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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att fördjupa min förståelse om hur man utförde ornament på 
klaviaturinstrument i Europa under barocken. Det grundar sig i en önskan om att kunna göra 
medvetna val som är underbyggda av kunskap om stilenlig praxis när jag ornamenterar. Mina 
huvudinstrument är orgel och cembalo, men i detta arbete har jag valt att utgå endast från 
cembalon för att få en sammanhängande bild och jämförbara ljudexempel. 

Jag har sökt efter hållpunkter för hur man historiskt smyckade ut musik. Litteraturen jag 
arbetat med är både från modern tid, och från teoretiker som levde och verkade under 
renässansen och barocken. Arbetet har kretsat runt fem profilländer – Italien, Spanien, 
England, Frankrike och Tyskland. Därefter har jag valt ut en kompositör och ett stycke från 
de sistnämnda tre och fördjupat mig i ornamenteringen. 

Idén till arbetet grundade sig i en problematik jag ofta ställts inför när jag börjat arbeta med 
ett stycke av en kompositör som verkat mellan renässansen och barocken; hur man bör 
genomföra ornamenteringen. Det finns många skolor i hur man bör spela ornament. Ibland 
betyder samma symbol olika saker i olika länder, eller till och med mellan olika kompositörer 
i samma land – vi kan i vår tid bara göra vissa antaganden. All kunskap går inte att tillämpa 
på all musik. 

Nyckelord: Orgel, cembalo, klavikord, spinett, virginal, ornament, ornamentering 
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1 Bakgrund 

När jag började spela orgel 2013 var det kärlek vid första ögonkastet. Jag visste direkt 
att jag ville arbeta som kyrkomusiker och sökte till kantorsutbildningen på Mellansels 
folkhögskola. När åren där var över längtade jag efter att spendera mer tid med det 
mångsidiga instrumentet, och sökte till kandidatutbildningen i kyrkomusik vid 
Musikhögskolan i Piteå. Det är framför allt i Piteå jag har fått möjlighet att utveckla min egen 
musikalitet. Det känns som att ju mer jag lär mig, desto mer upptäcker jag att det finns 
mycket som inte går att veta överhuvudtaget. För mig som gärna följer regler och älskar att 
spela efter noter är det en förtretlig tanke.  

Intresset för cembalons uttrycksfulla sätt tog fart i Piteå. Det är ett instrument som 
liknar orgeln i repertoar och spelsätt men som har haft en helt annorlunda scen. När jag 
arbetar med cembalon känns det som att jag kompletterar en ofullständig bild jag får genom 
att bara spela orgel, och jag kan ta med mig mycket från det ena instrumentet till det andra. I 
detta arbete kommer jag utgå från cembalon som mitt arbetsinstrument, och det känns viktigt 
eftersom många kompositörer under min historiska intresseperiod ämnade att deras 
kompositioner skulle vara spelbara på båda dessa klaviaturinstrument.  

Något som särskiljer klaviaturinstrumenten från många andra instrumentgrupper är dess 
rika historia. Att orgeln har funnits i tusentals år är inte bara spännande, det har också 
resulterat i en rik källa med repertoar. Men med en sådan gåva följer ansvar; man kan inte 
tillämpa samma regler på all musik ur alla tider. En stor del av repertoaren jag spelar är 
skriven innan år 1800, framför allt från 1500-talet och framåt, och det är ett fängslande 
mysterium att vi aldrig kommer veta exakt hur musiken som skrevs då var ämnad att 
framföras. Något som gör tidig musik extra svår att uppföra är att man inte spelade notbilden 
precis som den står, utan det var underförstått att man själv som musiker skulle addera 
utsmyckningar – så kallade ornamenteringar. Med tidens gång blir dessa ornamenteringar till 
större och större grad utskrivna i noterna, men inte ens då kan man känna sig helt trygg. 
Dessa symboler skiljer sig mellan tidsperioder, länder och ibland hade även kompositörer 
inom samma skola sin egen praxis!  

Ornamenten har genom historien haft en betydande roll, och varit i ständig förnyelse. 
De är väsentliga för musikens linje och påverkar rytmen, harmonin, strukturen, ja alla delar 
av en musikalisk framställan. Om man studerar källor som behandlar ornamentik märker man 
snabbt att det finns konflikter och svårigheter. Ett framförande av musik, särskilt från 
renässansen och barocken, kräver mycket kunskap och teknisk färdighet. Samtidigt som det 
finns oerhört mycket att förhålla sig till får man inte heller vara alltför fokuserad på att följa 
reglerna. Då riskerar resultatet att bli omusikaliskt och långt ifrån kompositörernas önskan 
eftersom de verkade under en tid då ornamentens tydliga improvisatoriska ursprung var 
viktigt. 

Ornamentikens historia är antagligen lika gammal som den gregorianska sången. Under 
medeltiden är dokumentationen om ornament fragmentarisk, men forskare som Ernest Ferand 
och Robert Haas har gjort en grovskiss av hur det såg ut. Det fanns två former av 
ornamentering; diminuering, som är melodiska improvisationer där utsmyckningens toner får 
ett kortare notvärde än huvudtonen, samt déchant sur le livre (även kallat contrapuncto alla 
mente) där man till en eller flera redan existerande stämmor improviserade fram en helt ny 
stämma. Användandet av diminuering resulterade i att några flitigt använda 
småutsmyckningar trädde fram (däribland fanns ornament som är besläktade med mordent, 
drill och dubbelslag till exempel). Dess förhållandevis korta natur gjorde dem enkla att känna 
igen och tillämpa improvisatoriskt i musiken. Så småningom började kompositörerna teckna 
ned dem med symboler i notbilden, symboler som mer eller mindre såg ut som man tyckte att 
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ornamentet lät. Detta blev satt i system runt år 1600 av de franska kompositörerna (Neumann 
1978, 19 – 20).  

Mitt examensarbete är grundat i en längtan efter kunskap för att kunna spela musik på 
orgel och cembalo mer tidsenligt. Från de första styckena jag spelade har jag stött på hinder. 
Hur menade kompositören med den här symbolen? Oftast var det enklast att ta den korta 
vägen och fråga lärare om råd, men jag har alltid känt att jag går miste om hela bilden. Jag 
vill därför fördjupa mig i fem profilländer och försöka reda ut några riktlinjer i hur jag bör 
ornamentera för att så långt som möjligt känna att jag respekterar kompositörerna och deras 
musik. Jag kommer välja ut en kompositör från England, Frankrike och Tyskland från 
tidsperioden vi kallar för barocken, och undersöka utsmyckningarna i en av deras 
kompositioner. 

1.1 Ordlista med ämnesspecifika begrepp 

Cembalo  Till utseendet liknar cembalon en långsmal flygel eftersom strängarna löper 
bort från spelaren. När tangenten slås an lyfter den upp ett plektrum som 
slår an strängen i förbifarten. När tangenten släpps faller plektrumet tillbaka 
ner, utan att slå vid strängen igen. Detta plockande ger ett brilliant ljud som 
man genom anslaget kan variera. Cembalon har ofta flera set av strängar, 
och ofta mer än en manual. Man kan åstadkomma en, något begränsad, 
variation av dynamisk kontrast genom att välja vilken manual man vill 
spela på. Cembalon var populär i Europa tills den slutligen blev ersatt av 
det mångsidiga fortepianot, runt år 1780 (Ferguson, 1975, 5 – 7). 

Diatonik  Den samlade termen för olika skalsystem som till exempel dur/moll-
tonaliteten. En skala kan betraktas som diatonisk då oktavspannet innehåller 
sju toner varav två är halvtonssteg. Halvtonsstegen ska vara skilda åt med 
minst två heltonssteg. Ett intervall är diatoniskt om det finns i en diatonisk 
skala (NE, u.å.). 

Diminuering  (it. passaggi sp. glosas, diferencias, en. division, breaking, fr. double, ty. 
diminutio). Improviserat utsmyckande eller variation av en stämma eller 
melodilinje, särskilt genom utfyllnad av intervall, så att ett långt notvärde 
byts mot flera kortare notvärden (NE, u.å.).  

Klavikord  Klavikordet (ofta på svenska omnämnt klaver) är byggt i en rektangulär 
form med spelbordet på en av långsidorna och strängarna vågrätt för den 
som spelar. I änden på varje tangent sitter ett litet metallblad som slår på två 
unisona strängar när tangenten trycks ned, och stoppar dem i likhet med 
fingret som trycker ned strängen på en violin. Trots den enkla mekaniken 
kan man åstadkomma originella musikaliska effekter olikt alla andra 
klaviaturinstrument – diminuendo, crescendo, och det för klavikordet 
särskiljande vibratot genom att röra fingret något upp och ner. Klavikordet 
är ett tonsvagt instrument som användes som solo- eller övningsinstrument 
(Ferguson, 1975, 4 – 5). 

Manual Klaviatur på tangentinstrument, t.ex. orgel och cembalo, som spelas med 
händerna. Orglar har ofta en klaviatur för fötterna, pedal, och två eller flera 
manualer. Cembali har i regel bara en eller två manualer (NE, u.å.). 

Orgel Blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med 
tangenter. Från spelbordet överförs organistens impulser från tangenter och 
registerandrag till luftlådor och pipverk, och på så sätt bestäms vilka pipor 
som skall få luft och ljuda. I luftverket förs spelluften från bälgarna (idag 
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vanligen matade av en elektrisk fläkt) genom kanaler till luftlådorna, där 
den fördelas till pipverket. 

Ornament Musikalisk utsmyckning, ofta utsirningar av en melodi. Ornament kan vara 
en väsentlig, av tonsättaren eller stilpraxis föreskriven del av musikstycket 
eller något som musikern själv lägger till (NE, u.å.). 

Pendlingar Med ordet avser jag altereringen mellan två toner i exempelvis en drill eller 
mordent. Antalet pendlingar kan vara en enda, som hos en kort mordent, 
eller många, som en längre drill. 

Småornament I texten använt för att skilja mot diminuering; de stora ornamenten. Den 
samling utsmyckningar med symbolbeteckningar och en bestämd form, 
t.ex. drillar och dubbelslag. 

Spinett Klaviaturinstrument av cembalotyp. Strängarna löper diagonalt i 
förhållande till tangentraden och spinetter har därför ofta triangulär form 
(NE, u.å.). 

Virginal Klaviaturinstrument av cembalotyp där strängarna är (nästan) parallella 
med klaviaturen. Virginaler kan ha rektangulär eller polygonal form. I 
Storbritannien var virginal länge en benämning på alla cembaloinstrument. 
Virginalerna användes främst i England och Nederländerna och blev 
omoderna vid slutet av 1600-talet (NE, u.å.). 

Virginalister Benämning på en grupp av engelska tonsättare verksamma kring år 1600, 
t.ex. William Byrd, John Bull och Orlando Gibbons. De skapade en stor och 
betydande litteratur för virginal och cembalo, en av dessa är Fitzwilliam 
Virginal Book (NE, u.å.). 
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2 Syftesformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka utvecklingen av några centrala ornament med 
barocken som fokusområde för att kunna interpretera klaviaturmusik på ett stiltroget sätt.  

• Hur kan jag genom litteratur utöka min förståelse för en kompositörs intentioner vad 
gäller ornamenteringen i dennes musik? 

• Hur kan jag tillämpa kunskaperna jag fått genom litteratur på mitt eget orgel- och 
cembalospel? 
 

3 Material och metod 

3.1 Källor 

För att lära mig mer om utförandet av klaviaturmusik har jag läst litteratur om 
musikhistoria, musikteori och ornamentering som finns uppräknade i referenslistan under 
punkt sju. Jag har i första hand kommit att använda Howard Fergusons Keyboard 
Interpretation (1975) som i sin noggranna och sakliga framställan varit till stor nytta. 
Notbilderna jag arbetat med är till största delen hämtat från Petrucci Music Library 
(https://imslp.org/). 
 

3.2 Val av musikstycken att arbeta med 

När jag valde kompositörer och stycken att fördjupa mig i utgick jag från mig själv och 
mitt eget intresse. Jag vill förstås spela musik som inspirerar och tilltalar mig, samtidigt som 
kompositörerna ska vara framträdande och ha satt spår i sina länder under barocken. Valet föll 
på dessa: 
 
England  William Byrd (1543–1622)  
 All in a Garden Green ur My Ladye Nevells Booke (1591) 
Frankrike  Jean-Philippe Rameau (1683–1764) 
 Les Tendres Plaintes (Suite in d-minor), RCT3, ur Pièces de clavecin avec une 

méthode (1724) 
Tyskland  Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
  Allemande ur French Suite no. 5, BWV816 ur Six Suites (ca. 1722 – 1725)  
 

3.3 Planerande och dokumentation av musikstycken 

Med min läsning som bakgrund har jag spelat ornament ur tabeller av framstående 
kompositörer under barocken. Dessa finns återgivna i notbilder samt med ljudexempel under 
punkten genomförande. 

Sedan har jag gått igenom mina utvalda stycken och tagit reda på hur alla eventuellt 
redan utplacerade ornamenteringar bör utföras. Jag har till största delen använt mig utav de 
första publicerade utgåvorna av styckena, med nyare urtextutgåvor som hjälp vid vissa 
frågetecken. Jag har börjat med att spela stycket utan ornament för att nå grundstrukturen och 
det ackordiska händelseförloppet. Där det varit fråga om noterade ornament har jag försökt 
att till så stor del som möjligt känna igen dessa och ha det i åtanke i det initiala stadiet, detta 
var främst nödvändigt när jag spelade J. S. Bach.  

När jag gått igenom den processen har jag lagt till ornament, (de jag tidigare skalat 
bort), för att sedan gå igenom om det är något jag, efter eget öra, vill lägga till eller ta bort. 
Något jag också varit noggrann med är att variera mig vid repriser och omtagningar, så ingen 
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del blir likadan två gånger. När jag sedan känt mig nöjd med produkten har jag skrivit ner den 
i notskrivningsprogrammet Sibelius. Delar av min process finns dokumenterat med 
ljudexempel under genomförande. 

4 Teori 

4.1 Struktur 

Min studie behandlar ornament indelat efter land och i kronologisk ordning så långt 
det går. Jag har exkluderat vibrato samt rytmiska förändringar till utskrivna noter1, med några 
få undantag som tydligt hör till ett ornament och inte skulle kunna utföras korrekt utan denna 
förändring. 

Vidare här under punkt fyra följer en kortare redogörelse för ornamenteringens 
historia och funktion i de fem fokusländerna. Under punkt fem, genomförande, kommer jag 
mer i detalj gå in på hur ornamenten sett ut och hur de användes, samt tillämpa dem på mina 
utvalda stycken. 

För att detta ska vara begripligt krävs det att det finns en fungerande terminologi. Jag 
fann det mest logiskt att i texten använda mig till stor del av ornamentets namn som det blev 
benämnt under epoken jag beskriver, och infogar översättningar eller förklaringar där det är 
nödvändigt. Vissa relevanta begrepp finns i ordlistan under 1.1. 

När jag behandlar ornamenten kommer jag utgå från ”huvudtonen”. Med det menar 
jag den ton som är avsedd att ornamenteras, i.e. den tonen med anslutande ornamentsymbol(-
er). Det är även av stor vikt att behandla ornamentens rytmiska förhållande till huvudtonen. 
Där använder jag beskrivningen ”på slaget” när ett ornament utförs direkt i samverkan med 
pulsslagen i musiken och orsakar huvudtonen en fördröjd ankomst. I kontrast till sådana 
ornament finns de som inte spelas på slaget – utan före, under eller efter det – och låter alltså 
huvudtonen spelas på slaget så som det är skrivet.  

Ornamenten har olika funktioner och för att beskriva detta kan man dela in dem i två 
grupper, intensifierande och förbindande ornament, samt melodiska och harmoniska.2 

Ornament som hör till en ensam huvudton i anledning att färga eller betona den kallas 
för intensifierande. Exempel är de flesta typer av drillar, mordenter, förslag som inträffar på 
slaget samt förslag med två toner som närmar sig huvudtonen från en ters nedifrån.3 Andra 
ornament har som funktion att smycka sammankopplandet av två toner, vilka hänvisas till 
som förbindande. De består av en eller flera toner som utgör en passage. 

Melodiska ornament kallas de som främst har funktionen att göra den melodiska 
linjen mer tilltalande. De kan vara allt från förslag till efterslag. När ett ornament förändrar en 
konsonans till en dissonans är dess funktion harmonisk, förutsatt att de förändrar huvudtonen 
att bli mer dissonant genom att spelas på slaget.  

Klaviaturinstrumenten som åsyftas av mig i denna uppsats kan delas in under två 
kategorier; instrument som producerar ljud genom lufttryck på pipor, alltså orglar, och 

1 Notes in egales. “Ojämnt” utförande av toner även om de är noterade som jämna. Används främst inom fransk 
barockmusik. Särskilt gäller det tonpar, där den ena blir förlängd och således den andra i paret kortare – eller 
omvänt. Ofta kommer man i närheten av en triolisering. 
2 Detta sätt att dela in ornament används av Frederick Neumann i Ornamentation in Baroque and Post-Baroque 
Music, se s.8 ”The first contrasts connective and intensifying ornaments, the second melodic and harmonic 
ones”. 
3 Har ej hittat något ord för detta ornament på svenska. (Jmf, ty – schleifer, fr – coulé, en – elevation, backfall, 
coulé). 
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instrument som producerar ljud genom strängar som antingen plockas, knäppes eller slås. 
Bland dessa instrument finns klavikord, cembalo, spinett och virginal. 

 
4.1.1 Generell problematik  

Intresset av att framföra musik från barock tidsenligt är relativt färskt. Det är först i 
modern tid som intresset har blivit stort och det finns en uppsjö av litteratur som behandlar 
hur man har utfört musiken, vilket också innebär svårigheter. Ofta blir några få källor av 
praxis från barocken en måttstock för hur all musik utfördes under den tiden, fast det i 
verkligheten såg mycket annorlunda ut. Många framstående kompositörer ägnade tid åt att 
förklara ornamenten, och ornamenten hade långt ifrån samma betydelse för alla. 

När man pratar om ornamentik under renässans och barock finns det en viktig sida av 
ornamentik som jag överhuvudtaget inte behandlar – diminuering, eller de ”stora 
ornamenten”, som de ibland omnämns som. Det är i min åsikt troligen den svårare typen av 
ornamentering att återerövra eftersom vi i många anseenden tappat arvet av improvisation i 
det dagliga musicerandet. Kanske är det största hindret mot tidsenlig musikåtergivning den 
förlorade improvisationskonsten. Vill man lära sig mer om dessa kan jag rekommendera 
Howard Fergusons Keyboard Interpretation och Frederick Neumanns Ornamentation in 
Baroque and Post-Baroque Music. Jag tar inte heller någon hänsyn till huruvida ett ornament 
har varit känt eller okänt för andra instrumentgrupper än klaviatur, man kan möjligen ha nytta 
av min sammanställning ändå men utöva en viss försiktighet eftersom vissa ornament hörde 
till andra symboler, till exempel symbolen tr som ofta användes som dubbelslag i 
instrumentgrupper annat än klaviatur (Bach, [1759 – 1762], 117 – 118). 

När jag arbetat med mina utvalda stycken har jag suttit vid en cembalo vilket 
förutsätter en viss typ av teknik som kallas style luthé eller style brisé. Man utför inte 
musiken som den står, utan bryter ackorden i stil med lutmusiken som namnet avslöjar. 
Tekniken ger två fördelar; dels ger den möjlighet till ett större uttryck i något som skulle vara 
en vanlig ackordprogression, dels ger den ett ljud som varar längre, i stil med orgeln. Detta 
framgår förstås inte i notbilderna jag bifogat men kan höras i ljudexemplen. 

Det är värt att notera att de första utgåvorna av musik ofta var otydliga, och ibland la 
man till ornament för att ”städa upp” i notbilden. Det kan bli problem för någon som vill 
komma så nära originalet som möjligt. De som kopierade den hade inte heller alltid samma 
symboler för ornamenten som kompositören själv, vilka inte heller alltid var konsekventa i 
symbolvalet. Jag har spelat styckena jag valt ut ur de första utgåvorna så långt jag kunnat. Jag 
hade vissa problem att tyda Byrd och fick ta hjälp av nyare urtextutgåvor, men så var inte 
fallet med Rameau och Bach som var verksamma mycket senare och hade en notskrift som 
för mig var lättare att tyda. Jämför gärna utgåvorna som finns bifogade under punkt åtta, 
notbilagor. 
 

4.2 Italien 

Mot slutet av 1500-talet var passaggi, diminuering, mycket förfinat i Italien och det 
finns många musikteoretiska källor som behandlar ämnet. Det är däremot glest mellan de som 
använder sig av ornamentsymboler, och också mellan tillfällen då ornamentering nämns i 
musikteoretiska publikationer. Den äldsta källan som beskriver passaggi är Sylvestro 
Ganassis (1492 – 1565) Opera intitulata Fontegara (1535). Mot slutet av århundradet 
framträder flera källor med exempel på passaggi, bland dessa finns Girolamo Diruta (ca 1546 
– 1624 eller 1625) som i bland annat Il Transilvano beskriver tillvägagångssättet för 
klaviatur. Bland de första småornament som skulle komma att utkristallisera sig ur passaggi 
finns de med en pendlande rörelse mellan två toner, i.e. olika typer av drillar, och Diruta 
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beskriver två av dem; tremolo med kortformen tremoletto, samt groppi (Soderlund, 1986, 35 
– 36). Hit kvalificerar sig också accenti, appoggiaturan. Småornamenten hade ofta 
samlingsnamnet grazie som bland andra Emilio de’ Cavalieri (ca 1550 – 1602) kallar dem 
(Neumann, 1978, 21). Mer om dessa under punkt 4.2.1, ornamentering i italiensk musik. 

Förändringarna mellan renässansens polyfoni till barockens monodi och generalbas var 
omvälvande och innefattade förstås också ornamenteringen (Neumann, 1978, 21 – 23). När 
Cavalieri i förordet till en av sina publikationer, runt år 1600, förbjuder användandet av 
passaggi i sitt verk förespråkar han istället uttrycksfull sång och dynamiska förändringar för 
att röra upp känslor hos åhörarna. Det blev grunden för en ny stil, och för att fylla utrymmet 
där det förut funnits passaggi tecknade han ner lite småornament, grazie, och gav symboler 
till dessa. Giulio Caccini (1551 – 1618) är en av dem som också fördömer passaggi, eftersom 
de genom att vara långa och sprudlande fick musiken att låta glad, oavsett vad den handlade 
om. Detta ”förbud” verkar inte gälla för slutet av kadenser, då Caccini i sin musik själv 
använder sig av långa slingrande utsirningar vid stora kadenser. Caccini listar två sorter av 
grazie; trillo och groppo. Det han menade med trillo var en gradvis accelererande upprepning 
av huvudtonen, alltså utan förändring i tonhöjd. Groppo liknar både drillen och mordenten, 
och spelas som en alterering från huvudtonen till tonen ovanför, med huvudtonen något 
förlängd första gången (Neumann, 1978, 24). 

Musiken från senare hälften av 1600-talet blev något mer enhetlig och de flera olika 
stilarna började sammanfogats till en, som kallades för bel canto-stilen. Med begreppet 
syftade man i första hand till opera- och solokantatstilarna, men detta sångliga synsätt på 
musikutförandet präglade även andra instrumentgrupper (Dart, 1954, 174 – 184). Den 
solistiska klaviaturmusiken var ett undantag och gick på sätt och vis sin egen väg under bel 
canto-eran. Ser man till 1600-talets mest framstående italienske kompositör för 
klaviaturinstrument, Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643), kan man genom att analysera hans 
kompositionsteknik konstatera en obruten linje till hans företrädare under 1500-talet – han 
fortsatte komponera polyfon musik i en tid där man hade avfärdat den. Vissa verk föll bättre 
in i stilen än andra, som toccatorna som har mer rytmisk frihet och påminner om sångarnas 
recitativ (Neumann, 1978, 27). Även Frescobaldi försökte undkomma, eller i alla fall minska, 
antalet passaggi i sina canzonor. Ibland återfinns rubriken come sta – en indikation till 
musikern att spela som det står. Detta gällde förstås passaggi och inte grazie som fortsatt var 
förväntat av honom (Walls, 2001). 

Trots att den italienska musiken har ett enormt inflytande i nästan hela Europa under 
1600-talet finns det få kända källor mellan år 1620 – 1700 som behandlar ämnet ornamentik. 
Man var dock entusiastisk angående den italienska stilen i andra länder och många 
europeiska tonsättare rapporterade om den. I Frankrike ansåg man den italienska stilen som 
invecklad och bullrig, inte lika förfinad som deras egna. För musiker idag innehåller den färre 
detaljproblem då italienarna oftare noterar ornament med noter direkt. Det största undantaget 
är adagio-satser, långsamma satser. Där är notbilden ett naket skelett som skulle broderas ut 
med livliga löpningar, figureringar och snirkliga rörelser. I Arcangelo Corellis (1653 – 1713) 
hela musikaliska material finns det endast en långsam sats som har instruktionen Arcate 
sostenute e come sta, alltså ”sostenuto och som det står” (op. 6 nr. 8). Alla de andra satserna 
var avsedda att smyckas ut (Dart, 1954, 250). 

En ytterligare generell regel som går att tillämpa från ca 1600 – 1650 är värd att nämna; 
man ansåg det som dålig smak om man tog ett avsnitt i repris utan att göra några förändringar 
i notbilden. Ett tips för att undkomma detta ger Thurston Dart (1921 – 1971): ”Till den nutida 
musiker som ännu känner sig främmande för varje slags improvisatoriskt moment eller annan 
avvikelse från notbilden kan man därför ge rådet att hellre »spara» en eller annan utsirning 
till reprisomtagningen än att spela exakt likadant båda gångerna”. (Dart, 1954, 254). 
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4.2.1 Ornamentering i italiensk musik 

Tremoli (trillo) är en pendling som börjar och slutar på huvudtonen, varar halva den 
utskrivna tonlängden och spelas ibland raskt och ibland långsamt (Ferguson, 1975, 131). 
Tremoletti är en kortform av tremoli som fungerar på samma sätt. Båda spelas diatoniskt, 
förutom de tillfällen då det krävs tillfälliga förtecken. De ska spelas lätt och smidigt och 
oftast med den övre granntonen.4 Tremoli kunde även användas på den inledande tonen av ett 
stycke, företrädesvis en canzona eller ricercar. Diruta nämner accenti (appoggiaturer) utan 
exempel, men föreslår att musikern ska smycka musiken med ”tremoli [trills] and lovely 
accenti” (Kosovske, 2011, 102). De användes dock, i lång och kort form och utfördes på 
slaget, de skrevs ibland ut i notbilden (Ferguson, 1975, 130 – 131). 

Syftet med dessa ornament är att förlänga ljudet från en cembalo eller spinett, för att 
imitera orgelns oupphörliga ton. Ser man till bland andra Merulo, Andrea Gabrieli och 
Giovanni Gabrielis många noterade ornament börjar även dem oftast på huvudtonen, men 
ibland på tonen ovanför, och börjar oftast på slaget. Frescobaldi har också ett stort antal 
noterade drillar och visar att man nödvändigtvis inte behöver spela exakt som de noterats utan 
antalet pendlingar kan vara fler (Gleason, 1892, 234). 

Någon gång under mitten av 1600-talet byttes betydelsen av tremolo ut till den typen av 
barockdrill som började på tonen ovanför huvudtonen och som spelades på slaget; den kunde 
även avslutas med ett dubbelslag.  

Det var alltså många kompositörer under denna tid som var sparsamma med 
ornamentsymbolerna i sina kompositioner. Howard Ferguson ger dessa punkter som hjälp för 
att ornamentera musik mot slutet av barocken i Italien: 
• Smånoter betyder alla långt- eller kort förslag, på slaget. Längden måste anpassas till 

sammanhanget, då längden på smånoten inte är en pålitlig måttstock. Det gäller även 
om det är en grupp av sådana smånoter, men då förekommer det oftare exempel på 
situationer då de bör spelas före slaget. 

• tr och  betyder båda lång eller kort drill. Den börjar på slaget och nästan uteslutande 
med den övre granntonen. Längden av drillen beror på sammanhang, eftersom de två 
symbolerna verkar användas överlappande och oberoende av varandra. Exekutören 
måste också själv avgöra om det bör ingå ett efterslag, om det inte redan står något 
utskrivet i noter. 

• Om en drill följer efter en appoggiatura från granntonen ovanför bör man tolka det som 
en vanlig drill eller en överbunden drill, där den övre tonen är något förlängd.  

• Är appoggiaturan tonen under huvudtonen kan man spela den genom att hoppa över 
huvudtonen och gå direkt från appoggiaturan till tonen ovanför huvudtonen, eller 
genom att använda huvudtonen som genomgångston på väg upp till pendlingstonen och 
därefter spela drillen som vanligt. 

• Tremulo, som användes av Scarlatti, är omstritt men betyder troligen att drillen ska ske 
från huvudtonen. 

• Betydelsen av en vågig linje  efter en not är oklart, men betyder 
troligen att en not ska hållas längre än dess utskrivna värde. 
 
Frescobaldis ornament bestod generellt av drillar, mordenter och dubbelslag samt 

variationer av dessa. Dessa var i regel utskrivna med noter, förutom några få drillar som 

 
 

4 Diruta listar inte den klassiska barockdrillen som börjar på tonen ovanför huvudtonen, men den återfinns i hans 
exempel av groppi, mer om detta i Ferguson H. Keyboard Interpretation, s. 131 – 134.  



9 
 

indikerades med t eller tr. I förordet till Toccate e partite d’intavolatura, Libro primo skrev 
han att notskriften aldrig kan återge hur musiken ska klinga (Dart, 1954, 183). Howard 
Ferguson har listat bland andra dessa punkter skrivna av Frescobaldi:  

i. The tempo of a toccate does not remain unchanged throughout, but varies […] 
according to the mood of the music: now slow, now fast, with pauses where 
necessary. 

iv.  Pause on the last note both of shakes and of passage-work, even if small in value, as 
this will avoid confusing one passage with another. 

vi. A shake in one hand should not coincide note for note with passagework in the other, 
[even if written out in identical note-values]. The shake should be played quickly 
and the passage-work more expressively.5 

Och från hans Fiori Musicali (1635): ”In the Toccate when a trill or a tender passage 
occurs it should be played more slowly” (Gleason, 1892, 234).  

 
4.3 Spanien 

Den spanska tonkonsten från mitten av 1500- till mitten av 1600-talet har fått 
uppskattning först på modern tid. Lyckligtvis finns också mycket källor bevarade där man 
tydligt får noggranna förklaringar på detaljer i framförande och stilideal. De första kända 
spanska publikationerna som behandlar ornamentering gavs ut i mitten av 1500-talet. Där kan 
man se att en viss terminologi börjar växa fram, men det var fortfarande spritt, särskilt mellan 
olika instrument.6 Bland de som bidragit till denna rika källa finns i huvudsak Tomás de 
Sancta María (ca 1510 – 1570), Juan Bermudo (ca 1510 – ca 1565), Luis Venegas de 
Henestrosa (ca 1510 – 1577), Manuel Rodrigues Coelho (ca 1555 – 1635) och Francisco 
Correa de Arauxo (1584 – 1654) (Jambou, 2001). Utav dessa gör ingen av de som skriver för 
klaviatur skillnad på teknik mellan orgel och cembalo. Bermudos kapitel om ornamentering 
saknar noterade exempel, detta enligt hans egen förklaring – ”they change from day to day” 
(Gleason, 1892, 232). 

Sancta María publicerade samlingen Arte de tañer fantasia 1565 och ger där 
beskrivningar som har enormt värde för exekutörer idag; bland annat en noggrann 
redogörelse för två typer av ornament, redoble och quiebro, och hur man utför dem. Något 
som utmärker dem är att de anpassar sig till musikens riktning. Spelar man det kortaste 
ornamentet, quiebro senzillo, på en ton i en skalrörelse kommer den inte ha samma riktning 
om det är en uppåtgående skala, som om det är en nedåtgående (Ferguson, 1975, 128 – 129). 
Publiceringarna av Correa nästan 60 år senare påminner starkt om Sancta Marías, och man 
har därför anledning att tro att det funnits en stark obruten tradition i Spanien (Dart, 1954, 
210 – 212). 

Antonio de Cabezón (1510 – 1566) använde sig inte av ornamentsymboler i sina verk (i 
linje med de flesta andra spanska kompositörer denna tid) som publicerades 1557 och 
postumt 1578. Detta innebär inte att de saknar ornament, tvärt om, det finns massvis av 
noterade ornament. Förutom dessa verkar Cabezón ha förväntat sig att exekutören skulle 
lägga till åtminstone quiebro senzillo, eftersom det i förordet står att en quiebro ska vara kort, 
så rask som möjligt, samt beskriver vilka fingrar som bör användas. Med 

 
 

5 Detta är ett utdrag av punkterna som återgivna i Ferguson H. Keyboard Interpretation, s. 21 – 23. 
Översättningen och insticken i hakparenteserna är av Fergusons. 
6 Exempel är drillen som vihuelisterna kallade för redoble, disminución eller pasaje och gitarristerna som sa 
trino, samtidigt som klaviaturmusikerna kallade dem för redoble eller quiebro. Mer om detta i Oxford Music 
Online, Louis Jambou, Spain 1500 – 1800 (2001). 
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fingersättningsanvisningarna kan antas att det är den övre granntonen man ska använda, men 
man bör enligt Howard Ferguson (1908 – 1999) utgå ifrån att de ska spelas utifrån kontext, i 
stil med Sancta María (Ferguson, 1975, 129 – 130). 

4.3.1 Ornamentering i spansk musik 

En av de erkänt huvudsakliga källorna till klaviaturteknik i Spanien under 1500-talet är 
Sancta Marías Libro llamado Arte de tañer Fantasia (1565). Han kallar ornamenten för 
quiebros och redobles. Quiebro Senzillo består av tre noter, och är en pendling mellan 
huvudtonen och tonen ovanför eller nedanför. Den quiebro senzillo som altererar till tonen 
nedanför används i en uppåtgående melodisk rörelse, och tonen ovanför används vid en 
nedåtgående rörelse. Ibland spelades detta ornament genom att inte släppa den första tonen, i.e. 
att man inte slår som den tredje. Detta ornament kan placeras på både starka och svaga pulsslag, 
där det senare enligt Sancta María gör musiken mer elegant än det första (Soderlund, 1986, 21). 

En quiebro reiterado använder sig av noten ovanför huvudtonen och spelas som en drill 
med start på huvudtonen. Han föreslår även att man kan spela tonen ovanför huvudtonen som 
ett förslag innan slaget och kallar det för ”väldigt nytt, och väldigt elegant.” Den sista 
variationen på quiebron består av tre toner på litet sekundavstånd, tonen ovanför huvudtonen, 
som går ner genom huvudtonen till tonen nedanför och sedan till huvudtonen. Det andra 
ornamentet Sancta María beskriver är redoble. En redoble senzillo spelas som en pendling 
mellan två granntoner som avslutas med en quiebro senzillo. I den andra versionen, redoble 
reiterado, där de första fyra tonerna är samma som för redoble senzillo, men istället för att 
landa på huvudtonen kan man pendla mellan huvudtonen och tonen ovanför ett antal gånger 
(Soderlund, 1986, 24 – 25). 

Cabezón använde sig inte heller av ornamentsymboler, men hans verk (publicerade 
1557 och postumt 1578) innehåller mycket i noter utskrivna sådana – i synnerhet vid kadenser. 
Förutom dessa verkar han ha förväntat sig att man skulle lägga till åtminstone quiebro senzillo 
när man spelade hans musik, eftersom det i hans postumsamling finns ett förord som innehåller 
instruktionerna att en quiebro ska vara kort, så rask som möjligt och med vilka fingrar de bör 
utföras. Med fingersättningshänvisningarna kan man misstänka att de ska spelas utifrån 
sammanhanget, i stil med Sancta María (Ferguson, 1975, 129 – 130). 

Correas förord är utförligt och då hans verk har mycket gemensamt även med samtida 
italiensk och engelsk musik kan hans instruktioner ha betydelse även där. I Thurston Darts 
Musikalisk praxis, s. 212 kan man se en översättning, bland annat detta om de tre ornamenten; 

[…] Samtliga ska spelas snabbt, och det finns inget bestämt antal upprepningar i en drill. Alla drillar ska spelas 
med halvtonsteg (utom i frygiska kadenser). Särskilt drilltecken utelämnas ofta, men drillar bör likväl utföras 1) i 
alla helkadenser med slutton som varar en semibrevis eller mera och 2) på klavikord i början av varje allvarlig 
polyfon komposition där första tonen är e eller h; på orgel spelar man istället en mordent. Dubbelslag passar bra 
i början på alla högtidliga satser, liksom vid stegvis melodirörelse med semibrevis- eller minimavärden [hel- och 
halvnoter] där i övrigt ingenting försiggår. Det bör ibland begagnas på fjärdedelsnoter, sällan på åttondelar och 
aldrig på sextondelar. […] – När man utför ett ornament, bör så mycket som möjligt av de övriga stämmorna 
övertas av andra handen så att ornamentet kan bli tydligt och snabbt (Dart, 1954, 212). 

4.4 England 

Det strömmade massvis av stilriktningar genom England under barocken. Det fåtal 
ornament som är utskrivna med symboler i deras musik är så sporadiskt noterade att det 
förefaller troligt att man inte var särskilt noggrann med att musiken skulle låta på ett visst 
sätt, utan gav det yttersta ansvaret till musikern som framförde den. En intressant kontrast om 
man jämför med fransmännens syn på ornamenten som en oumbärlig del av musiken (Dart, 
1954, 191 – 196). 
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Någon publicering om klaviaturspel under 1500– till 1600-talet som behandlar 
ornamentering finns inte heller bevarad, och man har därför tvingats dra slutsatser från senare 
engelska musiker och kompositörer – och musiker som hade förbindelser med, eller var 
kända i England. De mest frekvent använda ornamentsymbolerna i denna tidsperiod är 
diagonala linjer, en eller två (i sällsynta fall även tre), placerade ovanför en not eller över 
notskaftet, nästan konsekvent benämnd som the shake. Mycket förvånande så är utförande 
inte beskrivet av någon av dåtidens kompositörer och betydelsen är omtvistad än idag. Det 
borde dock ha åsyftat en vanlig eller omvänd mordent, en drill, eller en acciaccatura7. 
Desmond Hunter föreslår att man förenklat kan säga att symbolen indikerar någon slags 
pendling mellan närliggande toner, där en enkel diagonal linje är en mildare pendling än den 
dubbla diagonala linjen (Hunter, 2001). Även Howard Ferguson menar att man med ganska 
stor säkerhet kan anta att de i alla fall står för olika saker, åtminstone när de förekommer i 
samma komposition (Ferguson, 1975, 144). Hos Diruta och Claudio Merulo (1533 – 1604), 
som spenderade tid i England, framgår det att de flesta ornament under denna tid skulle börja 
på huvudtonen, och de utfördes inte alltid på slaget. Det är alltså två uppseendeväckande 
olikheter gentemot den generella barockpraxisen i Europa under denna tid (Dart, 1954, 196 – 
202). 

Virginalisternas the shake, dröjde sig kvar långt in på 1700-talet innan de blev ersatta 
av andra länders symboler som etablerat sig i Europa. Det fanns under Henry Purcells (1659 
– 1695) levnadstid en kort lucka med egna symboler som hade engelska namn, det finns
också en ornamenttabell som har rubriken ”Rules for Graces” i samlingen Choice Collection
of Lessons for the Harpsichord or Spinnet som har okänt ursprung, men tillskrivits Purcell.
Den stora delen av musik som skrevs hade få utskrivna ornamentsymboler ändå, man litade
på musikerns förmåga att själv lägga till dem efter egen smak (Ng, 2001). Alla överlevande
källor som behandlar ornamentering i slutet av 1600-talet verkar stamma från ”Rules for
Graces”. Oavsett ursprung så är den gällande i många år och publiceras som förord till flera
olika publikationer, av Purcell och hans samtida (Ferguson, 1975, 148 – 149).

4.4.1 Ornamentering i engelsk musik 

En av de första ornamenttabellerna i en källa från England finns i Christopher 
Simpsons (1602 eller 1606 – 1669) The Division Viol 1659. Instrumentet division viol, en 
slags viola da gamba, användes flitigt som soloinstrument under barocken och utvecklade en 
repertoar som bestod av komplexa stora utsirningar av en melodi. I fortsättningen användes 
den ofta som komplement till basso continuo i ensembler, vilket gör att jag ser det lämpligt 
att ta med den som referens till ornamentering här. I John Playfords (1623 – 1686/87) A Brief 
Introduction to the skill of Musicke 1667 är Simpsons tabell återgiven nästan exakt. Den stora 
skillnaden är att Playfords symbol för double-relish är enklare. Howard Ferguson frågar sig 
om dessa tabeller överhuvudtaget är relevanta för diskussionen eftersom många av 
ornamenten sällan återfinns i notbilderna, men tycker att det tyder på att det saknas 
konsekvens och tydliga regler för varje ornament. Det finns tyvärr inga utskrivna exempel på 
ornament och hur man ska genomföra dem, och de få symboler som är utplacerade är snudd 
på slumpmässiga så det går inte att dra slutsatser därifrån heller (Ferguson, 1975, 143 – 146). 

Ett relativt säkert tillvägagångssätt, menar Howard Ferguson, är att anta att den 
vanligaste symbolen, the shake, tillhör det vanligaste ornamentet, drillen. Många drillar är 

7 Denna term verkar inte användas på svenska där man istället använder sig av ”kort förslag”. För tydlighetens 
skull och för att skilja detta mot ornamentet appoggiatura kommer jag härifrån nämna det korta förslaget som 
acciaccatura.  
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utskrivna i noter i källorna, men ofta är det drillar som är ”sammansatta” som är utskrivna, 
alltså de som har en inledning eller en avslutning, som då också är noterad. Det verkar enligt 
honom troligt att anta att symbolen med dubbla diagonala linjer står för en enkel drill, som 
innehåller bara huvudtonen och tonen den pendlar med. Om så är fallet kan man minska 
möjligheterna till tre typer av drillar; 1) drillar som startar på tonen ovanför huvudtonen och 
pendlar till huvudtonen, 2) drillar som startar på huvudtonen och pendlar till tonen ovanför 
huvudtonen, och 3) drillar som startar på huvudtonen och pendlar till tonen nedanför 
(Ferguson, 1975, 146). I stil med quiebro senzillo kan den ha fungerat så att riktningen 
berodde på sammanhanget och musikens riktning. Det kan man anta eftersom 
ornamentsymbolen ofta förekom på uppåt- och nedåtgående skalrörelser. Det finns fler 
slående likheter med den spanska skolan, däribland fingersättningen då man spelade 
ornament (Soderlund, 1986, 53).  

Beskrivningar av ornamenten var oftast ganska samstämmiga. Kah-Ming Ng har i 
artikeln Ornaments sammanställt att de skulle genomföras ”sweet and quick”, ”equal, 
distinctly mark’d, easy” och med en acceleration (Ng, 2001). Ng visar också källor för att 
drillens startton ska vara något förlängd för att sedan ge plats till pendlingen. De flesta källor 
börjar nu visa tonen ovanför huvudtonen som startton, och att de spelas på slaget.  

Även om inte tabellen ”Rules for Graces” är skriven av Purcell så är den gällande de 
första 25 åren i 1700-talet. Ferguson diskuterar några möjliga felaktigheter. Att utförandet av 
battery är en felläsning och borde vara ett arpeggio tycker han är uppenbart. Det saknar också 
en symbol för en mordent, ett ornament som var ett av de vanligare över kontinenten men 
som också nämns i skriftliga engelska källor, med namnet the beate. Allt detta, föreslår 
Ferguson, kan vara ett resultat av att någonstans i kopieringskedjan av tabellen har vissa 
ornament blivit feltolkade och den tidiga förklaringen för beate gått förlorad (Ferguson, 1975, 
149 – 150). Frågan är om det verkligen är logiskt att utgå ifrån att mordenten överhuvudtaget 
inte hade någon plats i den engelska klaviaturmusiken. 

4.5 Frankrike 

Hur ornamenteringens rötter i Frankrike såg ut är svårt att svara på eftersom endast ett 
fåtal källor för praxis under 1500-talet har uppdagat sig. De viktigaste källorna är Pierre 
Attaignants (ca 1494 – 1551 eller 1552) klaviaturtranskriptioner som innehåller utskrivna 
diminueringar. Under den stora delen av 1600-talet fortsatte utvecklandet av diminuering, 
särskilt i genren sång, och blev alltmer finputsad. Arvet från bland andra Bénige de Bacilly 
(ca 1625 – 1690) ger en riklig källa till utskrivna stora ornament och de är av särskilt intresse 
eftersom de visar att vissa småornament tenderar att ligga före slaget. Jean-Baptiste Lully 
(1632 – 1687) motsatte sig dock användandet av fri diminuering, och blev en frontfigur för en 
mer städad stil – detta samtidigt som diminueringarna blomstrade i Italien. Men trots hans 
strikta syn på utsmyckningen av musik verkar han ha förväntat sig de improviserade 
småornamenten ändå. Vissa symboler hade börjat användas av Lully och hans samtida, och 
efter hans död började de spridas, med samlingsnamnet agréments (Neumann, 1978, 31 – 
33). 

Musikerna var avrådda från att lägga till för mycket stora ornament, men var 
fortfarande fria att använda sig av agréments. Även här började kompositörerna pö om pö 
kontrollera ornamenteringen och fler symboler för agréments blev introducerade. Detta med 
små symboler blev stort i klaviaturmusiken, Frederick Neumann (1907 – 1994) föreslår att 
förkärleken för symbolerna skulle kunna vara ett arv från lutmusiken, och användandet spred 
sig fort. Samtidigt blev gränsen mellan orgelmusik och cembalomusik hårdare. 
Cembalomusiken följde i arvet efter lutmusiken och har drag av dess tekniska egenheter. 
Detta kan man tydligt se i de lutmässiga satserna (ex. préludes, piéces luthées eller andra 
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stycken skrivna i style brisé). Den typen av musik måste utföras med största sensibilitet (Dart, 
1954, 185 – 191). Kompositörerna av cembalomusik började lägga till beskrivningar av 
symbolerna som introduktion till sina verk, och när Jacques Champion de Chambonnières (ca 
1601 eller 1602 – 1672) publicerade en ornamenttabell i Les pièces de clavecin, Livre 1 år 
1670, var det många som följde hans goda exempel (Neumann, 1978, 35).  

Jean-Henri d’Anglebert (1629 – 1691) gav ut sin samling cembalostycken och 
inkluderade en tabell med inte mindre än 29 ornamentsymboler och förklaringar till dessa. 
Denna kopierades av J. S. Bach och Kah-Ming Ng föreslår att den kan ha tjänat som 
inspiration till hans välkända tabell i Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach (Ng, 
2001). 

Kompositörerna hade en spridd syn på ornament i mitten av barockperioden. François 
Couperin (1668 – 1733) klagade bittert över musiker som inte spelade hans musik som han 
önskade. Texten nedan finns i förordet till Troisème livre de pièces de clavecin, här i 
översättning av Dart: 

Jag förvånar mig alltid, efter all den möda jag nedlagt på att markera alla de utsirningar [agréments] som 
passar i mina stycken, över att höra personer som lärt sig dem utan att ge akt på mina föreskrifter. Detta är en 
underlåtenhet som är oförlåtlig, ty utförandet av ornament är inte något som man kan företa hur man behagar. 
Jag förklarar därför att mina stycken bör spelas så som jag betecknat dem och att de aldrig kan göra intryck på 
personer med god smak, om man inte ordagrant iakttar vad jag angivit, utan tillägg eller utelämnanden (Dart, 
1954, 231 – 232). 

Vissa kompositörer använde symbolerna sporadiskt och litade på musikerns förmåga att 
själv avgöra vart de skulle placeras.  

Under den senare hälften av 1600-talet blev det ett uppsving för ornament med 
förslagskaraktär. Musiker och kompositörer längtade till något djärvare harmoniskt och 
rytmiskt, något mer dramatiskt än vad ornament som spelas på slaget kunde ge. De franska 
ornamentsymbolerna når sin klimax i början av 1700-talet med hjälp av Couperin.  

4.5.1 Ornamentering i fransk musik 

Omfattande ornamentering är ett kännetecken för den franska stilen. Ett stycke hade 
ofta all ornamentering utskriven, och gav alltså musikern inte så stort ansvar att efter eget 
huvud välja och placera ut dem. Under 1700-talet blev användandet av franska ornament 
populärt, så att lära sig om den franska skolan är användbart även om man vill veta mer om 
praxis i resten av Europa (Brock, 1988, 138). 

När Chambonnières publicerade sin tabell 1670 öppnade han dörrar för 
generationerna efter honom. Hans elev d’Anglebert har tillsammans med Couperin och 
Rameau gett oss utförliga tabeller, som intressant nog skiljer sig något från varandra i både 
namn på ornamenten och symboler för dem. I Howard Fergusons Keyboard Interpretation på 
s. 138 – 141 finns en jämförelse mellan symbolerna för just dessa fyra, samt kommentarer till
deras olikheter. Till en början kan tabellerna se komplicerade ut, men studerar man dem en
stund ser man att de utgår från de vanliga ornamenten och ger variationer av dem – här
angivna med sina ”vanligaste namn” enligt Ferguson; tremblement (drill), pincé, även
pincément (mordent), cadence eller double (dubbelslag), port de voix eller cheute
(appoggiatura), coulé (slide) och arpègement (arpeggio) (Ferguson, 1975, 136 – 141).

Ornamenten ska utföras diatoniskt i tonarten som råder för närvarande, och börjar 
generellt på slaget. För att lättare manövrera sig i de snåriga tabellerna kan det vara en idé att 
studera drillens anatomi som Couperin i L’Art de toucher le clavecin 1616 – 1617 och dela in 
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ornament i tre delar;8 a) appui (senare appuyé), förberedelsen, b) battements, pendlingarna 
och c) point-d’arrêt, avslutningen. Appui är tiden man dröjer sig kvar, om det tidsmässigt 
finns utrymme till det, exempelvis på noten ovanför huvudtonen vid en drill. Även 
avslutningen kan uteslutas om det är en drill på ett kortare notvärde. Couperin nämner också 
bland annat att en drill, som är av det längre slaget, bör börja långsammare än den avslutas, 
och att en drill ibland ska utföras aspiré. Det innebär att det ska vara en kort paus efteråt. Den 
finns inte specifikt i hans tabell, men aspiration finns och är beskrivet som en fjärdedelsnot 
nedkortad till en punkterad åttondel (Ferguson, 1975, 142 – 143). Så här säger Couperin om 
längden på ornamenten: 

It is the value of the notes which must determine the duration of the graces such as Pincés doubles [long 
mordents]; Ports-de-voix-doubles [appoggiatura from below followed by a long mordent]; and Tremblements 
[trills]. The repercussions [notes of the trill], and the note on which one stops must all be included in the value 
of the main note. Although trills are indicated by notes of equal value in the ”Table of Graces” in my first book, 
they must nevertheless begin more slowly than they end: but this graduation should be imperceptible. On 
whatsoever note a trill may be marked, it must always begin on the tone or semitone above (Gleason, 1892, 
236). 

Pincé går till den undre tonen, som ofta höjs med ett tillfälligt förtecken, och tillbaka till 
huvudtonen. Det är vanligt att en pincé har fler än en pendling och detta ornament är lämpligt 
för att förstärka accentuering. De flesta av Frankrikes barockkompositörer använder samma 
symbol för dubbelslaget, cadence, som ofta används som avslutande del i en längre 
tremblement. Port de voix är ett slags appoggiatura. Couperin ger inget notvärde i sin tabell 
men av d’Anglebert och Rameau har den fått halva notvärdet. Detta ornament är ett av 
reglernas undantag och spelas ofta före slaget. En coulé binder ihop en ters genom att bryta 
den och att lägga till tonen emellan, och arpègement är ett sätt att bryta ackorden. De flesta 
tabeller förklarar det, som vi skulle kalla arpeggio, som en rytmisk brytning av ackorden – 
det är dock mer troligt att man har spelat dem fritt, men helst utan att störa musikens puls, 
skriver Kah-Ming Ng (Ng, 2001). 

4.6 Tyskland 

De äldsta kända ornamentsymbolerna i Tysklands klaviaturmusikarv finns i källor som 
Buxheimer Orgelbuch (1460–1470). De kallades för mordant av Johannes Buchner (1483 – 
1538) runt 50 år senare, och förklarades av Elias Nicolaus Ammerbach (1530 – 1597) på 
följande sätt: ”I en uppåtgående passage indikerar en mordant en pendling mellan den 
aktuella tonen och tonen nedanför. I en nedåtgående passage indikerar en mordant en 
pendling mellan den aktuella tonen och tonen ovanför9.” Ferguson fortsätter med att 
sammanställa att; a) ornamentet börjar på huvudtonen; b) man kan förutsätta att ornamentet 
varade under halva värdet av huvudtonen, c) riktningen påverkas av sammanhanget, samt d) 
den är besläktad med både mordent och drill med start på huvudtonen (Ferguson, 1975, 112 – 
113). 

Barockens Tyskland var kulturellt splittrat och beroende av Italien och Frankrike rent 
musikstilistiskt. Detta beroende stärktes genom hela 1600-talet med ett avbrott i trettioåriga 
kriget då resurser, även musiker, skingrades för vinden. Man behövde klara sig på färre 

8 Han nämner specifikt drillen, men för mig hjälper detta tankesätt i flera sammanhang. 
9 Detta citat är hämtat från Ferguson H. Keyboard Interpretation, s. 112 – 113. Jag har själv översatt 
Ammerbachs citat från Ferguson.  
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musiker och anammade Italiens små ensemblegrupper och gav organisterna och orgeln en 
större roll.10 Det största av det musikaliska ansvaret i kyrkan övergick från kör och kantor till 
organisten och man hade allt större förväntningar på hens förmåga (Dart, 1954, 203 – 208). 
Duktiga instrumentalister från europeiska grannländer grundade skolor och bidrog med nya 
stildrag till en redan komplicerad situation (Neumann, 1978, 37). Det är alltså minst sagt 
svårt att ge riktlinjer för musikutförandepraxis i Tyskland under denna period. Det är dock 
vanligt att man generaliserar, många publikationer som behandlar J. S. Bach har fått företräde 
som gällande. Ibland ses dessa tyvärr även som gällande för hela Europa, under hela 
tidsperioden. 

Trots det dagliga användandet av ornament fanns det inget samlingsbegrepp förrän runt 
år 1700 då det mest allmänna ordet var manieren, men det var ofta förknippat med rätt 
specifika utsmyckningar (Schulenberg, 2001). Generellt, alltså, kan man säga att 
ornamenteringen i Tyskland under tidig barock var format av den italienska modellen. Det är 
inte konstigt eftersom många älskade kännetecken för barocken uppkom i Italien; monodi, 
generalbas, opera, oratorium, kantat, toccata, sonat och solokonsert för att nämna några 
(Neumann, 1978, 37). Det italienska sättet att sjunga dominerade och togs till vara av 
kompositörer som Michael Praetorius (1571 – 1621) och Johann Hermann Schein (1586 – 
1630) i Tyskland, och med det kom även ornamenten. Frederick Neumann hävdar att 
intrycket från Italien var så starkt att man knappast kunde skilja ornamentläran i Tyskland 
från den i Italien, och att man borde kalla praxis i Tyskland under denna tid för ”Italo-
German” (Neumann, 1978, 38).  

Trots att vissa tyska kompositörer, som Johann Jakob Froberger (1616 – 1667) och 
Georg Muffat (1653 – 1704), hade studerat i Frankrike var det först under det tidiga 1700-
talet som de franska ornamenten togs i bruk på allvar i Tyskland. Det var till stor del genom 
klaviaturmusiken som ornamenten blev älskade och spridda snabbt över landet. I Muffats 
instruktioner till musik för klaviatur (1690) blev han en av de mest framstående tyska 
källorna, och när Johann Caspar Ferdinand Fischer (ca 1653 – 1746) publicerade en 
ornamenttabell i sin samling för klaviatur var det tydligt inspirerat av de franska 
kompositörerna. I J. S. Bachs tabell kan man se stora likheter med tabellerna publicerade av 
d’Anglebert, Rameau och Couperin, samtidigt som där finns ornament som inte återfinns 
överhuvudtaget i de franska källorna (Schulenberg, 2001). 

När den galanta stilen började framträda blev vändpunkten drastisk och man gick från 
något man såg som ”musik för hjärnan” till ”musik för hjärtat”. Detta hade förstås stor 
inverkan på ornamentiken, särskilt genom att gå från en ofta melodisk idealistisk 
ornamenteringsstil till att mer och mer använda utsmyckningarna för att framhäva 
harmoniken (Neumann, 1978, 39 – 40).  

I mitten av 1700-talet delade Johann Joachim Quantz (1697 – 1773) upp ornamenten i 
två grupper, willkürliche (oder italienischen) och wesentliche (oder französischen) manieren. 
Willkürliche användes för diminueringar och wesentliche för de av fransmännen härledda 
småornamenten med symboler (Angerdal, 2011, 30). 

Anförarna av den senare tyska ornamentskolan var Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 
1788), Friedrich Wilhelm Marpurg (1718 – 1795), Johann Friedrich Agricola (1720 – 1774) 
och J. J. Quantz, vilka noggrant skrev ner definitiva mönster för alla ornament. Det är lätt att 
glömma att ornament härstammar ur en improvisatorisk tradition när man läser C. P. E. Bachs 
punktlistor med regler och måsten. Hans Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen 

10 I Dart står beskrivet hur prov till organisttjänster såg ut; ”… Han skulle kunna spela fugor ex improviso, 
utföra intabuleringar av vokalsatser, göra egna koralbearbetningar och improvisera 
generalbasackompanjemang.” s. 209. 
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har nått fler än någonsin nu, 250 år senare, och används som rättesnöre för en stor del av 
musiken i Europa under barocken, vilket inte stämmer eftersom dessa kompositörer snarare 
verkade i den galanta stilen (Dart, 1954, 203 – 209). 

Den tidiga tyska barockens kompositörer ornamenterade alltså med stor inspiration från 
Italiens vokalmusik, för att senare under 1600-talet börja influeras mer av den franska stilen, 
då gärna klaviaturmusiken, och slår slutligen ihop dessa två. Det finns även en stor skillnad i 
hur man förhöll sig till ornamenten; tidigare ornamentering använde sig mycket av konsonanser 
eller hastigt anslagna dissonanta toner mellan konsonanser, för att mer och mer gå mot att lägga 
ornamenten på dissonanserna för ett större uttryck. 

 
4.6.1 Ornamentering i tysk musik 

Få ornamenttabeller med förklaringar för tysk orgelmusik finns bevarade, med 
undantag från tabellen av J. S. Bach. I verk av Sweelinck, Scheidt och de tidigare verksamma 
Praetorius, Scheidemann, Weckmann och Tunder är ornamenten ofta utskrivna i notbilden 
med noter. När man spelar sådana utskrivna ornament bör man tillämpa en viss rytmisk 
frihet. Praetorius ansåg tremoletto som särskilt typisk för klaviaturmusiken. Det var ett 
ornament som liknade mer den mångfacetterade figura corta11 än en drill (Schulenberg, 
2001).  

Ibland påträffar man också en enkel eller dubbel diagonal linje, ett arv från 
virginalisterna. Den ser man oftast i passager med tydlig uppåtgående eller nedåtgående linje, 
och man kan förutsätta att den användes i likhet med den spanska skolan – att alterera med 
tonen varifrån man kom. I den tidiga barocken återfinns också ibland groppo som gick att 
skilja från drillen genom att den avslutades med ett dubbelslag (Schulenberg, 2001).  

Den senare generationen nordtyska kompositörer – Buxtehude, Böhm, Hanff, Bruhns 
och Lübeck – var väl bekanta med den franska skolan och man kan generellt säga att när de 
använder de franska ornamentsymbolerna kan man utföra dem enligt franskt manér, eftersom 
de var väl medvetna om hur de borde utföras. Det finns dock fall där det är bättre att spela 
dessa kompositörers ornament med start på huvudtonen och inte ovanifrån. Buxtehude, 
Bruhns och Lübeck har mer att göra med den italienska stilen än den franska, vilket innebär 
att man bör utföra drillen på huvudtonen. Man kan också spela drillen på huvudtonen om 
huvudtonen är den dissonanta, eller om det skulle innebära parallella kvinter eller oktaver om 
man började på tonen ovanför. John Brock föreslår att en viss förlängning av den första tonen 
i drillen följt av ett subtilt accelerando är ett bra sätt att höja det dissonanta elementet i 
ornamentet (Brock, 1988, 137 – 138). 

Före J. S. Bach var det sällsynt att se ornamentsymboler även i central- och 
Sydtyskland, bortsätt från t och tr för en drill (på huvudtonen). Med bland andra J. S. Bach 
och hans studenter börjar man ornamentera inspirerade av den franska stilen och utgår från en 
grund av vanligare ornament och fyller på med variationer av dessa. Trillo, mordant, 
doppelschlag, accent (senare vorschlag), schleifer och arpeggio (Ng, 2001).  

Trillo har ingen utskriven avslutning i J. S. Bachs tabell, men både Quantz och C. P. E. 
Bach anger att drillarna ibland kräver en avrundning även om den inte är utskriven, då 
särskilt vid drill på en längre ton och på en kort ton när den följande tonen är ett tonsteg 
högre. Hör drillen till en punkterad ton bör den stanna på slaget, och om den hör till en 
punkterad ton bör den stanna i tid, för att ge fokus till överbindningen. En bindebåge från 

 
 

11 En figur där tre noter (åttondelar eller sextondelar) sammanfattas så att två av dem ger längden på den tredje. 
Har tolkats som ett ”glädjemotiv” i Bachs kantater. 
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noten innan till en not med drillsymbol binder den första till den andra, som inte ska slås om, 
som ett förslag (Ferguson, 1975, 115). Quantz säger också att drillen måste ta hänsyn till 
akustiken i ett rum, där en för snabb drill i stor akustik kan förvirra på grund av ekot. Han är 
dock en av de som förespråkar drillar med jämnt tempo till skillnad från många andra 
(Quantz, [1752], 91). 

Vissa kortare drillar skulle ibland spelas med en snärt med fingrarna, något som runt 
1750 kallades för halbtriller eller pralltriller. Marpurg föreslog 1755 att dessa snärtiga drillar 
ibland startade på huvudtonen, och således producerade en inverterad mordent. C. P. E. Bach 
kallade detta ornament för schneller och skrev ut det i smånoter när han åsyftade det. C. P. E. 
Bachs exempel av pralltriller är en drill med en ton överbunden till huvudtonen, alltså en 
överbunden drill. Den är likvärdig med fransmännens tremblement appuyé et lié 
(Schulenberg, 2001). Mordant är inte nödvändigtvis begränsad till bara tre noter, i vissa 
sammanhang är det effektivt med fler pendlingar.  

Symbolen för doppelschlag   kan skrivas horisontellt, diagonalt och vertikalt, och 
betyder samma sak. När symbolen står mellan två toner, i.e. inte rakt ovanför, bör den spelas 
efter huvudtonen, mot slutet av den. Ornamentet accent kan ibland se ut som en båge eller 
halvcirkel, ibland som en dubbel halvcirkel (en cirkel som inte är sluten på två ställen) och 
ibland som smånoter. De betyder alla samma sak, och ornamentet har stor betydelse; Quantz 
säger till exempel att ”utan dem skulle musiken vara mager och menlös” samt att ”det måste 
finnas fler konsonanter än dissonanser, men örat blir trött av för mycket konsonanser” 
(Quantz, [1752], 91).  

Quantz, C. P. E. Bach och Agricola bytte ut termen mot vorschlag och delade in dem i 
två underkategorier: veränderlich (variabel) och unveränderlich (konstant). Unveränderlich 
vorschlag är en kort övre eller undre angränsande ton som man kan glida snabbt över, eller ge 
mer tyngd åt beroende på tempo och värde på huvudnoten. Veränderlich vorschlag är en 
relativt lång ton som tar upp halva notvärdet (två tredjedelar om noten är punkterad). Moderna 
teoretiker ger ofta rekommendationen att noggrant spela längden av veränderlich vorschlag 
enligt J. S. Bachs tabell där den har precis halva notvärdet. Det är värt att nämna att även det 
franska förslaget är noterat så, och det finns många källor som föreslår att fransmännen 
föredrog det kortare (Schulenberg, 2001). 

I en nedåtgående skalrörelse betyder symbolen för accent istället nachschlag och är ett 
av de få Bachornamenten som kommer före slaget. Schleifer spelas som ett förslag med två 
toner, de två under huvudtonen, som snabbt anslås och således leder till huvudtonen. En 
vågig lodrät linje är en indikation på arpeggio som är att bryta ett ackord, uppåt, nedåt eller 
både och (Ferguson, 1975, 114 – 116). 

J. S. Bachs musik spelas av alla organister över hela jorden. Hans verk har studerats 
som goda exempel på teknik sedan de skrevs, men han lämnade ingen utförlig teoribok annat 
än Clavierbüchlein vor Wilhelm Friedemann Bach. För att få nyckeln till Bachs 
ornamentering kan man därför studera någon av hans elever, däribland Marpurg och C. P. E. 
Bach som jag nämner.  

Det finns mycket som tyder på att Bach i stil med fransmännen helst inte lämnade 
ornamentiken åt ”slumpen”, om man får kalla exekutörernas musikalitet för det. Han skrev 
noggrant ned ornament både med symboler och i noter, och noterar förslag med noter som få 
före honom gjort. C. P. E. Bach ägnar ett helt kapitel i sin Versuch åt att reda ut ornamentik. 
Det allra första han säger om ornamentik är: ”NO ONE disputes the need for embellishments. 
This is evident from the great numbers of them everywhere to be found. They are, in fact, 
indispensable” (Bach, [1759 – 1762], 79). 
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5 Genomförande  

5.1 Tillämpning av Italiens ornament 

Dirutas avhandling Il Transilvano (1593) innehåller förklaringar och exempel på 
ornament, vilka utan tvekan användes av Frescobaldi och hans samtida. Se notexempel och 
ljudexempel ett nedan: 

Ljudexempel 1 

Värt att notera är att det finns undantag till och med i denna tabell med instruktion. I det 
sjätte exemplet ovanifrån används både den övre och undre granntonen med hänsyn till 
musikens linje, och där ornamentet kommer före slaget i ornamenteringen av de sista två 
fjärdedelarna. 

Exempel på tremoli och 
tremoletti från Il Transilvano 
(1593) kopierat av mig från 
Howard Ferguson i Keyboard 
Interpretation, s. 130 – 131 

Ljudexempel 1. Ornamenten i Dirutas Il Transilvano (1593) spelat av mig på cembalo. 

https://drive.google.com/open?id=1pJ27IuzZA8Swki_uV3UVJ7O-8SElIG_d
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 Ljudexempel 2 
 

 
5.2 Tillämpning av Spaniens ornament 

Här under finns en tabell och en ljudfil med ornament från Sancta Marías Libro llamado 
Arte de tañer Fantasia (1565).  

 
Ljudexempel 3 
 

 
 

Exempel ur Girolamo 
Frescobaldis Fiori 
Musicali (1565), 
kopierat av mig från 
Harold Gleasons 
Method of Organ 
Playing, s. 234 

Quiebro och redoble ur Sancta Marías Libro llamado Arte de tañer Fantasia (1565) kopierat från 
Howard Ferguson i Keyboard Interpretation, s. 128. 

Ljudexempel 2. Exempel på ornament ur Frescobaldis Fiori Musicali (1565) spelat av mig på cembalo. 

Ljudexempel 3. Exempel på ornament ur Sancta Marías Libro llamado Arte de tañer Fantasia 
(1565) spelat av mig på cembalo. 

https://drive.google.com/open?id=1EhcGOAniDuGT03qRhg1qaPDFBz6lnGl9
https://drive.google.com/open?id=1V4ieCOSmIeDYml--DGTzBfmrsVCEdYh-
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5.3 Tillämpning av Englands ornament 

Här nedan finns en av de första kända ornamenttabellerna i en källa från England, ur 
Simpsons The Division Viol. Detta var dock långt efter Byrds tid och inte i närheten av vad 
han använde sig av för symboler.  

Ornamenttabellen ur Christopher 
Simpsons (1602 eller 1606 – 1669) 
The Division Viol 1659. 

Ljudexempel 4 

I ”Rules for Graces” ser man en helt annan uppsättning symboler, och även namnen skiljer 
sig åt.  

”Rules for Graces” 
hämtad ur A Choice 
Collection of Lessons 
for the Harpsichord or 
Spinnet (1696) av 
Henry Purcell 

5.3.1 Min ornamentering av Byrds All in A Garden Green 

William Byrd är en av virginalmusikens företrädare och variationsverken tog fart med 
Byrd och hans samtida kompositörer. All in a Garden Green finns inkluderat i My Ladye 
Nevells Booke från 1591. Stycket är skrivet i variationsform, med sex variationer på melodin. 
Rörelserna blir mer och mer flödande och notvärdena blir kortare allt eftersom stycket närmar 
sig sitt slut. Det är en hel del ornamentsymboler utskrivna i form av dubbla diagonala linjer, 

Ljudexempel 4. Ornamenten i Christopher Simpsons The Division Viol (1659) spelat av mig på 
cembalo. 

https://drive.google.com/open?id=1DBBQG0NPBI_n01UO0OSZm5-nr6KheZQp
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och svårigheten för mig här är att välja ett lämpligt ornament som passar till styckets karaktär 
och inte tar fokus från kompositionen. 

William Byrds All in a Garden Green ur My Ladye Nevells Booke från 1591. En version med Byrds not i 
den övre klammern och i den undre och i den undre klammern finns en version med hur jag spelade. 



22 
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Att spela Byrds musik var en spännande utmaning. Det var svårt och roligt att i 
avsaknad av instruktioner försöka motivera ornamenteringen. Jag fokuserade mycket på 
musikens riktning och försökte ta fasta på det, som till exempel här nedan i takt nio där jag 
vid ornamentsymbolen valt att göra en alterering till tonen ovanför huvudtonen eftersom den 
melodiska linjen rör sig neråt. 

 
Alla exempel på detta var dock inte lika självklara. Jag fick testa flera olika modeller 

innan jag hittade en lösning jag var nöjd med i takt 23. Ornamentsymbolen är utplacerad på 
åttondelar som har ett tersintervall från tonen innan, och en ters och en kvart till tonen efter. 
Jag provade att behandla det som en nedåtgående rörelse och alterera med tonen ovanför, 
men jag tyckte inte det lät speciellt lekfullt, i exemplet nedan: 

 
 
Istället ”fyllde jag” terserna med genomgångstoner och blev nöjd med resultatet: 

 
Jag upplevde också att det var svårare för mig att välja ornament med dissonant 

funktion när jag arbetade med Byrd. Detta syns i takt fyra på den version jag har 
ornamenterat där både slag ett och slag fyra har en drill i altstämman. Det är tersen som ska 

Ljudexempel 5 

Ljudexempel 6 

Ljudexempel 7 

Notexempel och 
ljudexempel 5. Takt 
nio i All in a 
Garden Green 
(1591) av William 
Byrd. 
 

Notexempel och 
ljudexempel 6. Takt 
23 i All in a 
Garden Green 
(1591) av William 
Byrd. 
 

Notexempel och 
ljudexempel 7. Takt 
23 i All in a 
Garden Green 
(1591) av William 
Byrd. 
 

https://drive.google.com/open?id=1-hfdUrlSUi4mp_1-sWw1Ea-xlw51fEhV
https://drive.google.com/open?id=1yUo_ARCKyD6nphPlCrolBhYxMJcjxZH7
https://drive.google.com/open?id=1huK5kWY3mhDE_zHmq4tgcBBhwahX4FZz
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ornamenteras men jag gjorde på samma sätt båda gångerna, spelade konsonant på slaget och 
sedan en rapp pendling till tonen ovanför. Båda gångerna är det motiverat genom 
altstämmans melodiska rörelse, om man tänker sig att altstämmans rörelse i takten innan 
leder till tonen E.  

Något av de enda ställena jag direkt valde bort en drill var i takt 16 som finns i 
exemplet nedan. Altstämman och tenorstämman har båda en ornamentsymbol på samma slag, 
och de ligger på sextavstånd så jag valde att drilla i endast altstämman eftersom jag tyckte det 
gav för stort fokus till intervallet som lyftes fram istället för linjen. 

 

 
 

5.4 Tillämpning av Frankrikes ornament 

Chambonnières tabell är tydlig och lätt att förstå, symbolerna är enkla men ger 
samtidigt en genomtänkt känsla eftersom de är snarlika varandra. 

 

 
 
Ljudexempel 9 
 

 

 

Ljudexempel 8 

Chambonnières 
ornamenttabell 
hämtad ur Les 
pièces de clavecin, 
Livre 1 (1670). 
 

Ljudexempel 9. Ornamenten i Chambonnières ornamenttabell ur Les Pièces de clavecin, Livre 1 
(1670) spelat av mig på cembalo. 

Notexempel och 
ljudexempel 8. Takt 
16 i All in a 
Garden Green 
(1591) av William 
Byrd. 
 

https://drive.google.com/open?id=1JNAJB83r3iAU45uRD9vDeolGKgXSqGO4
https://drive.google.com/open?id=11ZIbc2t_VwTKHEHr-bXD9k9oZlQmZuHT
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Det blev förstås viktigt för mig att utföra Rameaus 
ornament enligt hans egen tabell. Inte bara för att 
manga av symbolerna för mig var helt okända, 
utan också för att jag var beredd på att den skulle 
skilja sig en del från tabeller utgivna av andra 
kompositörer som var versamma under samma 
period.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Notexempel och ljudexempel 
11. Jean-Henri d’Angleberts 
ornamenttabell ur Piéces de 
clavecin (1689). 

Ljudexempel 11 
 

Ljudexempel 10 
 

Notexempel och ljudexempel 10. Jean-Philippe 
Rameaus ornamenttabell ur Pièces de clavecin avec 
une méthode [1724 eller dessförinnan] 
 

https://drive.google.com/open?id=1SwM6ogw0uNSGesDe7UB6p6H64d1etJXh
https://drive.google.com/open?id=1SwM6ogw0uNSGesDe7UB6p6H64d1etJXh
https://drive.google.com/open?id=1TewbMA9vr_htwZMH64OJH3mMpArcVnYC
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5.4.1 Min ornamentering av Rameaus Les tendres plaintes 

Pièces de clavecin avec une méthode12 publicerades 1724 och innehåller 20 stycken 
som delats in i två sviter, e-moll och D-dur, samt en menuett och rondo i C-dur. Många titlar 
(ex. Les soupirs, La joyeuse, Les tendres plaintes) visar på en känsla. Andra stycken (ex. La 
vilageoise, La follette, L’egiptienne) på en karaktär, eller en kompositionsteknik (Les trois 
mains, L’enharmonique) (Sadler och Christensen, 2001). Det är endast den första sviten som 
har en traditionell struktur, men det var sviten i D-dur som fångade mig. Den består av tio 
stycken och innehåller bara delar av vad den franska svittraditionen bjuder, det är till exempel 
hela fem stycken som har formen rondeau. Då delarna i sviten är av så oerhört olika 
karaktärer kommer det bli en utmaning att ornamentera så att det känns sammanhängande 
och med fransmännens elegansideal. 

På följande sida finns en version av Les tendres plaintes skriven av mig i 
notskrivningsprogrammet Sibelius där både Rameaus version med symbolornament samt en 
version där jag själv skrivit in ornamenten i noter. I notbilagan 8.1 finns ett originalpartitur 
bifogat. Till varje ornament har jag gett en siffra som stämmer med ordningsföljden om man 
läser Rameaus tabell som finns på s. 32 uppifrån och ner.  

Den första uppenbara svårigheten var att teckna ned ett ornament i noter. Jag har gjort 
mitt bästa för att fånga en improvisatorisk karaktär i mina noteringar men notbilden förmår 
inte visa till fullo hur jag önskar att ornamenten ska låta.  

I Les Tendres Plaintes finns det ett stort antal ornament, av ett fåtal sorter. De allra 
flesta är en cadence, som är en drill med start ovanför huvudtonen, en pincé, som är en 
mordent eller drill från huvudtonen till tonen nedanför, eller en pincé et port de voix, som 
används vid uppåtgående skalrörelser.  

Pincé et port de voix används uteslutande vid uppåtgående skalrörelser och har en 
tydligt dissonerande funktion, ett exempel är första slaget i takt tolv (exempel till höger) där 
det är en väldigt tät harmonik tack vare ornamentet som finns både i sopran och tenor. I 
sopranen kommer ett ciss på slaget och blir dissonant mot grundtonen som finns i 
basstämman. I tenorstämman sker en pendling från den andra tonen i d-mollskalan upp till 
molltersen.  

 

 
 

12 RCT 2–4 

Notexempel och ljudexempel 
12. Takt tolv i Jean-Philippe 
Rameaus Les tendres 
plaintes ur Pièces de 
clavecin avec une méthode 
(1724). 

Ljudexempel 12 

https://drive.google.com/open?id=19aSeyPWcwjE8-kqUbXSdrjpJgwktvIxl
https://drive.google.com/open?id=19aSeyPWcwjE8-kqUbXSdrjpJgwktvIxl
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Den inledande satsen Les Tendres Plaintes i Jean-Philippe Rameaus D-dursvit ur Pièces de 
clavecin avec une méthode [1724]. En version med Rameaus symbolornamenterade version i den 
övre klammern och min i noter ornamenterade i den undre klammern. 
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Cadence har flera användningsområden men ses ofta vid kadenser och på längre toner 
som avslutar en fras, till exempel i sopranstämman i takt 15, 34 och i takt 42 – 43. I takt 34 
har ornamentet en förbindande funktion, och i takt 42 – 43 en intensifierande.  

När jag spelat pincé har de utmärkt sig för att bli särskilt rappa, och ofta med bara en 
pendling. Jag uppfattar att det gav elegans och en viss skärpa som jag förknippar med den 
franska barocken. Att pincé ofta sätter tillfälligt korstecken på tonen under märktes inte så 
mycket i detta stycke, annat än i takt 32 där jag gärna spelar ett giss i basstämman för att 
sedan gå tillbaka till ett G igen i nästa pulsslag.  

Att jag gärna spelade ornamenten rappa och korta blev ett hinder för mig när det kom 
till de längre drillarna i takt 28 och 42 – 43. Det tog emot att spela ornamentet över hela 
takten (exempel nedan) eftersom det gav en känsla av intensitet. Jag började med att försöka 
spela något som liknade detta; en drill som plötsligt dör ut, och sedan point-d’arret nästan 
som ett förslag till nästa takt: 

 
Det lät konstlat för mig, jag ville att det skulle låta som en hel linje och beslutade mig 

stället för att göra en lång drill som ökar i intensitet och leder upp till höjdpunkten på ettan i 
takten efteråt. Det som möjliggjorde för detta var att jag ökade styckets tempo något, i det 
långsammare tempot upplevde jag att de snabba tonerna i drillen stod i för stor kontrast mot 
lugnet jag försökte förmedla. 

 
Detta var för mig ett exempel på ett fall där point-d’arret är en del av drillen och inte 

ska spelas som att det hör till tonen efteråt.  
 

  

Notexempel och ljudexempel 
13. Takt 28 i Jean-Philippe 
Rameaus Les tendres 
plaintes ur Pièces de 
clavecin avec une méthode 
(1724). 

Ljudexempel 13 

Notexempel och ljudexempel 
14. Takt 28 i Jean-Philippe 
Rameaus Les tendres 
plaintes ur Pièces de 
clavecin avec une méthode 
(1724). 

Ljudexempel 14 

https://drive.google.com/open?id=1RdrsvadER0rVJRia5i-3RQhdhuW5C47I
https://drive.google.com/open?id=1RdrsvadER0rVJRia5i-3RQhdhuW5C47I
https://drive.google.com/open?id=1g4V5xv5lavdcmsxdaj8pRsbd3c0ua5ag
https://drive.google.com/open?id=1g4V5xv5lavdcmsxdaj8pRsbd3c0ua5ag
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5.5 Tillämpning av Tysklands ornament 

Här under är J. S. Bachs välkända ornamenttabell. Den är väldigt logisk och man ser 
tydligt fransmännens tankesätt av att drillen har tre delar, till exempel i de två första 
ornamenten i andra systemet. Där ser starten ser ut som ett dubbelslag, även ornamentet har 
den böljande formen, sedan kommer pendlingarna. Det borde vara fler pendlingar än vad som 
är utskrivet i hans exempel. Slutet är sedan markerat som en mordent. 

 
 
5.5.1 Min ornamentering av Bachs Allemande ur Suite V 

Bach skrev sina Six Suites13 mellan ca år 1722 och 1725. De kom att bli kallade franska 
sviter senare, men likt Bachs andra sviter var de snarare skrivna i den italienska stilen; det 
finns exempelvis en Polonaise i den sjätte sviten som är främmande för en fransk svit (Fuller, 
2001). Dock är titeln på samlingen på franska i de tidiga kopiorna – Suite pour le clavecin 
(ex. Bernhard Christian Kayser, 1705–1758 och Johann Christoph Altnikol, 1720–1759).14  

Att couranterna är skrivna med det franska namnet courante (jmf med italienska 
corrente) ger också belägg för smeknamnet ”franska sviter”. Det finns inget 
originalmanuskript på sviterna och ornamenteringarna varierar, både i hur symbolerna ser ut 
och hur de varit utplacerade, i de tidiga kopiorna. Den femte sviten i G-dur, BWV 816, har 
sju satser. Den tilltalar mig eftersom den är så intensiv och fylld av glädje. Jag vill utföra 
ornamenteringar som tillför energi och är sprudlande och rappa.  

På följande sida finns en version skriven av mig i notskrivningsprogrammet Sibelius 
där både Bachs version med symbolornament samt en version där jag skrivit in ornamenten i 
noter. Vid varje ornament finns en siffra som överensstämmer med Bachs ornamenttabell, 
som finns på s. 31 om man läser den från vänster till höger. I notbilagan finns originalpartitur. 
 
 

 
 

13 BWV 812–817  
14 6 French Suites, BWV 812-817 (Bach, Johann Sebastian), imslp.org, VIAF (feb 2019) 

Notexempel och 
ljudexempel 15. J. S. 
Bachs ornamenttabell ur 
Clavierbüchlein vor 
Wilhelm Friedemann Bach 
(1720). 

Ljudexempel 15 

https://drive.google.com/open?id=12yrwR667JyDkx9hU91hgylceSVjVwJwX
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Första delen ur Allemande, den inledande satsen i den femte sviten, BWV 816, ur Johann Sebastian Bachs 
Six Suites som skrevs 1722–1725. En version med Bachs symbolornament i den övre klammern och med 
min i noter utsmyckade i den undre. 
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Bachs notbild är till stor del redan fylld av noterade ornament. Det gör det bekvämt att 
spela eftersom jag är van att spela det som står snarare än att själv improvisera ornament. Det 
ger mig dock vissa svårigheter i utmaningen att ornamentera medvetet. Det var svårt att tänka 
bort ornamenten i ett initialt stadium då de smälter ihop med melodins linjer, som till 
exempel här nedan i takt fyra där sopranen börjar en figur på första slaget som har 
ornamentliknande egenskaper, för att sedan fogas samman med ornamentet doppelt-cadence 
på andra slaget. 

 
Det jag misstänkte skulle bli svårt i arbetet med detta stycke var att hitta ”lediga” toner, 

alltså toner som inte redan är del av ett ornament, att ornamentera på. Jag testade mig fram 
och plötsligt hittade jag toner att smycka ut överallt. Det är ett glatt och lättsamt stycke så det 
kändes inte som att det blev för mycket vid något tillfälle, men ibland kände jag att jag ställde 
mig mot musiken genom att hindra flödet på olika sätt, som till exempel här i takt sex: 

 
Jag tyckte detta lät så banalt och kom 

fram till att det måste vara för att jag spelar 
ornamenteringarna på de starka pulsslagen, 
ett och tre. Att ornamentera där tillför inte 
heller någon dissonans och jag fick tänka på 
någonting annat att lyfta fram och tänkte på 
den lilla skalrörelsen på det fjärde pulsslaget. 
Där finns dessutom ett återställt c till kontrast 
emot tenorens ciss på andra slaget. Jag 
provade med en kort drill på C men det 
kändes inte rytmiskt sammanhängande. Jag 
kom istället fram till detta i exemplet till 
höger:  

Notexempel och ljudexempel 
16. Takt fyra i J.S. Bachs 
Allemande ur Six Suites 
(1722–1725). 

Ljudexempel 16 

Ljudexempel 17 

Notexempel och ljudexempel 
17. Takt sex i J.S. Bachs 
Allemande ur Six Suites 
(1722–1725). 

https://drive.google.com/open?id=1EJpTPyRuYRPTWlWOFAbf8feZ473dfkob
https://drive.google.com/open?id=1EJpTPyRuYRPTWlWOFAbf8feZ473dfkob
https://drive.google.com/open?id=1S-Ro6YSIjFkX4s6N21UMQNuGze9DfCJ6
https://drive.google.com/open?id=1S-Ro6YSIjFkX4s6N21UMQNuGze9DfCJ6
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Ett av de ställen som jag tycker är allra vackrast är i takt tio när sopranen plötsligt har 
ett återställt F. Jag upplever det melankoliskt och jag ville se om jag kunde lyfta fram det 
ännu mer. Det visade sig svårt, det mesta jag provade var opassande – till exempel en 
mordent på F, vilket snarare tog bort från överraskningsmomentet. Det enda jag hittade som 
jag tyckte fungerade var en kort pralltriller (det övre exemplet nedan) där man inte lyfter den 
första tonen och således inte slår om den tredje. Det kändes nog dissonant och tragiskt för att 
passa min känsla, men jag föredrar hela takten utan ornament, vilket finns i det nedre 
exemplet nedan. När resten av stycket är så fyllt av sprudlande ornament kan också 
avsaknaden göra sin del för känslouttrycket. 

 

 
 

 
 

  

Notexempel och ljudexempel 
18. Takt tio i J.S. Bachs 
Allemande ur Six Suites 
(1722–1725). Med en 
pralltriller. 

Notexempel och ljudexempel 
19. Takt tio i J.S. Bachs 
Allemande ur Six Suites 
(1722–1725). Utan 
ornament. 

Ljudexempel 19 

Ljudexempel 18 

https://drive.google.com/open?id=1Y9EDWwHf2Z7UpRHbgpj4qNqmSFfE6_1F
https://drive.google.com/open?id=1Y9EDWwHf2Z7UpRHbgpj4qNqmSFfE6_1F
https://drive.google.com/open?id=11Wer2mHNSSBHriu9sNEPgWTOvMHUCnsa
https://drive.google.com/open?id=11Wer2mHNSSBHriu9sNEPgWTOvMHUCnsa
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6 Diskussion 

 
6.1 Tankar kring forskningsfrågorna 

• Hur kan jag genom litteratur utöka min förståelse för en kompositörs intentioner vad 
gäller ornamenteringen i dennes musik? 
 

Genom mitt arbete har jag insett att mycket går att läsa sig till, men inte lösningen på 
hur man ornamenterar rätt. Jag trodde jag skulle få ett svar som var mycket mer svartvitt än 
det jag fick, och som gick att beskriva på ett enkelt och konkret sätt. Men jag upplever att jag 
vann något viktigare – en inblick i improvisationskonsten. Kompositörernas faktiska 
intentioner var kanske inte att jag skulle närma mig deras musik med en klar formel redan 
innan jag börjat spela deras notbilder; utan att jag (med kunskap om stilen) skulle tillämpa 
min egen musikalitet. Man kan komma en bit på vägen med kunskap om kompositören och 
dess samtid, samt genom förord och publikationer denne gett ut – men inte hela vägen. De 
hade något som jag, och många med mig idag saknar – improvisation som en daglig, naturlig 
del av mitt musicerande.  

 
• Hur kan jag tillämpa kunskaperna jag fått genom litteratur på mitt eget orgel- och 

cembalospel? 
 

Genom litteraturlistan har jag fått verktyg för att lägga en trovärdig grund när jag 
ornamenterar. Innan jag inledde mitt arbete var min kunskap om specifika ornamentsymboler 
liten, och jag tog mig sällan friheter i hur de bör utföras. Att ha gått från en viss osäkerhet vad 
gäller ornamentering till att se fram emot att fortsätta sätta mina nyvunna kunskaper på prov 
är en vinst för mig.  

Att endast ha använt cembalon genom arbetets gång har känts viktigt eftersom jag 
började med det mycket senare än orgeln och det var en bra chans för mig att spendera tid 
med instrumentet. Eftersom de är besläktade har jag i min erfarenhet stött på i princip samma 
ornament när jag spelat ur orgelns repertoar, så det är förstås viktigt även för det instrumentet 
att få reda ut begreppen. 

 
6.2 Metod- och materialdiskussion 

Svårigheten för mig när jag valde litteratur var att det fanns otroligt mycket att välja 
mellan, vilket förstås gjorde det svårt att sålla bland dem. Jag kom fram till ett antal böcker 
via rekommendationer från lärare. Jag upplever att urvalet tjänade väl till syftet, men det är 
tråkigt att välja bort och känna att man inte kan få (eller i denna uppsats återge) hela bilden. 
En bok som glatt överraskade mig var Howard Fergusons Keyboard Interpretation som inte 
bara framställde fakta på ett uppfriskande opartiskt sätt, utan hade också tydliga 
beskrivningar och var noga med att inte generalisera för att förenkla någonting. Jag skulle 
rekommendera den som första steg om man önskar läsa vidare om ornamentering och börja 
småskaligt men vill ha någonting som är detaljerat och tydligt. 

Frederick Neumanns Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music var 
likvärdigt praktisk men avsevärt mer informativ. Jag fick svårigheter att sålla i den för att 
plocka ut endast det jag behövde eftersom den innehöll så otroligt mycket, så det slutade med 
att jag lutade mig mest mot Ferguson i sammanställandet.  

Att läsa C. P. E. Bachs Versuch och J. J. Quantz On Playing the Flute var något av de 
finare upplevelserna under mitt arbetes gång. Aldrig har jag känt mig så nära kompositörerna 
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som verkade under barocken, och att se deras för mig obekanta synsätt på ornamentering som 
en konstform man måste hålla igång med dagliga övningar var oerhört inspirerande.  

Samma känsla har jag fått av att spela styckena jag valde med originalmanuskriptet vid 
min sida. Även när jag läste om kompositörerna som publicerat ornamenteringstabeller har 
jag varit noga med att alltid försöka söka upp den för att se den med egna ögon. Jag slogs av 
hur avlägset det kändes att läsa om någonting i modern litteratur med moderna beskrivningar, 
och utskrivet med notskrivningsprogram. Jag blev förtjust när jag såg deras tabeller och 
tänkte på hur de tog sina första stapplande steg i att försöka skriva ner något så ogripbart som 
ornament i ord och med noter.  

När jag inledde arbetet hoppades jag på att hinna spela musik från alla fem länder och 
jag hade valt ut dessa från Italien och Spanien: 

 
Italien  Girolamo Frescobaldi (1583–1643)  
 Toccata Prima ur Toccate e partite d’intavolatura, Libro secondo (1627) 
Spanien  Francisco Correa de Arauxo (1584–1654) 
 Quinto tiento de quarto tono (nr. 19) ur Libro de tientos y discursos de música 

practica, y theorica de organo initulado Facultad organica (1626) 
 

Jag insåg att arbetet med Correa skulle innebära en fördjupning i konsten diminuering 
för att jag skulle kunna göra ett rättvist jobb. Frescobaldi skriver ut stora delar av sina ornament 
i noter och jag valde därför kompositörer som har större andel ornamentsymboler. Tiden var 
tyvärr alltför knapp och jag fick välja att fokusera min tid på England, Frankrike och Tyskland, 
men det är definitivt en bra fortsättning för mig att spela musik från Italien och Spanien som 
vidareutveckling.  

En svårighet som gjorde det tungrott i början var att jag saknade ord för vissa 
musikaliska termer på svenska. Jag har sökt i litteraturen efter svenska ord för ornament, och 
endast hittat en källa: Organistpraxis av Lars Angerdal. Jag upplevde ett glapp i språket när 
det handlar om ornamentering, och hade mycket svårt att komma underfund med hur jag 
skulle prata om ornamenten. Till exempel ornamentet slide eller schleifer har jag inte hittat 
någon översättning på, likaså med det korta förslaget acciaccatura. Lösningen blev nog den 
bästa ändå; att prata om ornamenten med sitt ursprungsnamn, men det känns tråkigt att inte 
hitta orden på sitt eget språk. 

 
6.3 Resultatdiskussion 

Arbetet med notbilderna var spännande, men framförallt förvånade det mig hur roligt 
det var att sitta vid instrumentet. Processen att gå från att spela stycket utan ornament till att 
ornamentera varhelst jag hittade en möjlighet var befriande. Det var ett sätt jag aldrig arbetat 
på tidigare men som gav mig mycket. Innan jag började med detta arbete såg jag sällan 
kritiskt på en not. Det kändes nästan som ett övertramp när jag började plocka bort ornament, 
och vissa kompositörer skulle nog ta det som ett sådant också. 

Mina notupplagor är goda exempel på att det är orimligt att notera musiken som man 
vill att den ska låta – intressant eftersom det förstås var samma svårigheter som 
kompositörerna under barocken tampades med. Mina försök att skriva ner en levande drill var 
fruktlösa och jag fick släppa den tanken. De små skillnader jag gör när jag sitter vid 
instrumentet går inte att återge eftersom tempot inte är konstant när jag spelar. 

De tre styckena jag valde gav mig mycket, och väldigt olika infallsvinklar.  
All in a Garden Green av William Byrd var nog stycket jag hade det enklast att jobba 

med. Med mitt läsande som bakgrund visste jag ju att virginalisterna inte verkade vara allt för 
noggranna med det exakta utförandet av ornament, och det kändes därför av någon anledning 



36 
 

enklare att lägga till eller dra bort någonting. Jag kände ingen press eller förväntan, utan var 
avslappnad i processen och hade roligt. 

Jean-Philippe Rameaus Les Tendres Plaintes var däremot mycket svårt att arbeta med, 
eftersom Rameaus intentioner var så tydliga. Det blev väldigt klart att ornamenten inte bara 
har en utsmyckande funktion, utan är en stor del av musikens kropp. Det var nästan 
smärtsamt att spela igenom stycket utan ornament eftersom det blev så avskalat. Jag upplevde 
att där jag fick ut mest av Rameaus musik var vid repriserna och jag kunde försöka matcha 
hans ornamenteringskonst med mina egna utsmyckningar.  

Allemande av J. S. Bach hamnade någonstans mitt emellan. Rent musikaliskt hade jag 
lätt att ta till mig musiken, den kändes oerhört naturlig. Det gjorde det förstås svårare att 
lägga till ornament efter eget huvud eftersom jag kände ett ansvar att leva upp till något. Det 
var inte att hitta något ställe att spela ornament på som var svårt, det gick snarare automatiskt 
eftersom musiken nästan bjöd in till det själv. Det var steget att säga ”här vill jag ha den!” 
och slutgiltigt skriva ned någonting.  

 
6.4 Arbetets bidrag till den allmänna kunskapsutvecklingen 

Jag hoppas att mitt examensarbete kan tjäna som inspiration för någon att utforska det 
rika arvet av tradition som finns bakom ornamenteringen. Mitt examensarbete är inte 
banbrytande utan ett i mängden, och jag hoppas på fler svenskspråkiga publikationer om 
ornamentering.  

En tanke om möjligheter till fortsatt forskning är att fokusera på kunskapsluckorna jag 
upplevt i den musikaliska terminologin.  

För min egen del skulle jag vilja fördjupa mig i diminuering, för att komma närmre 
kompositörernas intentioner. Så vill jag också fortsätta jobba emot en bättre förståelse för 
notbilden så att jag inte behöver vara bunden till alla detaljer utan spela i tonsättarens anda. 

 
6.5 Slutord 

Vad jag ville med uppsatsen var att ge mig själv möjlighet att göra mer tidsenliga 
interpretationer genom att fördjupa mig i ornamentik, ett ämne som jag inte tidigare ägnat 
tillräckligt mycket tid åt. Jag uppnådde snarare bredare möjligheter att göra egna personliga 
interpretationer med ornamentens historia som grund. Jag har lärt mig mycket, och det har 
varit långt ifrån de saker jag förväntade mig – jag letade efter en genväg till barockens praxis 
men fann att den enda vägen dit är genom min egen musikalitet. Jag fick en inblick i en 
improvisationskonst som för mig var mer omfattande än jag tidigare förstått, och har insett att 
jag måste ägna mig mer åt den för att bli bekväm med att improvisera ornament. 
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8 Bilagor 

8.1 Notbilagor 

William Byrds All in a Garden Green hämtat ur My Ladye Nevells Booke från 1591. Hämtat 
från British Library, (MS Mus. 1591). 
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Den inledande satsen Les Tendres Plaintes i Jean-Philippe Rameaus D-dursvit ur Pièces de 
clavecin avec une méthode (Paris, Chez Charles-Etienne Hochereau, u.å. [1724]). Hämtad från 
Petrucci Music Library, imslp.org. 
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Första reprisen ur Allemande, den inledande satsen i den femte sviten, BWV 816, ur Johann 
Sebastian Bachs Six Suites (skrevs 1722–1725, manuskript: Johann Christoph Altnikol, u.å. 
ca. 1740–1759). Hämtad från Petrucci Music Library, imslp.org. 

 

 


