var att man kan påverka de 

dynamiska nyanserna med hjälp av artikulation. På piano måste jag trycka ned tangenterna 

hårdare med fingrarna om jag vill ha en betoning. På cembalo måste jag lyfta händerna innan 

de toner jag vill betona. Exempelvis i takt 13, om jag vill ha betoning på upptakten till tredje 

slaget, så måste jag lyfta på händerna innan upptakten.  

 

För att kunna betona ettan i takterna måste jag lyfta händerna innan. Ibland gäller detta även 

det tredje slaget, men inte lika ofta som det första slaget i takten. I Goulds inspelning gör han 

precis samma sak i takterna 1-3. Han betonar ackorden som ligger vid 1: a och 3:e slagen. 

Detta kan säkert förklaras av cembaloinfluenser i hans spel. Han bryter också vissa ackord för 

att ge dem en extra betoning. Ett viktigt element är att betoningen måste ligga på första tonen 

i det brutna ackordet och inte som på piano då den sträcker sig hela vägen till den sista tonen i 

ackordet. Detta är nytt för mig. Gould lyfter fram kulminationsackordet i takt 22, då enligt de 

symboliska tolkningarna Jesus död ägde rum.   Man kan göra detta på olika sätt, med 

ornament, eller att bryta ackord åt olika håll, eller på annat sätt. Det är endast fantasin som 

sätter gränser.  

 

Eftersom jag inte kommer att spela cembalo på min slutredovisning utan det är piano som jag 

fokuserar på, så undrar jag om jag ska göra alla de ornament, brutna ackord och lyftningar 

som jag gör på cembalo. Är det någon mening med detta? Lars Sjöstedt föreslår att jag gör två 

pianoversioner, den ena som en ”cembaloversion” och den andra mer anpassad till piano.  

Givetvis provade jag denna idé men när jag lyssnar på inspelningen av "cembaloversionen" på 

piano märker jag att det blir för mycket cembalo och att det ibland låter till och med 

opassande, därför tar jag inte med denna analys alls. 

Tempot var enligt Lars Sjöstedt lite långsamt för cembalo, eftersom toner dör ut snabbare 

på cembalo än på piano och att det därför är bättre att ha ett lite raskare tempo. Jag håller 

med honom. Efter lektionen med Lars har jag tänkt lite annorlunda. Exempelvis vid 

takterna 4 och 5 (Bild 20) där de flesta cembalister drar i tempot.
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(Bild 20) 

och vid takt 20 (Bild 21) 

   

(Bild 21) 

Där finns det en naturlig dragning, men vissa pianister gör inte den. Lars gav mig 

självsäkerhet att spela Bach på det viset som jag spelade innan undersökningen, alltså 

med lite friare tempo. En viktig dragning förutom takterna 3-5 är takt 7. 

Det är en liten kadens vid tredje slaget, där både Landowska och Tureck gör en dragning. 

Denna dragning berörde mig och jag lånar gärna detta till mitt eget spel. De betoningar som är 

särskilt viktiga att visa finns i takterna 13-15.  

Dessa känns lite ovana att spela då de måste liksom avbrytas totalt och sedan tas om, 

men det låter bra och kanske har jag redan vant mig vid det. Med dessa känns det mer 

luftigt. En viktig lyftning enligt Lars Sjöstedt finns vid takt 19. 

Den blir det däremot lite svårare att använda mig av i min kommande pianoinspelning. 

Jag förstår inte hur jag ska kunna lyfta händerna då fraseringen inte slutar förrän i takt 

20.  

I samma takt finns ett mycket självklart stopp, där den lägsta tonen i basen ess markeras 

fyra gånger. Fortsättningsvis följer ännu en uppgång i melodin och dramat fortsätter fram 

till den berömda takt 22. Efter en lång fermat kommer codan, vilken inte står angiven i 

originalutgåvan. Enligt Lars antecknade inte Bach denna eftersom det är självklart att ha 

en typ av avslutning där. 

 

a.7 Den sista inspelningen   

https://youtu.be/5qvDn8rwgDg 

Att artikulera och att spela nottroget, det vill säga precis som det står, var min 

cembalolärares tips.  Tempot i denna inspelning är definitivt snabbare än det jag hade på 

de föregående inspelningarna. Något som också skiljer sig från tidigare inspelningar är 

några stämmor som jag inte hört innan. Alla lyftningar med händerna gör att musiken 

känns mer logisk och att lyssnandet inte längre leder till dystra tankar. Redan från början, 

i takterna 1-4 första och tredje slag, hör man hur musiken tar form när jag lyfter 

händerna. 

Vid tredje taktslaget i takt 4 gör jag en dragning som alla andra musiker gjorde, och den 

känns bra. Ibland gjorde jag för många lyftningar och dessa lät mindre bra. De ändringar 

jag gjort börjar ge resultat. Speciellt gillar jag takterna 13-15 då de fått en annorlunda 
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karaktär, de känns lättare och mer lekfulla. Nu sitter anslaget, tangenterna låter samtidigt 

där de ska låta samtidigt och klangen är genomgående mycket mjukare. Crescendo från 

tredje slaget i takt 15 (Bild 22) 

 

(Bild 22) 

hörs mer fastän jag inte kan förklara hur jag har lyckats med det, eller kanske jag bara inbillar 

mig, men när jag lyssnar på inspelningen så känns det som att jag har bättre koll på nyanserna. 

Även den stora dragningen vid takt 20 passar mycket bra och låter musikaliskt mer logisk än 

förut. Jag har insett att det till stor del har med tempot att göra och att man måste tro på det 

man gör och inte tveka. 

Jag har fått mycket inspiration nu och kan använda mina nya kunskaper i praktiken, speciellt i 

mitt pianospel. Efter lektionen med Lars Sjöstedt har jag övat på de moment jag behövde 

förbättra enligt honom. Nu var det dags att börja prova på piano. 

 

 

b. Mina nya erfarenheter från cembalo gällande teknik och interpretation överförda till 

pianospel, samt analys av mina pianoinspelningar 

 

Efter cembaloinspelningarna var det dags för mig att spela på piano och kontrollera om 

spelandet på cembalo gett något resultat. Pianospelet kommer att vara en viktig del av 

arbetet eftersom själva syftet är att kunna spela preludiet med en musikalisk stil som 

ligger så nära Bachs musik som möjligt, samt att övervinna de teknik- och 

interpretationssvårigheter som jag hade innan. Inspelningarna kommer jag att analysera 

på samma sätt som jag gjorde med cembaloinspelningarna. 

Pianospelandet var mycket efterlängtat. Direkt efter första vidrörandet av de numera 

mycket bekanta tonerna på pianot, kändes det som att äntligen dyka djupt in i ett levande 

instrument. Med det menar jag inte att cembalo är ett dött instrument men att den har en 

kall och spetsig och ibland även skarp klang i kontrast till den varma klang som pianot 

inbjuder till.  

 

b.1 Första inspelningen  

https://youtu.be/oUQ_jmzp4j0 

Under den första inspelningen med piano kändes det lite pirrigt att spela men samtidigt 

kändes det också som att jag aldrig hade varit ifrån instrumentet. Tempot är även här ett 

problem, men om jag jämför detta tempo med det som jag spelade på min pianotentamen 

(då lärarna ansåg att det inte var den ”bästa tolkning” de hört), så är det ganska likt. Det 

är skönt att spela piano och lätt att spela alla toner. Tonerna tas samtidigt och jag behöver 

https://youtu.be/oUQ_jmzp4j0


23 
 

inte tänka på pedalen då jag vant mig vid cembalons klang. Fingrarna arbetar bra, allt 

låter jämnt och tyngden är bra fördelad mellan fingrarna. Dock, när jag lyssnar på denna 

inspelning så låter det inte lika bra som jag trodde under spelandet. Tempot är som sagt 

för långsamt och det låter stappligt och bankande om inspelningen. Dynamiken är nästan 

densamma hela tiden men något mjukare på vissa ställen som exempelvis takt 8 samt 

crescendo vid takt 20 och fram till takt 22. 

 Dynamiskt låter allt ungefär i mezzoforte. Det är en influens från cembalo. Fraseringar 

saknas och linjerna hörs inte. Musiken känns platt och uppdelad i stycken. Det är första 

inspelningen på piano och det är kanske därför allt låter så dystert? Den enda som jag 

tror jag lyckades med på denna första pianoinspelning, är de första två tonerna och de 

sista ackorden. Dessa gick väldigt bra att spela, tonerna lät jämna och fina utan större 

ansträngning för fingrarna. Det känns skönt att slippa fokusera mer på just de tonerna. 

b.2 Andra inspelningen 

https://youtu.be/3yLfGEGrYsM 

Här har jag Lars lektion med mig i bagaget och Turecks inspelning finns i minnet. 

Tempot är ganska snabbt och raskt men det känns ändå inte kaotiskt, inte i början i alla 

fall. De tonerna som jag ska betona, alltså i takt 1-4, låter inte som de ska. Jag tror det 

kan förklaras av tempot och även om jag lyfte upp händerna låter det inte musikaliskt 

logiskt. 

Det låter lika starkt nästan hela tiden. Där jag tänkte göra crescendo och gå hela vägen 

fram, stoppar jag av oklar anledning flödet och fortsätter att spela mezzoforte igen. Detta 

är vid takterna 19 till 20. Dock var det skönt att spela på piano och jag kunde höra 

stämmorna som jag ibland saknade på cembalo. Tonerna låter egaliserat och vissa toner 

föll inte bort som i den tidigare inspelningen. Jag tror att det är cembalospelets förtjänst. 

Jag har ju tidigare haft ett tekniskt problem i mitt pianospel där jag inte kunnat 

kontrollera tyngden i mina fingrar, där jag ibland spelar starkt och ibland svagt. Detta 

kan bara bero på en bristande teknik. Däremot tycker jag att lyftningarna mellan takterna 

låter för mycket. De passade bättre på cembalon. Jag kände inget behov av att använda 

pedal den här gången heller och är nu botad från mitt ”pedalberoende”. 

b.3 En inspelning i mitten av processen  

https://youtu.be/HW8Ct7l2x4U 

Oavsett hur många gånger jag spelar stycket på piano så lyckas jag behålla cembalopulsen. 

Mitt fokus är nu inställt på att inte glömma de anteckningar som jag gjorde under Lars 

Sjöstedts lektion och även ha i åtanke de detaljer som Tureck hade i sin inspelning, i 

synnerhet som jag gillade hennes inspelning mest av alla, förutom tempot som är mycket 

långsammare än jag föredrar. Det som jag saknar mest i min inspelning är de svaga nyanserna 

och att spela lite mjukare. Men så fort jag tänker på att spela med mjuk klang så kommer 

obalanserade toner som inte passar. Det som har blivit mycket bättre är början och slutet av 

preludiet. Jag skulle behöva göra en större dragning och en typ av avslutning i takt 7 på tredje 

slaget, men det kan jag tänka på vid det sista inspelningstillfället. Lyftningen mellan takt 18 

och 19 passar inte på piano. 

Den enda pianonyans som jag upplever att jag spelar är i takt 20. Då börjar jag bygga ett 

fint crescendo. Jag måste spela de sista ”apokalypsackorden” i takt 22 mycket starkare än 

jag gör på denna inspelning. Intressant är att då jag behöver styrka saknar jag den och 

vice versa. Med andra ord behöver jag överdriva de dynamiska nivåerna då jag har 

möjlighet. En positiv sak är att med hjälp av cembalospelet kan jag nu bättre höra den 
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upprepande tonen som fortsätter som en röd tråd genom hela preludiet. Den är som en 

ringklocka enligt Jaworsky (1985)  eller kanske mer som Jesus puls som slår under vägen 

fram till Golgata. 

Nu när jag lyssnar på det inspelade så känner jag mig mer nöjd än jag var direkt efter 

inspelningen. Tempot var lagom, inte för snabbt och inte för långsamt. Eftersom mikrofonen 

eller rättare sagt telefonen, låg nära tangenterna kunde man i inspelningen höra ett bankande 

ljud. Själv upplevde jag inte detta bankande medan jag spelade, men efteråt när jag lyssnade 

på inspelningen så var det uppenbart. Under den andra inspelningen hade jag telefonen lite 

längre bort från instrumentet och då var bankandet borta. Jag är mycket nöjd med alla 

uppgångar och de små avslutningar som jag nämnde tidigare. Till och med de dynamiska 

nyanserna sitter mycket bättre.  

Även mina forten låter starkare. Alla kontraster kommer fram lite tydligare än på de första 

inspelningarna på piano. Codan som jag alltid varit nervös över låter bra då den känns som en 

separat del eller som en summering av hela processen. Tyvärr måste jag konstatera att vissa 

toner faller bort ibland. Turecks inspelning har jag alltid i huvudet. Det är den tolkningen jag 

gillar mest och som jag försöker efterlikna. Dessvärre kan jag inte riktigt jämföra mitt sätt att 

spela med hennes. Hon spelar med pedal och det förklarar hennes mjuka och kontinuerliga 

klang. Ibland känns det som om hon inte enbart använder sustainpedalen utan även 

sostenutopedalen och ibland una -cordapedalen men eftersom det inte är en videoinspelning 

kan jag inte avgöra om detta stämmer eller inte. Alla dragningar, dynamiska kontraster och 

även stämmorna som Tureck visar på ett sådant skickligt sätt, försöker jag att inkludera i min 

tolkning av preludium. 

 

b.4 Slutinspelning med video 

Då var det dags att göra den sista inspelningen på piano och redovisa det slutliga 

resultatet med all den kunskap jag har inhämtat under min forskning. Denna version 

använder jag i min analys av det musikaliska resultatet.   

 Det är lite orealistiskt att ha en slutredovisning, eftersom allt är en process med många 

redovisningar för att söka mig mot det perfekta resultatet. Innan inspelningen dök det 

upp en fråga gällande vilket piano jag skulle spela på eller om jag skulle välja piano eller 

flygel, eftersom varje gång när jag spelade på ett obekant instrument så hade det uppstått 

olika problem. Hur tungspelat instrumentet är, hur kallt det är i rummet o.s.v. Men detta 

ska jag inte gå in på mer än så, utan istället gå igenom mina slutsatser efter inspelningen. 

Jag bestämde mig för att göra denna sista inspelning på video. Dels för att det kan vara 

nyttigt att se sig själv när man spelar och dels för att det skulle likna en konsertatmosfär 

så mycket som möjligt. Jag gjorde många inspelningar på video och valde ut en till min 

slutversion. 

 

b.5 Utvärdering av min pianoversion  

https://youtu.be/LcRI9FFZb4c 

 

Innan min pianolärare Helge Kjekshus, lyssnade på den inspelning som jag tyckte var bäst, 

fick han lyssna på cembaloinspelningen för att förstå hur jag tänkte i min interpretation. 

Pianoinspelningen tyckte han var mycket lik cembaloinspelningen, nästan som att jag spelat 

https://youtu.be/LcRI9FFZb4c
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på cembalo men att det låter piano. Sannerligen var det en stor skillnad mellan mitt 

framträdande förra året och denna inspelning, tyckte han. Nu låter det mera fyrkantigt och 

mindre poetiskt än tidigare, ansåg Helge Kjekshus. Dessa avbrutna linjer och den stampande 

klangen passar inte i hela preludiet. Han föreslog att man skulle begränsa detta och endast 

använda det vid takterna 13 och 14, där det passar bäst att spela kort och torrt. Annars, 

fortsätter han, blir det för lite poetiskt. Personligen föredrar han när Bachs verk låter sångbart 

på pianot.  

Vidare säger han, att klangen blir finare med lite pedal. För att nå ett bättre fingerlegato måste 

jag nog öva oftare på cembalo. Det positiva, säger Helge Kjekshus, är att han hör de olika 

stämmorna mer nu än tidigare. Detta blev jag överraskad av att höra. Jag upplevde att det var 

tvärtom och att stämmorna, som jag trodde jag hade spelat bra innan, försvann helt och hållet 

under cembaloövningarna. Jag tror att anledningen till att vi uppfattar detta fenomen olika, 

kan vara att jag har vant mig vid att spela det på cembalo och där hörs sannerligen inga större 

skillnader mellan stämmorna När jag lyssnar på pianoinspelningen, har jag fortfarande 

cembaloinspelningen kvar i huvudet och kanske detta kan förklara våra olika synpunkter. Hur 

som helst, så tyckte Helge Kjekshus att det var intressant att höra hur stor skillnad det var 

mellan förra årets framträdande och denna inspelning. Det är en kommentar som alla vill höra. 

Det fanns en skillnad och allt mitt arbete var inte förgäves. 

Eftersom Helge inte tyckte om min utvalda ”slutinspelning” lät jag honom lyssna på en 

annan version, den inspelning som vi senare bestämde skulle bli min slutinspelning. 

Denna gillade Helge Kjekshus mycket mer. Tempot här är lite rörligare och framförandet 

känns därför inte så tungt. Han tyckte också att denna version var mer sångbar. En rolig 

sak är att Helge trodde att jag hade använt pedal i den sista inspelningen, men så var inte 

fallet, och det smickrar mig mycket då jag äntligen lyckades spela alla linjer med endast 

fingerlegato.  

Även Bachexperter och tidstrogna interpreter har spelat stycket mycket mer fritt och sångbart. 

Neuhaus (1999) påstår att Bach inte kan spelas med överdrivna manér. Ja, det stämmer nog, 

men både han och Helge Kjekshus säger att Bachs musik ska vara sångbar. Enligt Helge har 

jag fin dynamik. Han tycker att jag nu spelar mycket melodiöst vilket jag ju inte gjorde i de 

tidigare inspelningarna. Ett annat viktigt element är legatot som Helge tyckte att jag lyckades 

mer med på denna inspelning jämfört med den första. Som jag förstår honom så skulle han 

helst vilja slippa den upprepade klangen av en stampande puls. Jag vill faktiskt behålla detta 

fenomen, eftersom många analyser av detta stycke baserats på att denna puls genomsyrar hela 

preludiet och ger oss en föraning av hjärtslag. Kanske är det Jesus hjärtslag vi hör i 

bakgrunden? Staplandet ska däremot bort. Själv förstår jag nu att ju mindre jag övar på 

cembalo desto mer av pianots sångbarhet lyckas jag få fram. Om jag förstår Helge Kjekshus 

rätt, så är det min huvuduppgift att få pianot att sjunga. Detta säger även Neuhaus(1999) i sin 

bok. Bachs WTK ska först och främst sjungas.  

Dynamiken är nästa element som jag tog upp. Det känns som om det låter lika starkt hela 

tiden. Detta tyckte däremot inte Helge Kjekshus. Allt är relativt enligt honom. Ett ställe 

som jag tyckte kunde ha spelats mjukare och mer försiktigt är takt 7 (Bild 23) 
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(Bild 23) 

Helge Kjekshus gillade som jag nämnde tidigare den andra slutinspelningen på piano mer. Jag 

vet inte om det är jag som har blivit bättre eller om det är instrumentet som hjälpte mig, eller 

om det är akustiken som spelar roll. I alla fall så är det skillnad från förra årets framträdande 

till dagens inspelning och det är en utveckling till det bättre. 

Eftersom framträdandet ägde rum förra året så var det svårt att diskutera detta på detaljnivå. 

Dock kommer Helge Kjekshus ihåg att jag spelade stycket med väldigt mycket pedal och 

ibland på ställen där det inte alls behövdes. Jag var rädd att det skulle bli tyst liksom att 

musikens linjer skulle avbrytas. Detta var orsaken till att jag lade på pedal överallt. Det gjorde 

också att musiken kändes ”fet” istället för att vara raffinerad.  Vidare säger Helge Kjekshus 

att jag hade större dynamiska skillnader vid det första framträdandet. Större dynamiska 

skillnader gör preludiet mer intressant att lyssna på och det ger också stycket en annan 

karaktär. Genom cembalospelet tappade jag känslan för de dynamiska skillnaderna, och nu 

låter nästan allt lika starkt, enligt mig. En annan punkt som Helge Kjekshus kom ihåg från 

föregående års spelning var fingerlegatot. Eftersom jag använde mycket pedal behövde jag 

inte fokusera på fingerlegato överhuvudtaget. Människan väljer nästan alltid en genväg, men 

ibland kan genvägen vara en senväg. Pedalen är pianots själ har Neuhaus (1999) sagt, men 

man ska använda den måttligt.  

”Väldigt sångbart och med fri tolkning” var sista punkten i Helges kommentar angående förra 

årets framträdande. Givetvis är det smickrande att höra från honom att tolkningen var mycket 

sångbar, något inte alla kan skryta med. Jag tar det enbart som en positiv kommentar. Bachs 

musik ska vara sångbar. En fin Bachtolkning enligt min mening är att låta fingrarna sjunga, 

låta fraseringarna höra ihop och följa en logisk tråd igenom hela preludiet. Att överdriva 

pedalanvändning och att använda sig av vulgära och ologiska rubaton bör inte ha någon plats 

hos musiker med självrespekt.  

 

 c. Analys av min ”slutinspelning”  

 https://youtu.be/sPPg7RsFTUo  

 Innan jag börjar dela upp preludiet i bitar med min inspelningsanalys så vill jag säga några 

ord om hur det kändes att se sig själv spela. En sak är att bara lyssna och det visade sig en hel 

del nya saker genom att både se och lyssna. Överlag tycker jag att mina händer rör sig för 

mycket, ibland överdrivet mycket. Men med tanke på vilken klang jag extraherar så kan man 

tåla vissa kanske vulgära handrörelser som förmodligen inte hör hemma i denna tidsepok. 

Klangen som kommer ifrån fingrarna verkar vara mycket mjuk och elastisk men naturligtvis 

har cembaloövandet lämnat efter sig spår då klangen ibland är lite stolpig och ibland 

okontrollerat stark. Men överlag tycker både jag och min lärare Helge att min ”slutinspelning” 

är min bästa inspelning på piano. 

 

https://youtu.be/sPPg7RsFTUo
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Här kommer en grafisk analys av min egen inspelning med utgångspunkter i tempo, 

dynamik och fraseringsstruktur (bild 24) 

(Bild 24) 
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Tempot är bra. Det är ungefär 70 bpm, och känns naturligt och lätt att lyssna på. Det 

första ackordet är mjukt och delikat och sticker inte ut som det annars har brukat göra. 

Som jag tidigare nämnt så har jag alltid haft problem med det första och sista ackordet, 

speciellt om de ska vara svaga. Här är det inga problem längre. De första tre takterna 

(Bild 25) har ett hemligt budskap, vilket visar sig genom temat i sopranstämman samt 

slagen under. Allt detta lyckas jag bra med. Ibland saknas dock mer melodiska och 

sångbara element som man oftast får fram med hjälp av pedalisering men i mitt fall 

endast med fingrarna. 

 

(Bild 25) 

Nedgången från crescendo till mezzopiano låter mycket fint och passar där. Stämmorna efter 

de inledande motiven hörs nu mycket tydligare än de gjorde på de föregående inspelningarna. 

Då menar jag främst pianoinspelningarna, eftersom det är otroligt svårt, eller för egen del, rent 

ut sagt omöjligt, att skilja stämmorna åt på cembalo. Denna tydlighet kan man höra mest i 

temamotiv. Sopranens stämma i takt 4 (Bild 26) låter mjukare och espressivo. Speciellt tredje 

taktslaget i takt 4.  

(Bild 26) 

Tonen Bess är förberedd och här spelas den med omtanke. Här kan det efterlikna Turecks 

inspelning men med ett lite annorlunda anslag. Vidare kommer en dialog mellan 

stämmorna i takt 5. (Bild 27) Det som jag är mest stolt över, som jag undrade också 

under mina cembaloinspelningar är legatot i takt 5 då jag håller tonen c3 och fortsätter att 

spela terser med samma hand. Före denna undersökning kunde jag inte eller snarare 

behövde jag inte anstränga mig för att hålla tonen då jag hade använt pedal som hjälp. 
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(Bild 27) 

Jag hör en fin avslutning vid början av tredje taktslaget i takt 7 (Bild 28) som inte fanns 

där före mitt cembalospel. Att göra denna avslutning fick jag som tips av Lars Sjöstedt. 

Även en del andra cembalister gör detta provisoriska avslut. 

 

(Bild 28) 

Som jag tidigare nämnt låter mina starter och frasslut mycket mjukare och jämnare nu än 

de gjorde innan. Den sjunde takten kanske kan låta perfekt, men även här finns det saker 

man kan kritisera. Staplande och brutna fraseringslinjer hörs i takterna 8-10 (Bild 29). 

Den hårda cembalokänslan gör ett avtryck här.  Temat däremot, hörs klart och tydligt i 

takt 12. 

  

(Bild 29) 
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Dialogen mellan händerna i takt 13 (Bild 30) kunde vara mer legato enligt min lärare. 

Jag kan hålla med honom, men trots det tycker jag att andningspauserna passar fint där. 

 

(Bild 30) 

Vad gäller dynamik så saknar jag ett riktigt fortissimo. Det kanske inte ens finns ett behov av 

denna nyans men i takt 16 (Bild 31) då den högsta tonen i hela stycket, C3, uppträder önskar 

jag att jag hade kunnat spela starkare 

 

 

  (Bild 31) 

I takt 18 till halva takt 19 (Bild 32) 

 

(Bild 32) 

sjunker basstämman ned i den mörka sammetsliknande klangen hela vägen fram till ett 

Ess som upprepas och i detta påminner oss om den oundvikliga händelsen (Jesus död). 

Jag gillar verkligen hur jag frasera linjerna i sopran - och basstämman. Även här 
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kommer en outtalad avslutning i takt 20 (Bild 33)

  

(Bild 33) 

då det stora crescendot äger rum och leder oss hela vägen fram till det dramatiska 

ackordet i sin fulla potential vid takt 22 (Bild 34) 

 

(Bild 34) 

 

 

Här var min tanke att understryka det dramatiska ackordet ännu mer genom att bryta det och 

därigenom visa alla toner i ordning från bastonerna fram till den högsta tonen i ackordet. 

Detta brukar man göra när preludiet framförs på cembalo och många ackord utförs med 

arpeggio. Men även här på pianoinspelningen passar det riktigt fint och eftersom jag under 

denna forskning inte använt pedal, har jag fått fram legato med hjälp av att bryta ackorden. I 

de första inspelningarna spelade jag inte detta ackord brutet och jag tycker skillnaden är stor. 

Det drama och det patos som man får med denna brytning kan inte åstadkommas med ett 

vanligt ackord, hur starkt jag än spelar det. Även om jag gör ett litet ritardando innan låter det 

inte lika dramatiskt. Legatot mellan tonerna är mycket bättre med det brutna ackordet än när 

jag spelar hela ackordet som vanligt. 

 

Här kommer de sista andetagen i preludiet. Mjuka och runda klanger i alla stämmor där 

sopranstämman sticker ut lite mer för att Bess ska klinga nästan en och en halv takt. En 

liten dragning som jag har lånat från Turecks inspelning i tenorstämman passar fint här. 

Slutligen kommer det pacificerade ackord som jag numera inte har några problem att 

spela mjukt och jämnt (Bild 35).  
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(Bild 35) 

 

Cembalon öppnade nya möjligheter i mitt musicerande. Eftersom jag tidigare enbart spelat 

piano, har jag nu fått insyn i en annan värld, som är full med intressanta och användbara sätt i 

mitt skapande i musiken. Om jag försöker precisera vad som egentligen hänt med mig och 

mitt sätt att spela preludiet, och hur cembalospelet påverkade detta, så vill jag framhålla 

jämnheten i anslaget. Dessutom har jag fått ett mycket bättre fingerlegato genom denna 

studie. En annan positiv följd är att min skräck för det första och det sista ackordet nu är 

borta. Jag tänker inte längre på det och behöver inte börja om stycket hundra gånger för att få 

fram den klang jag vill åt. Alla toner spelas samtidigt och alla är lika starka/svaga.  

  

 

 

 

 

6 Diskussion 
Detta kapitel diskuterar dels musikaliska resultat och dels kunskapsmässiga resultat. 

a. Resultatdiskussion  
 

I början av undersökningen hade jag inte någon cembalolärare och det kändes viktigt att 

kontakta en cembalist. Efter den första lektionen med cembalisten Lars Sjöstedt rasade 

allt sönder i bitar. Hela undersökningen kändes omöjlig och meningslös. Från början 

hade jag tänkt spela på cembalo och översätta spelsättet från cembalo till piano. Efter 

Lars lektion upptäckte jag hur stora skillnader det är mellan de två instrumenten och 

sättet att spela på dem. Att kunna överföra alla element som hör till cembalo till piano 

skulle göra min pianoversion av stycket sämre än hur jag spelat det innan projektet. Jag 

har också gjort så tidigare och låtit Helge lyssna på det. Han lyssnade även på min 

cembaloinspelning innan, och kommenterade att den enda skillnaden var att det var olika 

instrument. Det var som att spela på cembalo men att det låter piano. Därför tänkte jag att 

jag måste ändra min inställning till projektet. Jag insåg att jag inte bara kan överföra 

spelsättet från cembalo till piano, utan jag måste också tänka på vilka musikaliska 

gestaltningsmöjligheter cembalon har jämfört med pianot. Vissa saker kommer upp hela 

tiden och det känns som att jag tänker och skriver om samma sak om och om igen, som 
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tempo, legato, stämmor och dynamik. Det är framför allt tekniska svårigheter som jag 

hade problem med innan studien. 

Alla mina tidiga inspelningar handlar om att vänja sig vid instrumentet. Tack vare den här 

undersökningen har jag fått en bredare och mer kunskapsrik syn på Bachs musik. 

Inledningsvis när jag började spela på cembalo kändes allt meningslöst och mitt spel 

förbättrades inte. Efter att jag har lyssnat på mina inspelningar inser jag att det faktiskt händer 

saker i mitt cembalospel. En utveckling som är ett bra tecken, då finns det hopp för mig. 

a.1 Musikaliskt resultat 

 

Att spela på ett historiskt instrument gav mig en fördjupad kunskap om interpretation av 

Bachs musik. Jag har fått en bredare syn på tolkning genom att lyssna på olika cembalister 

och ta in deras interpretation i min tolkning av Bachs musik. Min interpretation blev mer 

varierad tack vare cembalons enformiga klang. För att spela med olika dynamik och använda 

mig av olika nyanser på cembalo var jag tvungen att bli mer kreativ. Detta hjälpte mig sedan i 

mitt spel på piano. Stycket fick mer varierande nyanser och anslag.  

Tekniska problem som jag hade innan undersökningen var ojämn klang, överdriven 

användning av pedal, ojämna toner i ackordet i början och slutet av stycket, och en tolkning 

som inte stämmer med styckets stil. Under undersökningens gång fick jag en bättre och 

jämnare klang. Jag behöver inte längre tänka på hur jag ska spela första och sista ackordet, då 

de nu låter jämna och fina. Pedalen är helt borta. Tack vare cembalospelandet utan pedal 

utvecklade jag mitt fingerlegato, en förmåga som jag kommer att ta väl hand om och som är 

nödvändig i allt mitt pianospel. Min interpretation är nu mer stabil och självsäker. Jag har 

utvecklat en tolkning som både jag och min lärare trivs med. 

De uttrycksmässiga utmaningar som jag ställts inför genom att spela cembalo har gjort att jag 

nu litar på mig själv och vågar bjuda in andra att lyssna. Cembalon hjälpte mig att utveckla 

stabilitet när jag spelar stycket på piano. Cembalospelet hjälpte mig även att kontrollera mina 

rörelser och min handposition, det som gjorde att jag spelade ojämna toner innan.  

Vad gav cembalospelandet till mitt Bachspel? Utan tvekan självständighet. Musikalisk 

intuition i framförande av tidig musik och mod att våga spela annorlunda än normerna som 

gäller för den tidsepoken. Lektionerna med min cembalolärare var mycket givande. För mig 

öppnades nya möjligheter och nya utmaningar. Till exempel genom tempodragningar på 

cembalo för att lyfta fram det som jag vill framhäva. Och genom att lyfta händerna på första 

och tredje slaget kunde jag betona dem. 

Under lektionen med Lars nämnde han att Bach inte gjort noteringar i WTK eftersom det var 

uppenbart vilka nyanser eller vilket tempo musiken ska ha. Tänk dig att varje person ska tolka 

ett och samma stycke på sitt sätt och tänka att just ”JAG” har den rätta interpretationen och så 

ska det spelas hädanefter, vad skulle hända då? Under alla mina utbildningsår lärde jag mig 

att Bach ska spelas på ett visst sätt. Att man inte ska överdriva känslor, dynamik eller tempo. 

Det bekräftas även i den litteratur som jag läst. Neuhaus (1999) exempelvis hjälpte mig inte 

bara i undersökningen, hans bok gjorde mig även till en bättre pianist och lärare. Men tillbaka 

till idén om en korrekt tolkning av Bachs musik, hur blev det med den? Det är svårt att hitta 

två musiker som är helt eniga om hur Bachs musik ska spelas. Vissa tolkar den enligt alla 

stillagar och andra tolkar den mer fritt. Jag håller med Landowska (1964) som anser att 

tolkningen ska grundas på fakta om verket, en analytisk jämförelse och givetvis erfarenhet av 

att spela Bachs verk. Naturligtvis finns det mycket kvar att utveckla i min spelteknik när det 

gäller tidig musik, men jag är på rätt väg. Intressant var också hur stor skillnad det blev 

mellan mina tidiga inspelningar på piano i jämförelse med de senare. På de tidigare 

inspelningarna har jag en staplande och bankande klang. Eftersom mina öron var så vana vid 
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cembaloklangen ville jag efterlikna den också på piano. Troligtvis passat den inte för 

pianospel. Ju mer jag spelade på piano och vande mig vid pianots sångbara klang desto mer 

ville jag få en mycket mjukare och mer melodiös klang. 

 

 

 

 

 

a.2 Kunskapsmässigt resultat 

 

Att spela Bach på cembalo för att lyckats spela på piano var en rolig idé, och det gav mig 

både teknisk och musikalisk kunskap. Jag har lärt mig att man kan spela samma stycke på 

många olika sätt och då menar jag inte bara de sätt som jag själv, har åstadkommit. Det finns 

säkerligen fler sätt att spela WTK. Cembalospelet hjälpte mig att tro på mig själv. Exempelvis 

kan jag nu spela början av stycket med mjukare klang. Hur jag än försökte spela tonen lät det 

förut precis likadant, men nu spelar jag inte på det sättet längre. Det krävdes tid och tålamod 

för att få fram den klang jag letade efter. Cembalon lärde mig att kontrollera tyngdkraften och 

styrkan i mina fingrar, eftersom alla toner låter lika starka på cembalo. Nu efter min studie, 

spelar fingrarna med samma kvalité på pianot som på cembalo. En annan viktig sak att nämna 

är att jag blivit bättre på att använda fingerlegato. Här vill jag även nämna att jag inte längre 

är rädd för pauser. Eftersom jag fått ett bra fingerlegato låter det inte lika kort och avbrutet 

som det lät innan. Dock hade jag ännu ingen speciell teknik för att nå det perfekta 

fingerlegatot. Att spela igenom stycket på cembalo ett antal gånger har gett resultat. 

Fingerlegato är A och O i interpretationen av detta stycke, särskilt om man väljer att spela 

utan pedal.  

Alla de ställen som jag trodde att jag inte kunde spela utan pedal låter nu som en perfekt 

ihopdragen linje. Tekniskt sett blev jag bättre på tre saker: - fingerlegato, jämnare klang och 

sist men inte minst att börja och sluta med en svagare dynamik. En mer generell kvalité som 

jag utvecklat genom examensarbetet är kunskap om pianots historia. Givetvis har jag tidigare 

läst om Bachs WTK, men jag har inte gått in så på djupet i alla detaljer. Att vara mer påläst 

om interpretation för att utvecklas som musiker är den kunskap jag nu fått. Jag läste mycket 

om mitt instrument, piano och blev också kunnigare om cembalo som jag aldrig rört vid 

tidigare. Jag har blivit modigare helt enkelt genom att kasta mig in på en väg som jag inte 

visste vart den skulle leda. Jag vågar utmana mig själv och säga nej till min bekväma tidigare 

interpretation. Jag tycker också att jag genom att läsa och lyssna på andra musiker vet mer om 

hur jag ska tolka olika stycken, i detta fall Bachs preludium i b-moll.   

Att uppleva de passionerade känslorna i detta preludium och försöka känna tonsättarens tanke 

bakom stycket är ingen lätt uppgift, med jag tror att jag har kommit lite närmare en 

interpretation i Bachs anda 

 

b. Metoddiskussion 

 

Undersökningen bygger på analys av mina inspelningar och jag anser att jag gjorde rätt val av 

metod. För att analysera mitt spelande, på cembalo och piano, var det bästa att spela in både 

på video och audio. Jag har analyserat andras inspelningar och genomfört en litteraturstudie 
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och det var fruktbart. Detta tycker jag var rätt metod. Jag stötte på olika tekniska problem vid 

inspelningarna. Exempelvis hade jag under inspelningarna tankar och idéer som inte stämde 

överens med de tankar och idéer som jag hade när jag lyssnade på inspelningarna efteråt. Det 

var frustrerande att tänka om och bestämma sig för vilken kommentar som egentligen gäller. 

Eftersom metoden innebar att analysera inspelningar bestämde jag mig för att hålla mig till 

inspelningsanalys. Ytterligare en svårighet med att lyssna på alla inspelningar, var att jag i 

början lyssnade detaljerat på varje rörelse, varje andning och varje anslag, medan efteråt när 

jag lyssnade på samtliga inspelningar, inte kunde urskilja detaljerna lika bra som när jag 

spelade preludiet. Jag borde ha analyserat inspelningarna direkt efter att jag hade spelat in 

dem och inte väntat till jag var klar med samtliga inspelningar. 

För att spela in använde jag min mobiltelefon. Att ha mobiltelefon som inspelningsapparat var 

bra, eftersom den alltid är tillgänglig. Med den har jag sparat mycket tid som annars skulle 

gått till att boka och låna inspelningsutrustning. Det som jag upptäckte när jag lyssnade på 

inspelningarna vara att jag hade placerat telefonen mycket nära tangenterna. Det gjorde att 

klangen blev dunkande och dynamiken lät ojämn. Det register eller den hand som telefonen 

var närmast lät också starkare. Själv upplevde jag inte bankandet när jag spelade men efteråt 

när jag lyssnade på inspelningarna var det uppenbart. Här framkommer min brist på kunskap i 

inspelningsteknik. Tack vare en provlyssning upptäckte jag misstaget i tid.  

Vad gäller fruktbarhet i min undersökning så tycker jag att jag valde rätt ordning för 

instudering av stycket. Det är svårt att veta hur min undersökning hade påverkats-om jag 

börjat med att lyssna och analysera inspelningarna, och därefter läsa litteratur om stycket för 

att sedan spela det. Jag kan bara ana att det inte skulle ha gett samma resultat. Jag borde vänt 

mig till andra källor vad gäller cembaloinspelningen än den internetkälla jag hade. 

Förmodligen skulle jag då fått ett bredare urval av cembalister än de två eller tre jag använde i 

min analys.  

Den teknik som jag utvecklat genom projektet kan jag använda inte bara för att spela Bachs 

preludium, utan även när jag spelar hans andra verk. Jag kan utan tvekan säga, att 

cembalospelandet påverkat min syn på verket och gett det en annan karaktär. Jag har redan 

tänkt spela Mozarts sonat på cembalo innan jag börjar spela den på piano, och är övertygad 

om att det kommer att göra en stor skillnad. De förhoppningar som jag hade innan studien, det 

vill säga att kunna spela med en jämnare ton, förbättrad frasering och utan pedal har slagit in. 

Analysen av litteratur och andras inspelningar har hjälpt mig i min tolkning av stycket. Jag 

fick mer kunskap om interpretationen av Bachs Preludium vilket kommer att hjälpa mig i min 

framtida verksamhet, både- som pianist och pianolärare. 

 

c. Framtida forskning 
 

Några tänkbara frågor för framtida forskning är: Hur kan spelande på klavikord utveckla mitt 

sätt att spela? Vilka tekniska förbättringar kan jag utveckla genom att spela tidstroget på 

klavikord? Samma resonemang skulle kunna appliceras på orgel. Vad kan jag lära mig om 

Bachs musik genom att spela preludiet på orgel?  
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