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Förord 
Min handledare professor Jan Ling har ganska ofta ställt frågan "Hur i helsike kan vuxna 
människor bli osams om hur musik lät för några hundra år sedan?" För undvikande av alla 
missförstånd vill jag redan här klargöra att för mig är det en självklarhet att vem som helst 
har rätt att spela och sjunga vad som helst hur som helst.  
I den klassiska musikkulturen förhåller det sig emellertid inte på det sättet. Där finns normer 
och regler inte minst för hur Bachs musik ska framföras. Denna avhandling handlar ytterst 
om huruvida det är särskilt lyckat att dessa regler och normer har den särställning de har. 

Avhandlingar brukar inledas med att man tackar de handledare, kollegor, elever, vänner och 
ovänner som hjälpt till på olika sätt. Jag föredrar emellertid att tacka privat och nöjer mig här 
med att tillkännage min stora tacksamhetsskuld. Jag vill dock tacka min förste handledare 
professor Jan Ling lite mer formellt, eftersom hans hjälp, lojalitet, värme, kreativa intelligens, 
djärvhet, sinne för väsentligheter och övergripande sammanhang varit av avgörande bety-
delse. 

Ambitionen har varit att skriva en avhandling som inte bara uppfyller vetenskapliga krav, utan 
den ska kunna läsas av vetenskapligt oskolade läsare. Därför har emellanåt aspekter och 
faktorer berörts som kan anses vara alltför elementära i en avhandling. 
Vad gäller Jan Nordqvists teckningar så är de medtagna inte bara för att lätta upp den tunga 
texten, utan de tjänar i flera fall som illustrationer. 

Gunno Klingfors, Stockholm i september 1991 

Förord 2013 

Nyutgåvan av min doktorsavhandling ”Bach går igen” är inledningen på ett projekt där av-
handlingen kommer att kompletteras på olika sätt för att utveckla materialet och göra det mer 
lättanvänt. Projektet heter SOUND of BACH, och det är det nya namnet på avhandlingen. 

Att det blivit en PDF-utgåva beror på att det är ett kostnadseffektivt alternativ som snabbt kan 
uppdateras. Dessutom blir materialet sökbart, och man kan lägga in video, ljudexempel och 
annat. 

Den största skillnaden mot originalet är att jag använder fotnoter i stället för slutnoter, ef-
tersom de förra är lättare att hantera vid skärmläsning. Vidare har bilder, ljudexempel och 
länkar till bl.a. google maps lagts till och delar av innehållet uppdaterats. Felaktigheter har 
rät-tats och språket delvis av-akademiserats. 

Att överföra 20 år gamla datafiler till moderna format är komplicerat. Därför finns det säkert 
åtskilliga fel i nyutgåvan som jag ännu inte upptäckt. Jag är väldigt tacksam för hjälp med 
att rätta till felaktigheter.. 

Gunno Klingfors, Stockholm i oktober 2013 
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Om framställningen 
Citat har återgivits i spärrad stil. Fetstil i originalet har markerats med fet stil; övriga typogra-
fiska förändringar i originalet har betecknats med understrykning 

Citat har nästan uteslutande återgetts på originalspråket, utom i de fall då källan ifråga varit 
omöjlig att få tag på eller av särskilda skäl som förklarats i anslutning till citatet. 

Förkortningar 
BachDok I-VI = Bach-Dokumente I-IV ("-xx" = dokumentnummer, ":xx" = sidnummer) 
BG = Bach-Gesellschaft 
BWV = Bach Werke-Verzeichnis 
cm VP = centimeter vattenpelare 
dB = decibel 
DTÖ = Denkmäler der Tonkunst in Österreich 
Grove [19806] = The New Groves Dictionary of Music and Musicians, sjätte upplagan 
Hz = Herz 
KB = Kritischer Bericht 
KML = (Anonym) Kurtzgefaßtes Musicalisches Lexicon [(17371)17492] 
M.m. = Mälzels metronom 
MGG = Musik in Geschichte und Gegenwart [1949ff-] 
ms = millisekunder 
NBA = Neue Bach-Ausgabe [1954ff-], Bärenreiter Verlag och Deutschen Verlag für Musik, Leipzig 
NGB [19832] = Bach family (reviderad version av Wolffs artikel i Grove [19806]) 
NGEK [(19891)19902] = Early Keyboard Instruments (The New Grove Musical Instruments Series) 
NGPP [(19891)19902] = Performance Practice, Music after 1600 (The New Grove Handbooks in Music) 
NGV [19893] = The Violin Family (The New Grove Musical Instruments Series) 
SCB = Schola Cantorum Basiliensis 
Sohlmans [1975-792] = Sohlmans Musiklexikon, andra upplagan 
tr = transponerad 

S = sopran 
A = alt 
T = tenor 
B = bas 

bf = blockflöjt 
ce = cembalo 
fa = fagott 
hn = horn 
kb = kontrabas 
kl = klaver 
km = konsertmästare 
ko = kompositör 
kp = kapellmästare 
lu = luta 
o'a = oboe d'amore 
ob = oboe 
oc = oboe da caccia 
or = orgel 
pa = pantaleon 
pu = pukor 
si = sinka 
tb = trombon 
te = teorb 
tp = trumpet 
tr = traversflöjt 
v'a = viola d'amore 

va = viola 
vc = violoncell 
ve = violone 
vg = viola da gamba 
vn = violin  

F4 = förminskad kvart 
F5 = förminskad kvint 
L2 = liten sekund 
L3 = liten ters 
L6 = liten sext 
L7 = liten septima 
L9 = liten nona 
R4 = ren kvart 
R5 = ren kvint 
R8 = ren oktav 
S2 = stor sekund 
S3 = stor ters 
S6 = stor sext 
S7 = stor septima 
S9 = stor nona 
Ö1 = överstigande prim 
Ö2 = överstigande sekund 
Ö4 = överstigande kvart 
Ö5 = överstigande kvint 
Ö6 = överstigande sext 
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1.A Inledning 
Varför skriver man en doktorsavhandling om uppförandepraxis i Johann Sebastian Bachs 
(1685-1750) ensemblemusik? Det har ju redan skrivits hundratals böcker och artiklar i detta 
och angränsande ämnesområden och skivaffärerna är fyllda av "autentiska" inspelningar. Är 
inte ämnet uttömt?  
Jag skall redogöra för motiven bakom detta arbete genom att besvara den inledande frågan, 
som egentligen är tre frågor.  

Att jag valt att framlägga mina idéer i avhandlingsform beror framför allt på att de i väsentlig 
grad avviker från etablerade uppfattningar om hur Bachs musik lät när han själv framförde 
den. Eftersom de vedertagna föreställningarna anses vara historiskt relevanta måste avvi-
kande uppfattningar prövas och presenteras enligt vetenskapligt accepterade normer för att 
tas på allvar. 

Mitt intresse för äldre tiders uppförandepraxis beror på att framförandesättet avgör 
musikupplevelsen.   
Vad avses då med begreppet uppförandepraxis? 
Bachs notskrift kan ses som en kodad och skissartad version av ett musikaliskt förlopp (med 
"notskrift" avses här även anvisningar om besättning, ljudnivå, affekt, tempo etc.). Eftersom 
noter ger en ofullständig bild av Bachs avsikter måste den av notskriften förmedlade inform-
ationen tolkas och kompletteras i olika avseenden.  
Denna tolknings- och kompletteringsprocess styrs av bestämda normer, förankrade i utöva-
rens erfarenhet och estetiska regelverk, vilka återspeglas i framförandet.  
Med uppförandepraxis avses normer av detta slag, och i begreppet kan egentligen allt inrym-
mas som har med det praktiska framförandet av noterad musik att göra.1  
Det är en utbredd föreställning att begreppet uppförandepraxis är relevant bara för äldre ti-
ders musik, men eftersom all noterad musik måste kompletteras och tolkas och denna pro-
cess som regel sker med utgångspunkt i ett normsystem tillämpas alltid en viss uppförande-
praxis när noterad musik förverkligas.2 Bengtsson [1973:373] skiljer mellan uppförandepraxis 

1 Huruvida det är relevant att tala om uppförandepraxis även i gehörstraderad musik eller ej är i och för sig en in-
tressant frågeställning som dock ligger utanför ramen för denna framställning. 
2 Studiet och tillämpningen av 1800-talets uppförandepraxis är på god väg att bli en etablerad verksamhet, och på 
senaste tid har en rad projekt inletts vad gäller det tidiga 1900-talets framförandenormer (analyser av Stravinskijs 
och Gershwins pianorullar, utvärderingar av tidiga fonogram, rekonstruktionsförsök av äldre Broadway-produkt-
ioner etc.). Notbilden måste tolkas även när man läser noter och hör musiken inom sig: även här spelar alltså 
uppförandepraxis en avgörande roll. Vid verkanalys måste t.ex. beaktas att tempo och klangbild i hög grad avgör 
vad som är mer eller mindre betydelsefullt ur strukturell synpunkt. Intervallens storlek (tonförrådet) har avsevärd 
betydelse för samklangen och därmed för harmonikens innebörd och funktion, osv. 
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(det allmängiltiga) och tolkning eller interpretation (det individuella), en princip som delvis till-
lämpats här. 

Jag har skrivit om framförandet av just JS Bachs musik därför att jag tycker om hans musik, 
och att källmaterialet är lättåtkomligt. 
Dessutom är Bachs musik välkänd, så jag har kunnat undvika utrymmeskrävande notexem-
pel. Men huvudanledningen är att jag vill väga mina hypoteser mot etablerade uppfattningar. 

1.A.1 Den klassiska musikkulturen 
Eftersom vårt konstmusikaliska arv – inklusive JS Bachs musik – har förvaltats av den klas-
siska musikkulturen och dess institutioner sedan 1800-talet, är det nödvändigt att titta lite 
närmare på klassisk musikkultur och jämföra den med Bachtidens musikkultur.3 
Bachtiden 
Under Bachs tid (grovt räknat första hälften av 1700-talet) var det ovanligt att man på allvar 
intresserade sig för gammal musik.4 Följande utsaga av Hawkins [1770:13] är typisk:5 Not-
hing in music is estimable that is not new. No music tolerable, which has been heard before. 
Evolutionstanken var allmänt vedertagen. Musik som hade 20 år eller mer på nacken betrak-
tades i regel som gammalmodig.6 Man kunde beundra konstfullheten i äldre tiders musik, 
men den ansågs sällan förebildlig (klassisk).7  
Så musiker lärde sig att spela och sjunga samtida musik, utan bakåtblickar. Följaktligen var 
det självklart att gamla instrument slängdes såvida de inte kunde moderniseras, på samma 
sätt som gotiska katedraler gjordes 1700-talsmässiga istället för att bevaras i originalskick. 

Under Bachs tid var nyskriven konstmusik en självklar och viktig del av sakrala och profana 
evenemang. Däremot var det nog ganska sällsynt att man lyssnade på professionellt fram-
förd musik bara för lyssnandets skull. Konstmusiken var alltså ingen isolerad företeelse utan 
hade som regel bestämda funktioner i samhällslivet,8 vilket medförde att dåtidens musiker 
hade en stor och regelbundet återkommande publik. Tonsättarna skrev i normalfallet musik 
på beställning, och såväl uppdragsgivare som publik krävde att musiken skulle vara funktion-
ell, modern, begriplig och underhållande. I flera källor understryks vikten av att musiken är 
sådan att hela publiken (inte bara kännarna) har utbyte av den.9 

3 Begreppet "klassisk" musik (estetik, uppförandepraxis etc.) används inte i sin ursprungliga betydelse här ("före-
bildlig"), utan som samlande benämning för den musikkultur som växte fram under 1800-talet och som beskrivs i 
detta avsnitt. Beträffande begreppet "klassisk", se Finscher [1966/67]. För utförliga resonemang kring den klas-
siska musikkulturen, se Wiora [1969], Weber [1977] & [1984], le Huray/Day [1982], Ling [1988] & [1989] samt 
Dahlhaus [1988]. 
4 Detta avsnitt bygger framför allt på Weber [1984]. Med "gammal", "historisk" etc. musik avses fortsättningsvis 
musik som inte skapats av den verksamma generationen, det vill säga musik som är minst 20–40 år gammal. 
5 Efter Weber [1984:177]. 
6 Se t.ex. Quantz [1752:324ff]: Wenn man die Musik der Deutschen, von mehr als einem Jahrhunderte her, ge-
nau untersuchet: so findet man ... daß sowohl ihr Geschmack, als ihre Melodieen [sic], länger als bey ihren Nach-
barn, ziemlich platt, trocken, mager, und einfältig gewesen... Es fehlte ihnen an einer guten Wahl und Verbindung 
der Gedanken. Die Leidenschaften zu erregen und zu stillen, war ihnen etwas unbekanntes... In ihrer Singmusik 
sucheten sie mehr die bloßen Wörter, als den Sinn derselben, oder den damit verknüpfeten Affect, auszu-
drücken... Ihre Singarien ... waren sehr kurz; aber auch sehr einfältig und trocken... Die Instrumentalmusik der 
Deutschen in den vorigen Zeiten, sah mehrentheils auf dem Papier sehr bunt und gefährlich aus... so klangen 
ihre Stücke ... nicht lebhaft, sondern matt und schläfrig. 
7 En del äldre musik framfördes regelbundet i kyrkan som en del av ritualen, men i moderniserat skick. Se vidare 
inledningen till del 5 angående hur man i Leipzig och Dresden framförde musik av Giovanni Pierluigi Palestrina 
(1525-1594) under Bachs tid. Beträffande 1700-talets förhållningssätt till stile antico, se Weber [1984:187ff]. 
8 Detta gällde även i hög grad operaproduktioner, se Weber [1984]. 
9 Se t.ex. Quantz [1752:102ff]: Die Vernunft lehret, daß wenn man durch die bloße Rede von jemanden etwas 
verlanget, man sich solcher Ausdrücke bedienen müsse, die der andere versteht. Nun ist die Musik nicht anders, 
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Flera faktorer talar för att dåtidens genomsnittslyssnare verkligen förstod det konstmusika-
liska språket (se vidare nedan angående att "förstå" musik). En stor del av stadsbefolkningen 
växte in i en samtidsinriktad, enhetlig och allmänt vedertagen konstmusikkultur, på samma 
sätt som man växte in i sitt modersmål. Musiker och publik var direkt beroende av varandra. 
Mot denna bakgrund är det lätt att förstå varför man normalt medvetet moderniserade äldre 
musik långt in på 1900-talet: man utgick helt ifrån det samtida tonspråket, och musik som 
inte passade in i detta omformades så att den skulle bli begriplig för samtiden.  
Harnoncourt [19832:13ff] och många andra hävdar att detta förhållningssätt till gammal 
musik är det enda tänkbara i en levande och allmänt accepterad musikkultur med 
stark självkänsla. 

Förebilder och autonomi 
Samhällsomdaningarna fr.o.m. slutet av 1700-talet hade genomgripande betydelse för musi-
kens vidkommande. En helt ny konstmusikkultur växte fram; den klassiska. Ling [1988] anty-
der den klassiska musikkulturens ideologi på följande sätt: ... det rör idén om musik som en 
estetisk konst, möjlig att jämföra med andra konstarter som dikt, målning etc. Det förutsätter 
också att en viss musik betraktas som mer värdefull än annan, att den kan bevaras och stäl-
las vid sidan av det tonflöde som i alla tider omgivit människorna och beledsagat dem i livets 
olika skiften. 

Vad var det då som gjorde viss musik klassisk? Enkelt uttryckt rörde det sig om musik som 
av auktoriteterna uppfattades som osedvanligt bra och kunde tillskrivas en rad upphöjda filo-
sofiska, estetiska och moraliska kvaliteter. Millin [1806]: Classique: En term som används för 
kompositioner som är allmänt beundrade och som är betraktade som auktoriteter: Palestrina, 
Durante, Leo, Piccini, Cimarosa, Händel, Hasse, Gluck, Mozart, Haydn, Mehul, Cherubini, 
Catel, dessa är klassiska kompositörer. Termen är vidare använd tillsammans med verk som 
är betraktade som mästerverk, eller åtminstone som utomordentliga och vilka har uttagits 
som modeller för undervisning. Oratorier av Händel, Jomelli och Haydn, Pergolesis kantater, 
Marcellos psalmer, Palestrinas, Mozarts och Cherubinis mässor, Leos Miserere och Pergole-
sis Stabat Mater, Haydns och Mozarts symfonier och kvartetter, Sartis, Piccinis, Cimarosas, 
Glucks, Mozarts, Mehuls och Cherubinis operor är alla klassiska precis som de utmärkta 
uvertyrer, duos och körer som de innehåller. Thibaut [1824]: Det klassiska... är verket av 
stora andar, den fria kraften hos ett mäktigt gemyt bevisad i gärning och tillhörande alla 
tidsåldrar, vilka har sinne för det geniala.10 

Ett av de karaktäristiska dragen för den klassiska musikkulturen var alltså att historiska före-
bilder kom att spela en dominerande roll. Med tiden har många klassiker utkristalliserats, 
men de första allmänt erkända giganterna var Georg Friedrich Händel (1685-1759), Joseph 
Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) och Ludwig van Beethoven 
(1770-1827). Bachtidens tonsättare hade naturligtvis också förebilder, men de tycks nästan 

als eine künstliche Sprache, wodurch man seine musikalischen Gedanken dem Zuhörer bekannt machen soll... 
Wolte man verlangen, daß die Zuhörer lauter Kenner und Musikgelehrte seyn sollten, so würde die Anzahl der 
Zuhörer nicht sehr groß seyn: man müßte sie denn unter den Tonkünstlern von Profession, wiewohl nur einzeln 
aufsuchen... Wie nöthig ist also nicht daß ein Musikus jedes Stück deutlich und mit solchem Ausdruck vorzutra-
gen suche, daß es sowohl den Gelehrten als Ungelehrten in der Musik verständlich werden, und ihnen folglich 
gefallen könne. Se även Stockfelt [1988], som bl.a. visar att kritiker som de Momigny [1791/1818] förutsatte att 
man ska kunna "förstå" musiken redan första gången man hör den, och utan tidigare eller samtida studier av not-
bilden. Man ska inte bara förstå att uppskatta den, stå ut med den eller tjusas av enstaka passager, utan man 
måste kunna förstå den 'adekvat', dvs. uppfatta melodiken, retoriken och en logiskt entydig harmonik (Stockfelt 
[1988:25]). 
10 Efter Ling [1989]. 
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uteslutande ha varit samtida.11 Förebilderna i den klassiska musikkulturen hade en helt an-
nan dignitet: de ansågs förebildliga oberoende av tid och rum. 

I och med att man utgick från äldre förebilder var det naturligt att gammal musik fick allt 
större plats på den konstmusikaliska repertoaren. Redan omkring 1860 dominerade äldre 
musik, en situation som bestått sedan dess.12  
Men det är inte oproblematiskt att införliva musik från andra tider i ett nytt sammanhang, ef-
tersom varken musiker eller lyssnare automatiskt förstår något annat musikaliskt 
språk än samtidens.  
Ur ideologisk synpunkt löstes detta problem genom idén om musik som ett autonomt feno-
men som obundet av tid och rum lever sitt eget liv efter sina egna lagar (autonom = själv-
ständig, självbestämmande, självstyrande).13 Man menade till och med att tidlöshet var ut-
märkande för verkligt god (= klassisk) musik. Föreställningen om musikens autonomi var i 
själva verket en nödvändig förutsättning för etablerandet av den klassiska musikkulturen: om 
musik är en starkt tidsbunden kulturyttring kan det knappast finnas någon för evigt förebildlig 
musik, utan då måste varje tid ha sina egna förebilder. 

Musikhus och lyssnande 
Under 1800-talets gång blev lyssnandet på konstmusik ett evenemang i sig, vilket innebar att 
musiken avskärmades från det normala samhällslivet. Konstmusiken förflyttades från de 
stora gemensamma evenemangen till konsert- och operahusen. Därmed blev publiken avse-
värt mindre, något som åtminstone delvis var avsiktligt.14 

11 Se t.ex. hur Bach använde instrumentalkonserter av Antonio Vivaldi (1678-1741) som förebilder för egna kom-
positioner. 
12 Se Weber [1977] & [1984]. I Frankrike fanns redan vid början av 1700-talet ansatser till skapandet av en klas-
sisk repertoar i och med att man oavbrutet framförde Jean Baptiste Lullys (1632-1687) och hans efterföljares 
tragédies lyriques ända fram till 1770-talet (något som många gånger kritiserades och förlöjligades). I England 
fortsatte man att framföra Georg Friedrich Händels (1685-1759) musik efter hans död, och i Wien stod gammal 
musik på repertoaren bl.a. vid Gottfried van Swietens (1734-1803) privata konserter. Detta var emellertid ganska 
isolerade företeelser. Att fransmännen var först ut är ingen tillfällighet. Redan under 1600-talet etablerades ett 
flertal konstakademier i Frankrike, vilkas syfte bl.a. var att bestämma förebilder och fastställa regler för konstnärlig 
verksamhet och se till att dessa följdes. 
13 Ling [1989]: Förutsättningen för att en konstart skall betraktas som "klassisk" är att den får ett egenvärde, en 
individualitet. Men detta slags "gestalt" får musiken först under 1800-talet medan exempelvis Kant ännu betrak-
tade musiken som något som förvandlade sig ständigt i tiden utan fast fixering. Musiken var således mer en följd 
av samordnade känslor i tiden, ordnad i en rad ... Successivt byggs föreställningar om musikens väsen upp kring 
ett abstrakt musikbegrepp som endast då och då relateras till den musikaliska verkligheten i form av angivna 
kompositörer, verk eller framföranden. När Wackenroder eller Schopenhauer skall beskriva vad musik är rör de 
sig på ett poetiskt eller filosofiskt plan, långt över de triviala, konkreta musikaliska komponenterna: ["]Musik är sjä-
lens andedräkt i dess högsta form, dess finaste manifestation, den osynliga strömmen som det vore från vilken 
själen tar näring för sina djupaste drömmar. Musik uppslukar den mänskliga anden. Den betyder både allting och 
ingenting. Den är ett finare och kanske subtilare medel än språket. Själen kan inte längre använda den som verk-
tyg, som ett medel för ett visst ändamål, ty den är själv substansen och detta är varför den lever och rör sig i för-
trollade riken["] (Wackenroder 1773-1798) s 250). 
14 Ling [1989]: Denna autonoma musik var emellertid inte var mans egendom och få hade väl ens ambitioner till 
en sådan art av konstens demokratisering. Snarare tänkte man sig att i detta musikens rike på jorden skulle de 
intellektuella skönandarna samla sig för att uppleva den inre och yttre förbrödringen och samtidigt än mer skilja 
sig från mängden. ["] Den som här på jorden vill bli salig / kan nå sitt yttersta mål genom musiken ["] står det i 
Augsburger Tafelkonfekt från 1733 (cit efter Heister 1983 I s 77). Men då tillhörde man vad som i början av 1800-
talet i "Allgemeine musikalische Zeitung" karakteriseras som "den översta klassen, de bildade, de som samlar sig 
kring Mozart och Haydn. I en medelklass återfinner vi de som anser sig vara brillianta eftersom de tror sig kunna 
avgöra allt därför att de har musikaliskt gehör . Och så har vi underklassen som bara ser musiken som ett medel, 
något man kan dansa till." (Cit efter Heister 1983 s 93). Ett par årtionden senare kan man också urskilja två skikt 
bland de verkliga finsmakarna: "Vid kvartettspel finner vi oss i en krets av trogna, bildade vänner som i all ödmjuk-
het uppenbarar ett stort mått av sin sköna kultur. I hans (Haydns) symfonier, överhuvud taget vid större orkester-
stycken, är det en samling av vana konversatörer, vilka i värdigt språk bevisar för en bildad publik sin kraft i att 
uppfatta och genomföra en idé." Parallellt med denna musikresonörernas och musikfilosofernas väg att formulera 
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Så länge musiken skrevs för bestämda liturgiska eller ceremoniella funktioner var dess auto-
noma roll ofullständig: först i och med de fristående konserthusen, där publiken kunde sam-
las för att njuta av musik skapades arkitektoniska förutsättningar för denna musik. Se t.ex. 
Hiller [1868]:15 Bör man konstatera att det är helt i sin ordning att kyrkan inte blir konsertsal 
så måste vi glädja oss än mer över att det ofta lyckas oss att förvandla konsertsalen till kyrka 
i ordets bästa bemärkelse.  
Under Bachs tid var det i mångas ögon moraliskt suspekt att gå och lyssna på musik för mu-
sikens egen skull (i synnerhet på operan), medan det under 1800-talet kom att bli både re-
spektabelt och lovvärt att intensivt och under tystnad lyssna på konstmusik. 

Den nya lyssnarsituationen hade antagligen stor betydelse för framförandet. Om publiken 
koncentrerar sig på att lyssna kan (måste?) musiken gestaltas på ett annat sätt än om musi-
kern i första hand måste inrikta sig på att fånga lyssnarens uppmärksamhet. I det förra fallet 
söker sig lyssnaren till musiken, i det andra fallet måste musiken framföras så att den griper 
tag i publiken, vare sig den vill eller ej (jämför villkoren vid lansering av ny populärmusik, där 
man har 3–4 minuter på sig att fånga lyssnarens intresse).  
När lyssnaren nu koncentrerade sig på musiken behövde den inte längre vara lika lättbegrip-
lig som under Bachs tid. Tvärtom kom lättbegriplighet och publikanpassning många gånger 
att ses som ett tecken på förflackning och bristande djup. 

Vidare blev det vanligt att man hörde samma komposition flera gånger, en företeelse som 
nått sin kulmen i och med 1900-talets inspelningsteknik. Det säger sig självt att detta har haft 
stor betydelse för såväl utövare som lyssnare. Om man hör en Bachkantat bara en enda 
gång måste huvudkravet på framförandet vara entydighet och tydlighet: i annat fall 
blir det svårt att förstå musiken.  
Situationen är helt annorlunda när man hör ett och samma verk upprepade gånger. Då kan 
entydighet och tydlighet rentav bli till en nackdel, eftersom det inte finns så mycket nytt att 
upptäcka vid 10:e genomlyssningen. Vid upprepad lyssning kan ett entydigt framförande 
t.o.m. uppfattas som ytligt! Man måste dessutom fråga sig om det inte ställs lägre krav på 
t.ex. samspelsmässig precision om man hör ett verk bara en enda gång, eftersom lyssnaren 
har fullt upp med att följa med och inte hinner fästa uppmärksamheten på teknikaliteter. 

Antagligen är Bachtidens lyssnarsituation en viktig förklaring till varför dåtidens musiker 
gärna tillämpade retoriska tekniker. Retorik går ut på att så effektivt som möjligt övertyga 
lyssnaren, vilket förutsätter att man kan vinna även den måttligt intresserade lyssnarens upp-
märksamhet. Det är emellertid svårt att använda flera av de centrala retoriska konstgreppen 
om lyssnaren hör ett och samma musikverk flera gånger, eftersom överraskningsmomentet 
ofta är centralt. Man blir inte överraskad av en och samma sak särskilt många gånger (se vi-
dare nästa kapitel). 
Skönhet 
Även om utförliga resonemang om musiklyssnandet ligger utanför ramen för denna framställ-
ning är det nödvändigt att säga några ord om det här med att "förstå" musik innan vi går vi-
dare. 

Tomlinson [1988:115]: The authentic meaning of a musical work is not the meaning that its 
creators and first audience invested in it. It is instead the meaning that we, in the course of 
interpretative historical acts of various sorts, come to belive its creators and audiences inve-
sted in it... this formulation faces the historian or historical performer with daunting obstacles, 
since both participate in an intellectual world that has relinquished the comforting notion that 

en förkunnelse för den autonoma musiken finns också musikteoretikernas att inringa vad som i själva musiken är 
de klassiska elementen. 
15 Efter Ling [1989]. 
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we know with objective certainty any complex historical situation. Locating authenticity in the 
creators' original intent poses a question that we no longer believe we can answer: what was 
the intent? Authentic meaning becomes an inscrutable cipher closed away in a time that no 
longer exists, an unsolvable enigma standing between us and fruitful historical enquiry. Mu-
sik är en kulturyttring vars fullständiga ursprungliga innebörder kan förstås bara av samtiden. 
Av detta följer att även om man tycker mycket om och får aha-upplevelser av Bachs musik 
så innebär det inte att man förstår musiken på samma sätt som Bachs publik. Det är förvisso 
en vanlig föreställning att musik är ett känslornas språk som intuitivt kan förstås till fullo, obe-
roende av tid och rum (se t.ex. Bastian [1987]). Denna idealistiska uppfattning faller dock 
platt till marken vid en närmare analys. Vi kan inte med hundraprocentig säkerhet veta Bachs 
intentioner även om man på goda grunder kan anta ett och annat. Än mindre kan man veta 
huruvida en viss upplevelse överensstämmer med Bachs avsikter. 

Harnoncourt anser att problemet med att förstå äldre tiders musik är förklaringen till att strä-
van efter skönhet har kommit att spela en så framträdande roll i den klassiska musikkulturen, 
Harnoncourt [19832:9ff]: Vom Mittelalter bis zur Französischen Revolution gehörte die Musik 
zu den Grundpfeilern unserer Kultur, unseres Lebens. Sie zu verstehen gehörte zur Allgeme-
inbildung. Heute ist die Musik zu einem bloßen Ornament geworden, um Leere Abende 
durch Opern- und Konzertbesuche zu garnieren;... Diese totale Veränderung der Bedeutung 
der Musik ist in den letzten beiden Jahrhunderten mit zunehmender Geschwindigkeit vor sich 
gegangen. Mit ihr Hand in Hand geht eine Veränderung der Einstellung zur zeitgenössischen 
Musik – ja wohl auch der Kunst im allgemeinen: so lange die Musik wesentlicher Bestandteil 
des Lebens war, konnte sie nur aus der Gegenwart kommen. Sie war die lebendige Sprache 
des Unsagbaren, sie konnte nur von den Zeitgenossen verstanden werden... So konnte man 
auch die Alte Musik, die Musik der vergangenen Generationen, nicht mehr verstehen und 
nicht mehr gebrauchen; man bewunderte gelegentlich ihre hohe Kunstfertigkeit. Seit die Mu-
sik nicht mehr in der Mitte unseres Lebens steht, ist dies alles anders geworden: als Orna-
ment soll die Musik nun in erster Linie »schön» sein. Sie darf auf keinen Fall stören, sie darf 
uns nicht erschrecken. Die Musik der Gegenwart kann diese Anforderung nicht erfüllen, weil 
sie zumindest – wie jede Kunst – die gesitige Situation ihrer Zeit, also der Gegenwart, spie-
gelt. Eine ehrliche, schonungslose Auseinandersetzung mit unserer geistigen Situation kann 
aber nicht nur schön sein; sie greift in unser Leben ein, sie stört also... Man wollte aber keine 
Auseinandersetzung, nur Schönheit zur Erholung vom grauen Alltag. So wurde die Kunst, 
insbesondere die Musik, zum blossen Ornament, und man wandte sich der historischen 
Kunst, der Alten Musik zu: hier findet man die Schönheit und Harmonie die man sucht... 
Solch eine lediglich »schöne» Musik aber gab es nie. Die »Schönheit» ist eine Komponente 
jeder Musik;... 

Genom att rikta en stor del av uppmärksamheten på skönhetsaspekten kan man lyssna på 
musik från flera hundra år utan några större problem, eftersom denna aspekt är mindre tids-
bunden än andra.16 Såväl Palestrina som Strauss har skrivit musik som kan framföras så att 
den ger lyssnaren starka skönhetsupplevelser, oberoende av om detta var tonsättarnas pri-
mära avsikt eller ej. Det finns tvivelsutan substans i Harnoncourts resonemang: idag är kra-
vet på skönhet centralt inom den klassiska musikkulturen vad gäller framförandet av t.ex. 
Bachs musik, trots att åtskilliga faktorer talar för att skönhetens roll var en annan i dåtidens 
musik och musikutövning. 

16 Många av barocktidens avbildande konstnärer använde ett av samtiden välkänt symbolspråk. En hund kunde 
symbolisera trohet, en man med en kniv förde tankarna till St Bartholomeus, lutan var en fruktbarhetssymbol etc. 
Nicolas Poussin (1593/4-1665) tillhör de konstnärer som tillämpade denna typ av symbolspråk på ett avancerat 
och raffinerat sätt. Man kan emellertid njuta av och t.o.m. känna stark samhörighet med en symbolsprängd Pous-
sin-målning utan att förstå ett dugg av symbolspråket p.g.a. att man uppskattar andra aspekter som skönhet och 
balans. Således kan man uppskatta ett konstverk av detta slag utan att i ordets egentliga mening förstå särskilt 
mycket (se vidare Panofsky [19702]). 
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Understrykas bör dock att denna dyrkan av skönhet nästan enbart gäller den (äldre) klas-
siska musiken. Precis som Harnoncourt skriver så är inte skönhetsaspekten särskilt central i 
samtida musik. I populärmusiksammanhang är begrepp som "tryck" och "feeling" långt vikti-
gare än att det låter vackert. Man måste fråga sig om inte detta är en viktig förklaring till 
denna genres oerhörda styrka och dominans, Harnoncourt [19832:21]: In der Unterhaltungs-
musik hingegen finden wir noch Reste der alten Funktion der Musik. So ist hier die körper-
liche Beeinflussung des Hörers ganz deutlich zu erkennen. Es scheint mir wert, darüber 
nachzudenken, warum es zwar eine gegenwärtige Unterhaltungsmusik gibt, die eine dur-
chaus notwendige Rolle im Kulturleben spielt, aber keine gegenwärtige »Ernste Musik«, die 
eine Rolle in diesem Kulturleben spielen könnte. Harnoncourts resonemang styrks av de 
undersökningar som visar att musik är det allra mest betydelsefulla i tillvaron för människor 
under 25 år. 

Konservatorierna och den utövande musikern under 1800-talet 
1800-talets musikkonservatorier var en förutsättning för etablerandet av den 
klassiska musikkulturen. Vid konservatorierna undervisades blivande musiker 
enligt den klassiska musikkulturens värderingar och ideal, och i och med att 
man så småningom fick monopol på examination av musiker och musiklärare 
har man kunnat se till att den klassiska musikkulturens värderingar respekte-
ras och upprätthålls av de godkända utövarna. 

För den utövande musikern kom den nya situationen under 1800-talet att innebära en revo-
lution. Under Bachs tid var musik, instrument, teknik och gestaltningsnormer en enhet. Man 
lärde sig att framföra musik enligt samtidens normer på samma sätt som man växer in i 
andra samtida idiom. Musik var ett levande och allestädes närvarande språk som man be-
härskade så väl att det normalt inte behövdes detaljerade utförandeanvisningar i noterna 
(med undantag för koriskt besatt ensemblemusik eller när tonsättaren bröt mot vedertagna 
normer).17 I och med att 1800-talsmusikern förväntades framföra musik från olika tider upp-
löstes den tidigare självklara enheten komposition/exekution. Det musikaliska språket var 
inte längre en självklarhet. Teknik och musik började separeras, även om man länge löste 
problemet genom att medvetet modernisera den äldre musiken i enlighet med de samtida 
idealen, Crutchfield [1988:23]: The concept did not yet.ex.ist of different stylecomplexes that 
could be stuck into the heads of performers like a floppy disc into a word processor depen-
ding on what program was desired that evening. Man började publicera äldre musik i bearbe-
tat skick och/eller med exakta utförandeanvisningar (artikulation, dynamik, frasering, finger-
sättningar etc.) i avsikt att underlätta anpassning till samtiden. 

Det faktum att teknik och musik separerades märks tydligt i dåtidens utbildning. Etyder och 
annan tekniskt inriktad övningsmusik ("övningskonserter" etc.) upptog en allt större plats i ut-
bildningen. Denna separering var en nödvändig förutsättning för det praktiska genomförandet 
av 1900-talets verk- och stiltrohetsideal; musikalisk flerspråkighet. 

1900-talet – flerspråkighet 
Under 1900-talet har synen på framförandet av äldre tiders musik förändrats. Det medvetna 
moderniserandet har gradvis ersatts av en strävan efter verktrohet och autenticitet. Det är en 
vanlig uppfattning att denna ambition är något som är kännetecknande för i första hand musi-
ker som specialiserar sig på framförandet av musik från tiden före 1800. Så är dock inte 
fallet, Crutchfield [1988:23]: The idea of an authentic or authoritative performance is much 
older than the movement we now associate with it, and the term has had different meanings. 
It was once used in the sense we now reserve for idiomatic: if you wanted to hear authentic 

17 Åtskilliga utförandeanvisningar från Bachs tid var ursprungligen avsedda för musiker som inte behärskade sti-
len ifråga. Således återfinns ofta anvisningar om fransk och italiensk uppförandepraxis i tyska källor. 
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Lehár you had to go to Vienna. At other times, as in Toscanini's heyday, it meant a realizat-
ion of the composer's intentions, a concept that was understood not historically but ideally: a 
progress in musical performance was a motion away from the style of the composer's period 
towards the ultimate goal of authenticity, and Toscanini was the embodiment of authentic Be-
ethoven.18 Pianisten som spelar Bach vill i allmänhet realisera Bachs intentioner i lika hög 
utsträckning som cembalisten. En följd av denna ambition är det all mer spridda bruket av 
Urtext-utgåvor; man vill utgå från en ren och oförvanskad notbild. 

Inom den klassiska musikkulturen har följaktligen normer (stilar) etablerats för hur barock-, 
wienklassisk- och romantisk musik ska framföras. Vid examina och provspelningar fästs i 
normalfallet stor vikt vid att musik från olika epoker framförs inom ramen för dessa stilar: den 
klassiske musikern förväntas vara musikaliskt flerspråkig.  
Stilkriterierna utgår emellertid inte ifrån vad man idag tror sig veta om äldre tiders musikut-
övning. Några exempel.  
Cellisten Bernhard Romberg (1767-1841) ansåg att kontinuerligt vibrato ska undvikas ef-
tersom effekten är jämmerlig (wahren Jammer-Musik).19 Rombergs etyder används fortfa-
rande i musikhögskolornas celloundervisning. Om nu en elev vid en uppspelning följer Rom-
bergs anvisningar om hur etyderna ska spelas är risken för ett underkännande stor, eftersom 
kontinuerligt vibrato är en viktig del av nutida klassisk tonbildning.  
Samma sak gäller t.ex. Johannes Brahms (1833-1897), vars samarbetspartner violinisten 
Joseph Joachim (1831-1907) ansåg att vibrato mestadels var olidligt och förödande för ett 
sunt musicerande (das unleidliche Vibrato hervorgerufene flackernde Tongebung ... [sei] der 
Todfeind jedes gesunden Musizierens), och 1904 skrev Joachim följande i ett brev till violi-
nisten Franz von Vecsey: Gewöhne dir das übermäßige Vibriren und langsame Gewackel 
mit den Fingern in der Cantilene ab, welches eigentlich von einer Schwäche der Finger 
herrührt, und an eine Wehklage alter Weiber erinnert.20 Det kontinuerliga vibratot tycks fram-
för allt ha lanserats av populärmusik-violinisterna. Brahms och Joachim kunde knappast före-
ställa sig att man drygt 50 år senare skulle betrakta något som då ansågs vara en vulgär för-
flackning som en förutsättning för god tonbildning inom den klassiska musikkulturen, ja 
rentav som en omistlig del av Brahms-stilen!21  
Det blir än mer uppenbart att man inte utgår från historiskt relevanta framförandenormer om 
man betänker att pianister ska spela Bach, Scarlatti och Mozart stilmässigt korrekt trots att 
den moderna flygeln inte var uppfunnen på 1700-talet. Att utgångspunkten är relativt modern 
märks allra tydligast på att det av bl.a. Hugo Riemann (1849-1919) beskrivna "höjdpunkts-
föredraget" anses giltigt för framförandet av all västerländsk konstmusik, trots att Riemann 
själv skriver att äldre tiders musikutövning byggde på andra principer!22 Alternativa före-
dragsprinciper betraktas ofta som "omusikaliska", i synnerhet om de bygger på monoton mo-
torik. 

Detta är egentligen inte förvånande. Inom den klassiska musikkulturen tillämpades redan 
från början 1800-talets uppförandepraxis vid framförandet av äldre tiders musik. Eftersom 

18 Jämför följande utsaga av dirigenten George Szell: Whatever you may think about his [Toscaninis] interpretat-
ion of a specific work, that he changed the hole concept of conducting and that he rectified many, many arbitrary 
procedures of a generation of conductors before him, is now authentic history... He did away with the meretricious 
tricks and the thick encrustation of the interpretive nuances that had been piling up for decades. (Efter Finson 
[1984:457].) 
19 Romberg [1840:85]. 
20 Efter Joachim/Moser [1905:34] och Kolneder [1972:491].  
21 "Epileptiskt" vibrato (Sauzay), "vibratosås" (Flesch [1923]), se vidare Stüber [1989:270ff]. Eugène Ysaye (1858-
1931), Fritz Kreisler (1875-1962) och Mischa Elman (1891-1931) hörde till de första etablerade violinisterna som 
använde kontinuerligt vibrato. Se Finson [1984:463ff] angående Brahms och vibrato. 
22  "Höjdpunktsföredrag" = föredraget styrs i avsevärd omfattning av föreställningen om att varje motiv, fras, av-
snitt och sats (ibland hela verk) har en höjdpunkt. Se vidare kapitel 5.A samt Perl [1984]. 
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man var övertygad om att man företrädde upphöjda och tidlösa ideal vad gällde estetik och 
musikalisk komposition var det naturligt att även samtida föredragsnormer och instrument 
kom att betraktas som allmängiltiga och förebildliga.  
Man nöjde sig emellertid inte med att hävda att de egna idealen i grund och botten var giltiga 
för all god konstmusik, utan man tillämpade evolutionsresonemang och argumenterade för 
att den gamla musiken kom till sin fulla rätt först när den framfördes i enlighet med den klas-
siska musikutövningens uppförandepraxis ("Om Bach bara hade ...").23 Sådana tankegångar 
kan förefalla orimligt pretentiösa, men var egentligen naturliga mot bakgrund av vad som 
sagts ovan angående omformning av äldre tiders musik och betonandet av skönhetsa-
spekten. Om man vill att musik framför allt ska vara vacker är det centralt att lyssnaren upp-
fattar ljudkällor och uppförandepraxis som adekvata i förhållande till förväntningarna på skön-
het. Hur musiken ursprungligen var tänkt att framföras blir av underordnad betydelse.  
Man måste ifrågasätta om verklig musikalisk flerspråkighet är möjlig eller ens önsk-
värd inom den klassiska musikkulturen. 

Det finns i och för sig inget att invända mot att man etablerar historiskt irrelevanta stilistiska 
mallar för framförandet av äldre musik. Problemet är att man ofta tror att stilarna är historiskt 
relevanta, vilket bl.a. medför att det blir svårt att utveckla alternativ. T.ex. är det en vanlig 
uppfattning att en modern blandad kör på 30 personer är mer historiskt relevant för Bach än 
en manlig gospelkvartett, trots att Bach aldrig skrev för blandad kör utan förutsatte att hans 
musik skulle sjungas av små manliga vokalensembler. Inte minst bland musikkritiker finns en 
tendens att bortse från de nutida klassiska värderingarnas begränsade historiska och este-
tiska relevans. 

Klassisk uppförandepraxis 
Föreställningen om att den klassiska musikutövningen är tidlös och kvalitativt överlägsen an-
nan musikutövning är vanlig än idag inom det klassiska etablissemanget. Det synsätt som 
återspeglas i följande utsaga av Janos Solyom i MånadsJournalen [1982/9] är fortfarande 
vanligt: Musik får aldrig göra ont i öronen, den måste behaga lyssnaren. Med andra ord: den 
får aldrig upphöra att vara musik... Det är svårt, mycket svårt att spela på gamla, sedan 
länge utdöda instrument – det är därför de är utdöda. Den musikaliska darwinismen är lika 
skoningslös som den mänskliga. Varje instrument hittar sin optimala form vid en viss tid-
punkt: duger det så överlever det, annars dör det.  
Resonemanget måste emellertid ifrågasättas. Den klassiska musikutövningen har förändrats 
radikalt sedan mitten av 1800-talet: bara under de senaste 100 åren har flera dramatiska för-
ändringar ägt rum. Vilken musikutövning är mest förebildig; 1880-talets? 1920-talets? 1990-
talets? Suveränitetstänkandet är särskilt utbrett vad gäller tekniska frågor. Många är överty-
gade om att de nutida klassiska teknikerna är allmängiltiga i den meningen att man med 
dessa kan göra allt som kan göras med t.ex. 1700-talets tekniker. Att så inte är fallet framgår 
av flera moderna undersökningar.24 

Det är omöjligt att på några få rader definiera den klassiska musikens uppförandepraxis. Men 
det finns några karaktäristiska drag vad gäller framförandet av musik före 1900: 

23 Englund [1929:106]: Men å andra sidan finnas klaverstycken av Bach, för vilkas utförande vårt moderna piano-
forte, vars klangmöjligheter mästaren aldrig fick göra bekantskap med, synes vara det enda rätta instrumentet. 
Spitta förklarar tämligen summariskt, att Bach skrev sin klavermusik i föraningen om att någonting liknande piano-
fortet en gång skulle komma. 
24 Munthe [1991] visar att de artikulationsmönster som erhålles när Quantz [1752] tungstötsanvisningar tillämpas 
på träblåsinstrument knappast kan efterhärmas med moderna tungstötar. Larsson/Nordquist [1991] anför starka 
argument för att det finns mekaniska samband mellan dåtidens andningsteknik, tonbildningsideal och artikulat-
ionsprinciper som delvis sätts ur spel när modern andningsteknik tillämpas, etc. 
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 Skönhetsaspekten är dominerande: klangen ska i princip vara vacker hela tiden. Här 
spelar strävan efter egalisering och homogenisering en central roll för instrumentkon-
struktion, tonbildning, ensembleklang och gestaltningsnormer. 
 

 Man eftersträvar högsta möjliga precision och perfektion vad gäller teknik och samti-
dighet. Den moderna inspelningstekniken har haft stor betydelse för denna utveckl-
ing. Vid en inspelning tar man bort defekta avsnitt, vilket medfört att publiken förvän-
tar sig näst intill felfria framföranden även vid konserter. 
 

 Den klassiske musikern spelar som regel samma musik under lång tid, inte sällan un-
der hela sitt yrkesverksamma liv. En professionell stråkkvartett repeterar ofta en kom-
position i åratal innan den framförs på konsert. Allt är noga genomtänkt och inövat. 
Detta är av djupgående betydelse för framförandet, inte minst vad gäller benägen-
heten att ornamentera och improvisera. Framhållas bör att detta arbetssätt sannolikt 
var totalt främmande för Bach och hans samtid: i flera källor förlöjligas musiker som 
framför samma musik om och om igen (se t.ex. Mozart [1756]). 
 

 Det har blivit allmänt vedertaget att musiker och sångare ska spela och sjunga som 
det står i noterna. Viktiga steg i denna riktning togs under 16/1700-talen, men det var 
först på 1800-talet som tonsättarna började kräva inte bara att musikerna skulle spela 
noterade tonhöjder och rytmer (det vill säga att undvika att improvisera och ornamen-
tera), utan också att man följde de alltmer detaljerade framförandeanvisningarna. 
Hector Berlioz (1803-1869), Richard Wagner (1813-1883), Gustav Mahler (1860-
1911), Felix (von) Weingartner (1863-1942), Arturo Toscanini (1867-1957) och Igor 
Stravinskij (1882-1971) tillhör centralgestalterna vad gäller etablerandet av detta 
ideal. 

1.A.2 Bachrenässansen 
Efter denna summariska beskrivning av den klassiska musikkulturens framförandeideologi 
ska vi se lite närmare på bakgrunden till nutidens Bachbild. På senare tid har man på allvar 
börjat granska hur denna bild har växt fram. Tyvärr saknas fortfarande en större sammanfat-
tande framställning, varför jag nöjt mig med att peka på några av de faktorer och omständig-
heter som enligt min mening har haft ett avgörande inflytande. 

1800-talets Bachrenässans 
Bachrenässansen inleddes på allvar under 1800-talets första hälft och kan ses som ett resul-
tat av den framväxande romantikens intresse för och dyrkan av det förgångna (se ovan).25 
Bachs musik studerades och framfördes förvisso även under andra hälften av 1700-talet 
(bl.a. av Mozart och Beethoven), men den rönte långt ifrån samma uppmärksamhet som mu-
siken av Palestrina, Lully, Arcangelo Corelli (1653-1713), Henry Purcell (1658-1695) och 
Händel.26 

I Tyskland och Österrike kom historicismen – och därmed synen på Bach – att få en national-
patriotisk och religiös prägel. En företrädare för denna riktning var Johann Nikolaus Forkel 
(1749-1818), som skrev den första mer fullständiga Bachbiografin: Ueber Johann Sebastian 
Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke. Für Patriotische Verehrer echter musikalischer Kunst. 
En annan ledande figur i denna rörelse var Johann Friedrich Rochlitz (1767-1842), som 
fr.o.m. 1798 publicerade en rad artiklar om Bach i Allgemeine musikalische Zeitung, i vilka 

25 Detta avsnitt bygger framför allt på David/Mendel [19723:358] och Wolff (NGB) [19832:167ff]. 
26 Wolff (NGB) [19832:167]. 
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Bach i dåtidens anda framställdes som ett helgonliknande moraliskt och musikaliskt före-
döme, jämförbar med Dürer, Rubens, Newton och Michelangelo. Följande utsaga är typisk 
för 1800-talets Bachsyn, Wagner [1865]: Let anyone who wishes to grasp the wonderful indi-
viduality, power, and significance of the German spirit in an incomparably eloquent image but 
look keenly and thoughtfully at the otherwise almost unexplainably puzzling phenomenon of 
the musical miracle man Sebastian Bach. He is in himself the history of the German spirit 
through that horrible century during which the light of the German people was completely 
extinguished.27 

År 1791 grundade Christian Friedrich Carl Fasch (1736-1800) och Carl Friedrich Zelter 
(1758-1832) Berliner Singakademie, en av de första tyska institutionerna som regelmässigt 
framförde gammal musik.28 Sångakademien var en blandad kör, en ensembletyp som var 
helt ny och för vilken det inte fanns någon repertoar att tala om (tidigare hade vokal ensem-
blemusik nästan uteslutande sjungits av män i offentliga sammanhang). Följaktligen fram-
förde man till stor del vokalmusik från äldre tider, trots att den var skriven för en helt annan 
typ av ensemble. År 1794 sjöng Berliner Singakademie således Bachmotetten Komm, Jesu, 
komm! (BWV229). Redan omkring 1810 repeterades mässan i h-moll (BWV232), flera motet-
ter och Matteuspassionen (BWV244), men mest uppmärksamhet fick det år 1829 genom-
förda framförandet av Matteuspassionen under den unge Felix Mendelssohn-Bartholdys 
(1809-1847) ledning.29 

Sångakademiens verksamhet kom att få stor betydelse för Bachrenässansen. Bachs musik 
hade dittills nästan uteslutande uppmärksammats av en liten skara intellektuella. Nu började 
allt fler intressera sig för hans musik. En hel del av Bachs solo- och kammarmusik gavs ut 
redan vid 1800-talets början, men nu publicerades även musik för större ensembler. År 1850 
bildades ett Bach-Gesellschaft vars primära syfte var att ge ut samtliga verk av Bach, något 
som skedde åren 1850-1899.30 Drivande krafter bakom detta företag var bl.a. Moritz Haupt-
mann, Otto Jahn, Franz Liszt, Robert Schumann, Louis Spohr, Carl von Winterfeld samt för-
laget Breitkopf & Härtel.  
Sällskapet upplöstes 1900, och istället bildades Neue Bach-Gesellschaft.31 Hugo Kretsch-
mar, Joseph Joachim, Gustav Mahler, Ferruccio Busoni och Felix (von) Weingartner tillhörde 
de ledande gestalterna i det nya sällskapet, vars primära syfte var att verka för spridande av 
och forskning kring Bachs musik. Man började ge ut årsboken Bach-Jahrbuch 1904. År 1946 
ombildades Neue Bach-Gesellschaft till Internationales Bach-Gesellschaft. Dessutom bör 
den tyske musikforskaren Philipp Spittas (1841-1894) monumentala Bachbiografi 
[1873/1880] nämnas.  
Den kan ses som startpunkt för en ny typ av Bachforskning, som utgår från källkritiska stu-
dier. 

Även England spelade en framträdande roll i Bachrenässansen. Redan under andra hälften 
av 1700-talet intresserade sig engelska musikälskare för äldre tiders musik – främst Corelli, 
Domencio Scarlatti (1685-1757) och Händel – och flera sällskap framförde ännu äldre mu-
sik.32 Det var således ganska naturligt att man även intresserade sig för Bachs musik, och 

27 Efter David/Mendel [19723:374]. Det finns idealiseringstendenser redan i den nekrolog [1754] över JS Bach 
som skrevs av bl.a. Ph E Bach och JF Agricola (BachDok III-666). 
28 För en utförlig beskrivning av denna verksamhet, se Ehmann [1988]. 
29 För en detaljerad beskrivning av framförandet, se Devrient [1869] (återgivet i David/Mendel [19723:376ff]).  
30 En ny samlingsutgåva utges sedan 1954 på Bärenreiter Verlag (Neue Bach-Ausgabe). 
31 Se vidare Kolneder [1982:59ff]. 
32 Academy of Ancient Music (1710-1792), Madrigal Society (1742-), Concert of Ancient Music eller Ancient Con-
certs (1776-1848). 
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det första Bachsällskapet (Bach-Society) bildades i England 1849.Till de mest betydande fi-
gurerna i den tidiga engelska Bachrenässansen hörde bl.a. Muzio Clementi (1752-1832), 
Carl Friedrich Horn (1762-1832), AFC Kollman (1756-1829) och Samuel Wesley (1766-
1837). Vid 1800-talets början användes musik av Bach i såväl teoretiska som praktiska di-
daktiska verk, och flera av Clementis elever – i synnerhet virtuosen John Field (1782-1837) – 
gjorde vid 1800-talets början stor succé med konsertframföranden av Bachs klavermusik.33 
Samuel Wesley började framföra Bachs musik på allvar omkring 1808, och genom sina skrif-
ter bidrog Wesley och hans kolleger till etablerandet av den då gängse Bachbilden (Saint 
Bach, The Man, Our Apollo etc.). 

I Sverige var intresset för Bach blygsamt före 1890-talet.34 Eftersom man tycks ha följt de in-
ternationella strömningarna både vad gäller synsätt och uppförandepraxis berörs inte den 
svenska Bachrenässansen närmare här (se Wallner [1991/2:28ff] angående svensk Bach-
praxis vid slutet av 1800-talet). 

1900-talet – neoklassicism och nysaklighet 
Den senromantiska musikestetiken väckte motreaktioner, manifesterade bl.a. i vad som kom-
mit att kallas neoklassicism och nysaklighet (Neue Sachlichkeit). 

Den neoklassiska skolan utgick från äldre förebilder, både vad gällde genrer, former och för-
hållandet till tonalitet (Hindemith, Genzmer, Respighi, Malipiero, Prokofiev, Ravel, Stravinskij, 
"Les Six" och många andra). Man vände sig mot "den romantiska oordningen, den exalte-
rade wagnerianismen" och fodrade en återgång till "klassikernas kritiska sinne och plikt-
känsla, samtidigt som stort utrymme lämnas fantasin."35 Musiken skulle vara måttfull. Neo-
klassicismen var intimt förbunden med det nyväckta intresset för västerlandets musikhistoria, 
och många av dess företrädare var inblandade i Neue Bach-Gesellschaft och liknande före-
tag. Man ansåg att musiken av Bach, Vivaldi och andra var föredömligt saklig och återhåll-
sam, och barockmusik kom att bli ett viktigt ideal, framför allt för rörelsens mer antiexpress-
ionistiska gren. Det var således naturligt att många neoklassiker var delaktiga i utvecklandet 
av dåtidens specialistpraxis vad gäller framförandet av barockmusik (Stravinskij, Malipiero, 
Hindemith m.fl.).36 

Den i luthersk kyrklighet starkt förankrade nysakligheten (Neue Sachlichkeit) fick ordentlig 
luft under vingarna vid mitten av 1920-talet och har haft stor betydelse för vår syn på i syn-
nerhet Bachs musik.  
Nysakligheten var en motrörelse. Man motarbetade på olika sätt senromantikens estetik 
och verkade för en återgång till ett förment enkelt, naturligt och idylliskt Ursprung. Se t.ex. 
vad Praeger [1929] skrev om äldre tiders musik: ... there is a sense of tranquillity which is 
most enjoyable in the tumult of sound to which our ears have become accustomed.37 

33 För en detaljerad redovisning, se Williams [1988]. Angående Clementi och JS Bach, se Lindley [1985]. 
34 Stuart [1922:115ff]: Första gången gavs verket [Matteuspassionen] av Filharmoniska Sällskapet i Östermalms 
kyrka den 4/3 1890 under Andreas Halléns ledning. Denne framförde verket jämväl fem år senare i Musikaliska 
Akademien. Tredje gången var det Wilhelm Stenhammar som år 1906 stod för den musikaliska ledningen av Mat-
teuspassionen, och den 3 maj i år (1922) ljöd det åter, denna gång under Katarina kyrkas valv, sjunget av Musik-
föreningen under medverkan av 7 solister och hovkapellet, under professor Victor Wiklunds ledning.  
35 Efter Sohlmans [1975/792-Neoklassicism]. 
36 "Specialistpraxis" = den uppförandepraxis som tillämpas av musiker som specialiserat sig på en viss typ av mu-
sik, se vidare nedan. 
37 Efter Elste [1989:215]. Det är ur detta perspektiv man bör betrakta t.ex. Peter Harlan och den tyska block-
flöjtsrenässansen; varje Wandervogel skulle spela folkmusik och gammal musik på blockflöjt, som betraktades 
som det perfekta amatörinstrumentet. Det vid många svenska kommunala musikskolor utbredda blockflöjtsspelet 
för nybörjare har sitt ursprung här. Albert K Henschel [1927]: Aus hochgeschraubten, pathetischen Nonenakkor-
den, aus romantischer Singseligkeit der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts, aus raffinierten Klangexperimenten 
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Den pågående sekulariseringen betraktades som dekadent, som ett tecken på sönderfall.38 
Den protestantiska kyrkan vände sig bakåt, till Ursprunget. Heinrich Schütz (1585-1672), Di-
etrich Buxtehude (ca 1637-1707) och JS Bach – de kompositörer som stått i centrum för 
Philipp Spittas arbete – blev viktiga förebilder.  
De nysakliga värderingarna manifesterades bl.a. i de för dåtidens Tyskland karaktäristiska 
"rörelserna" (Jugendmusikbewegung, Singbewegung, Orgelbewegung), och ideologin spreds 
i tidskrifter som Der Blockflöten-Spiegel (1931-34) och Die Zeitschrift für Hausmusik (1934-
49). Det av Karl Vötterle grundade Bärenreiter-Verlag var intimt förknippat med nysaklig-
heten med dess utgivning av såväl äldre tiders musik (Nagels Musik-Archiv, Hortus Musicus 
etc.) som neoklassisk musik.39 

Att närmare gå in på dessa strömningars förankring i dåtida politiska och sociala skeenden 
ligger utanför ramen för denna framställning. Men det fanns uppenbara ideologiska samband 
mellan nysakligheten och de strömningar som låg bakom nazismen (askes, det enkla Ur-
sprunget, övermänniskoideal, föreställningen om västerlandets – i synnerhet Tysklands – 
kulturella och moraliska överlägsenhet etc.).  
När nazisterna kom till makten var det naturligt att man anknöt till vissa av de nysakliga 
idéerna. 

1900-talets Bachbild 
Den kyrkligt förankrade nysaklighetens Bachbild var lätt att förena med 1800-talets ideali-
serade syn på Bach. Det märks redan i de första svenska Bachböckerna (Norlén [1922], Stu-
art [1922], Englund [1928]), och nutidens Bachbild bottnar i en syntes av dessa ideologier. 

Nedan återges några citat ur Ingmar Bengtssons Bachbok [1946:230]: Följande rader ur 
Graesners uppsats är värda att till sist citeras: »Genom Bachs produktion löper, från ungdo-
men in i ålderdomen, en ständig obeveklig utveckling. Visserligen ligger den djupare och 
mindre uppenbar, men säkert är den lika betydande som den hos Beethoven mellan op. 18 
och op. 135. Med obeveklig logik genomför han den barocka polyfonins problem, hela kam-
pen mellan den harmoniska och den lineära principen, till dess han nådde fram till den väl-
diga syntes, som hans stil skapade: den rena satsen. Denna rena sats, resultat av en halvse-
kellång utveckling, träder i »Kunst der Fuge» emot oss i den mest fulländade form. Som sista 
konsekvens. All jordisk slagg, all oklarhet, all tyngd, alla den yttre formens bojor hade han 
befriat sig från under sin långa vandring, och han nådde till slut fram till en så hög grad av 
abstraktion, att dessa sista dokument verkar oroande på många genom sin obevekliga full-
komlighet och storhet. Allt oväsentligt är bortsopat, endast det väsentliga, extraktet är kvar. 
Vi måste ha klart för oss, att större delen av annan musik består av oväsentligheter. Och vi 
måste också ha klart för oss, att just det som vi beteckna som absolut helt, absolut värde, 
som det tidlösa och oförgängliga i ett konstverk, är det väsentliga. »Die Kunst der Fuge» är i 
sanning tidlös och stillös.» 

Den typen av tankegångar präglar nutidens Bachnormer. Bach är inte "bara" en osedvanligt 
skicklig kompositör utan en sakrosankt övermänniska, en halvgud (Den Femte Evangelisten, 

der Jahrhundertwende geht unser Sehnen zur klar geführten Linie, zu architektonischer Größe. Aus dem ge-
schäftsmäßig überspannten Konzertbetrieb, aus Fortissimoschlägen von Monstre-Orchestern, aus allem Raffine-
ment der Instrumentierungsakrobatik und aller lastenden Virtuosität haben wir Heimweh nach edler Einfachkeit. 
38 Sohlmans [1975/792-Ny saklighet]: Denna riktning opponerade mot den som man menade subjektiva och 
okyrkliga karaktären hos romantikens sakrala musik. Objektivitet och liturgisk förankring uppsattes istället som 
ideal. Jämför hur den nybildade sovjetiska staten förbjöd jazzmusik och beordrade utövarna att lämna in jazzin-
strumenten i utbyte mot av staten godkända (klassiska) instrument. 
39 Se Vötterle [1963]. 
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Guds kantor, Krönet på utvecklingen etc.).40 En övermänniska skriver övermänsklig musik 
(upphöjd, den rena satsen, abstraktion etc.).  
Konsekvensen blir att musiken avpersonifieras och tenderar att framstå som i viss mening 
omänsklig (befriad från jordisk slagg, yttre formens bojor etc.), Bengtsson [1946:77ff]: ... 
Bach ... innebär inte bara krönet på en utan på en mångfald av olika utvecklingslinjer som gå 
många hundra år tillbaka. »Tidens ande» levde i honom. Men inte så, att han var tidsbun-
den... Nej, Bach stod över tiden,... Endast på så sätt kunde Bach övervinna sin tid och göra 
sin konst odödlig.  
Så det är inte konstigt att vanliga dödliga musiker ogärna blandar in alltför mycket jordiska 
känslor i framförandet av Bachs musik: känslor kan rentav uppfattas som störande (Bengts-
son [1946:227] angående Musicalisches Opfer, BWV1079: Bach har skalat bort det alltför 
personliga, det oväsentliga, ur det kungliga temat), och det fordras stort mod av den som vill 
improvisera (obeveklig fullkomlighet, storhet, allt oväsentligt är bortsopat).  
Denna Bachsyn har förstärkts av den Bachmysticism som odlas inom vissa kyrkliga kretsar 
med utgångspunkt i de nummerologiska symbolspråk som verkar förekomma i en del av 
Bachs musik.41 

Den nyare Bachforskningen utgår dock som regel från ett annat synsätt. Bach betraktas som 
en ganska vanlig människa som kunde tonsätta såväl bibeltexter som berättelser om hur "det 
brusar i ränseln" hos en berusad och förälskad kvinna på ett övertygande sätt.42  
Det kommer dock antagligen att ta lång tid innan en mer nykter Bachsyn får någon större ge-
nomslagskraft. 

1.A.3 Framförandet (specialistpraxis) 
Här följer en resumé över några av de faktorer och företeelser som haft störst betydelse vad 
gäller framväxten av nutidens framförandenormer för Bachs ensemblemusik. Dessvärre sak-
nas fortfarande övergripande kritiska undersökningar och analyser av vilka ideal, normer och 
företeelser som lett fram till nutidens etablerade specialistpraxis, så framställningen måste bli 
fragmentarisk.43 
Pionjärerna (-1890) 
I och med att flertalet av barockens musikorganisationer upplöstes 
under andra hälften av 1700-talet kom Bachs ensemblemusik att 
framföras under helt nya förutsättningar och av nya ensembletyper 
under 1800-talets Bachrenässans.  
Bachs kyrkliga ensemblemusik framfördes som regel inte i kyrkan 
utan i konsertlokaler där det i allmänhet inte fanns några stora org-
lar. I stället användes andra klaverinstrument – ibland även tillkom-

40 Jämför Bastian [1987:45ff]: ... vi sitter och lyssnar på en konsert med musik av Johann Sebastian Bach och 
känner oss okoncentrerade och frånvarande ... Efter konserten är vi ändå uppfyllda av  

den klarhet som är karaktäristisk för hur Bachs musik påverkar oss. Den fungerar helt enkelt även om vi inte "hör" 
den. ... J.S. Bach sitter vid sin orgel. Han översätter en inre vishet till någonting helt annat, nämligen små svarta 
prickar och streck på ett stycke notpapper. Kompositionen har fötts. Nästa steg är att en begåvad organist tränger 
in i kompositionens obesjälade spelformel och fångar det andliga innehållet. ... Om vi är resonanta, tar vi identiskt 
emot Bachs gyllene ögonblick av insikt och förenas med honom. 
41 Se t.ex. Hahn [1972] för en introduktion. Se Ruth Tatlow; Bach and the Riddle of the Number Alphabet, Cam-
bridge University Press [1991] för en väldokumenterad analys och kritik av denna företeelse. 
42 Mehr hahn en Neue Oberkeet (Bondekantaten) BWV212/4: Ach es schmeckt doch gar zu gut, wenn ein Paar 
recht freundlich tut; ei du braust [brusar, susar] es in den Ranzen [ränsel], als wenn eitel Flöh' [loppor] und 
Wanzen [vägglöss] und ein tolles Wespenheer [getingsvärm] mit einander zänkisch [träter] wär'. 
43 Se dock Arlt [1983], bidragen i Kenyon [1988], Haskell [1988], Elste [1989] och Sadie [1990]. 
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ponerade stämmor för melodi-instrument – till generalbasackompanjemanget (när det inte 
uteslöts).  
Bachs små manliga vokalensembler ersattes av 1800-talets blandade kör där sopran och alt 
sjöngs av kvinnor eller gossar, och körerna var ofta mycket stora (Mendelssohn använde 158 
sångare vid sitt framförande av Matteuspassionen 1829).  
I de förhållandevis stora orkestrarna användes 1800-tals-instrument, och i flera fall ersattes 
de instrument Bach skrivit för av helt andra instrumenttyper.  
Eftersom det moderna dirigerandet etablerades under denna tid och blev ett särskilt yrke an-
vändes som regel dirigenter, vilket antagligen hade betydelse för sättet på vilket musiken 
framfördes.44  
Vår syn på framförandet av Bachs musik utgår från denna verksamhet. 

Eftersom i synnerhet det tidiga 1800-talets uppförandepraxis i en rad väsentliga avseenden 
påminde mer om Bachtidens uppförandenormer än vad nutidens klassiska musikutövning 
gör, kan man inte automatiskt utgå ifrån att 1800-talets framföranden av Bachs musik var in-
dre historiskt relevanta än nutidens klassiska framföranden.45  
Som exempel kan nämnas att  

 gestaltningsprinciperna fortfarande byggde på det gamla betoningsföredraget (inte på 
senare tiders höjdpunktsföredrag)46  

 metriska accenter var fortfarande självklara orkestrarna47  
 kontinuerligt vibrato hade inte slagit igenom 
 blåsare och sångare använde fortfarande högandningsteknik48  
 stråkinstrumenten hade i princip samma besträngning som under Bachs tid49  
 flera blåsinstrument påminde om Bachtidens50  
 många blåsare använde fortfarande talspråksbaserade och differentierade tungstö-

tar51  
 man sjöng som regel med relativt hög larynx och kombinerade naturlig röst med fal-

sett, etc.52 

Under denna tid var det framför allt forskare som uppmärksammade frågan om hur Bachs 
musik ursprungligen var tänkt att framföras (även inom detta område gjorde Spitta viktiga pi-
onjärinsatser), men det finns många exempel på att även utövande musiker intresserade sig 
för hur Bachs och andra äldre kompositörers musik egentligen var tänkt att klinga. Till dessa 
hörde bl.a. Brahms, som själv ledde flera framföranden med musik av bl.a. Palestrina, 
Schütz, Händel och Bach.53 

44 Se Berlioz [1856], Wagner [1869] och Weingartner [1896]. 
45 För en allmän introduktion, se NGPP [19902:323-460]. 1800-talets framförandetraditioner vad gäller Bachs mu-
sik har inte undersökts i någon nämnvärd omfattning. Detta är dock tvivelsutan ett viktigt forskningsområde som 
författaren har för avsikt att arbeta vidare med i andra sammanhang. 
46 Se vidare del 5, Perl [1984] samt Riemann [1884]. 
47 Se Spohr [1832] och Wagner [1869]. 
48 Se Larsson/Nordquist [1991]. 
49 Se Stowell [1985]. 
50 Se Charlton (NGPP) [19902]. 
51 Se Böhm [1871]. 
52 Se Crutchfield II (NGPP) [19902]. 
53 Se t.ex. brevet av den 15/2 1859 från dåvarande Thomaskantorn Moritz Hauptmann (1792-1868) till Johannes 
Brahms angående uppförandepraxis i Bachs kyrkomusik (återgivet och kommenterat i Jacobi [1966]). Se även 
Saint-Saëns [1915]. 
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Specialistpraxis (1880-1930) 
Under andra hälften av 1800-talet etablerades nya instrument, tekniker och gestaltningsnor-
mer. Avståndet till Bach blev av allt att döma större.54  
Vissa ansåg att de senromantiska instrumenten och uppförandenormerna hade en för-
ödande effekt på äldre tiders musik, och det var antagligen detta missnöje som var den pri-
mära drivkraft bakom utvecklandet av en speciell uppförandepraxis för gammal musik.  

Att t.ex. sångsättet förändrades radikalt årtiondena omkring 1900 framgår inte minst av det 
stora intresset för äldre tiders sångsätt (Henderson [1921] samt Haböck [1923] & [1927]). Det 
var naturligt att de som menade att de nya normerna inte var lämpliga för äldre tiders musik 
anammade den framväxande nysakligheten: den gemensamma fienden var senromantiken. 
Man har enligt min mening underskattat betydelsen av att utvecklandet av specialist-
praxis ursprungligen var en motrörelse. Det ligger i sådana strömningars natur att över-
driva och generalisera, för att inte säga förvanska. 

Utgångsläget var egentligen utmärkt. Man hade tillgång till en stor repertoar i moderna utgå-
vor.55 Den som ville kunde få tillgång till gamla instrument, eftersom muséer och samlare 
ofta var med att låta musiker spela på instrumenten. Och beståndet hade ännu inte brand-
skattats av 2:a världskrigets bombningar.  
Visserligen iordningställdes åtskilliga äldre instrument på ett sätt som inte var historiskt rele-
vant, men dåtidens specialister hade betydligt större kontakt med originalinstrument i ordets 
egentliga mening än vad nutidens specialiserade musiker har, även om det kom att dröja 
fram till mitten av 1900-talet innan man i större omfattning började använda gamla instrument 
i konsertsammanhang (se vidare nedan). 

Vid slutet av 1800-talet började käll-
material rörande äldre tiders uppföran-
depraxis publiceras,56 men det var den 
i England verksamme musikern, musik-
forskaren, instrumentbyggaren m.m. 
Arnold Dolmetsch (1858-1940) som 
kom att skriva den första allmänt 
spridda boken i ämnet: The Interpretat-
ion of the Music of the Seventeenth 
and Eighteenth Centuries [1915].  

Omkring 1890 började Dolmetsch 
spela på gamla instrument, och några 
år senare var han i full gång med till-
verkningen av kopior av äldre tiders instrument i ganska stor skala (bl.a. cembali). Fr.o.m. 
1914 höll Dolmetsch konsertserier där framför allt gammal engelsk kammarmusik spelades 
på gamla instrument.  
Dolmetsch hade till skillnad från många andra en uttalad strävan efter autenticitet, och kon-
serterna ägde ofta rum i intima historiska miljöer med musikerna iklädda champinjonhattar 
och kalasbyxor.57 Denna intima och exklusiva kammarmusikmiljö har tillsammans med före-
ställningen om det enkla och äkta Ursprunget sannolikt haft stor betydelse för etablerandet 
av föreställningen om äldre tiders ljudsvaga musicerande.  
Dolmetsch hade många framstående elever av vilka bl.a. Robert Donington och Thurston 

54 Se Perl [1984]. 
55 De stora Denkmäler-utgåvorna började publiceras vid slutet av 1800-talet. 
56 Se t.ex. Goldschmidt [1890], Chrysander [1891/94], Dannreuther [1893/95] och Vogel [1898]. 
57 Se Mayer Brown [1988:39] och Campbell [1975]. 

Figur 1 Familjen Dolmetsch ca 1910. 
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Dart kom att bli de mest inflytelserika. Dolmetsch anda genomsyrar än idag den engelska 
varianten av specialistpraxis. 

I Paris var aktiviteten stor inom detta 
område (Bordes, d'Indy, Pirro, Brenet, 
Expert m.fl.), och år 1900 flyttade den 
unge polske pianisten och kompositören 
Wanda Landowska (1879-1959) till Pa-
ris där hon utbildade sig till cembalist 
(debut 1906).  
Landowska blev den första internation-
ellt erkända cembalisten i modern tid, 
och hennes framföranden av barockmu-
sik väckte stor uppmärksamhet i dåti-
dens musikliv, se t.ex. Englund 
[1929:106]: Så mycket kan utan tvekan 
sägas, att vårt moderna pianoforte ofta 
nog är otillräckligt rustat, när det gäller 
att föredraga Bachs klaververk, ej minst Wohltemperiertes. Denna musik kan understundom 
göras långt mera levande med de gamla instrumenten från Bachs tid. Olyckligtvis tillhöra 
dessa instrument numera endast historien,... [Fotnot] För svensk musikpublik torde madame 
W a n d a  L a n d o w s.k. a s  clavecinkonserter för ett par år sedan vara ett vackert minne.  
Landowska spelade cembalo eftersom hon ansåg att 1700-talets klavermusik kom bättre till 
sin rätt på detta instrument än på en modern flygel. Däremot ansåg hon inte själv att hon 
tillämpade äldre tiders uppförandepraxis: At no time in the course of my work have I ever 
tried to reproduce exactly what the old masters did. Instead, I study, I scrutinize, I love, and I 
recreate. ... I am sure that what I am doing in regard to sonority, registration, etc., is very far 
from the historical truth.58 – 
Landowska bildade École de Musique Ancienne i Paris 1925, och fick stort inflytande på 
1900-talets cembalospel och specialistpraxis. 

I Tyskland, Schweiz och Österrike var specialist-
praxis från början intimt förknippad med musik-
forskningen. Flera universitet bedrev fr.o.m. se-
kelskiftet Collegium Musicum-verksamhet, som 
gick ut på att studenterna skulle komma i kontakt 
med äldre tiders musik genom eget musice-
rande. På flera håll användes originalinstrument, 
och så småningom utvecklades en strävan efter 
autenticitet.  
Det dröjde inte länge förrän disciplinen Auf-
führungspraxis var ett etablerat musikvetenskap-
ligt delområde. De första tyska läroböckerna om 
äldre tiders uppförandepraxis (bl.a. Schweitzer 
[1908], Schering [1931] och Haas [1931]) kan 
ses som en dokumentation av den praxis som ut-
vecklades i dessa cirklar. 

Orgelrörelsen (Orgelbewegung) var starkt influe-
rad av nysaklighetens värderingar och växte till 

58 Efter Mayer Brown [1988:38]. Flera kompositörer skrev cembalomusik för Landowskas räkning, bl.a. Manuel de 
Falla (1926) och François Poulenc (1927). 

Figur 2 Wanda Landowska. 

Figur 3 Albert Schweitzer. 
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stor del fram inom de ovan beskrivna akademiska kretsarna. Schnitger-orgeln i St Jacobi i 
Hamburg och det på Wilibald Gurlitts initiativ genomförda rekonstruktionsförsöket av "Praeto-
rius-orgeln" i Freiburg vid början av 1920-talet kom att bli stilbildande för denna rörelse. 
Fr.o.m. 1930-talet vann orgelrörelsen mark även i Sverige, men den blev inte fullt accepterad 
förrän på 1950-talet.  
I många svenska kyrkor finns idag orglar som är starkt influerade av orgelrörelsens ideal.59 
Viktiga föregångare var förutom Haas, Gurlitt och Schering forskare och musiker som Curt 
Sachs, Hugo Riemann, Max Seiffert, Georg Schünemann, Andreas Moser, Albert Schweit-
zer, Otto Kinkeldey och Paul Sacher. 

Sammanfattning: oppositionen mot senromantisk musikutövning och musikestetik var en ge-
mensam nämnare för många pionjärer. Idén om att.ex.ekutören är skyldig att följa tonsätta-
rens intentioner var på väg att bli fast förankrad i dåtidens klassiska musikliv, och det var 
Dolmetsch/Gurlitt-generationen som på allvar införde autenticitetsbegreppet i samband med 
framförandet av äldre tiders musik.  
I Collegium Musicum-kretsarna och Dolmetsch Haslemere-verksamhet formades de första 
mer bestämda idéerna om hur barockens ensemblemusik ursprungligen kan ha låtit.60 

Kammarorkester, kammarkör och Schola Cantorum Basiliensis (1930-) 
Omkring 1920/30 hade musikforskningen klarlagt att det var stora skillnader mellan Bachti-
dens och samtidens klassiska framförandenormer. Här stod man vid ett vägval. Man kunde 
antingen: 

a) Utveckla och etablera en radikalt ny framförandestil för barockmusik, eller 
b) skapa en kompromiss mellan den nya kunskapen och samtidens klassiska musikut-

övning.  

Man valde det senare alternativet. 

Den under 1920/30-talen etablerade kammarorkestern är ett av de tydligaste exemplen på 
sambandet mellan dåtidens specialistpraxis och neoklassicismen. Den normala kammaror-
kesterbesättningen kom att bli ungefär 12 stråkar (4+4+2+1+1), cembalo och träblås efter 
behov; ensembleklangen domineras alltså av stråkinstrument (precis som i symfoniorkes-
tern). Avsikten med den nya ensembletypen var inte bara att framföra nyskriven musik, utan 
kammarorkestern ansågs historiskt adekvat för 16/1700-talsmusik. Till pionjärensemblerna 
hörde bl.a. Anthony Bernhards London Chamber Orchestra, Boyd Neal Chamber Orchestra, 
Alfred Buschs och Pablo Casals kammarorkestrar samt Paul Sachers Collegium Musicum. 
Denna utveckling fortsatte efter 2:a världskriget, då en rad kammarorkestrar med inriktning 
på musik från senbarocken bildades: I Virtuosi di Roma, I Musici, English Chamber Or-
chestra, Academy of Saint Martin in the Fields, Stuttgarter Kammerorchester m.fl. I Sverige 
bildades 1943 Lilla Kammarorkestern på initiativ av Ingmar Bengtsson, Claude Génetay och 
Sven Karpe, vilken i tidens anda framförde såväl nyskriven som gammal musik. Kammaror-
kester -53 (ledare Sven-Erik Bäck) kom att få stor betydelse för svenskt vidkommande ef-
tersom man arbetade inom Sveriges Radio och nådde en stor publik. Idag är kammarorkes-
tern en etablerad ensembleform och den i särklass vanligaste ensembletypen vad gäller 
framförandet av senbarockens orkestermusik. Den på 1980-talet så populära Sinfoniettan 
som ett tag lanserades hårt inom dåvarande Regionmusiken är en "wienklassisk" variant av 
kammarorkestern. 

Den ensembletyp som går under namnet "kammarkör" ("madrigalkör" etc.) är den vokala 
motsvarigheten till kammarorkestern både vad gäller estetik och repertoar, och är inget annat 

59 Se Blomberg [1984] för en granskning av denna företeelse och utförliga litteraturanvisningar. 
60 Se Mayer Brown [1988:34]. 
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än en inte alltför stor blandad kör. Den 
första betydande svenska ensemblen av 
detta slag bildades 1945 (debut 1946), kal-
lades Kammarkören och leddes av Eric Er-
icson. Kammarkören uppgick i den nya Ra-
diokören 1951, men återuppstod som sepa-
rat kör 1964 (kören är fortfarande aktiv, bl.a. 
under namnet Eric Ericsons Kammarkör). 
Både Kammarkören och Radiokören (se-
nare även Adolf Fredriks Bachkör under An-
ders Öhrwalls ledning) har haft ett avgö-
rande inflytande på svensk barocksång, i 
synnerhet i klangligt hänseende.61 

Dansken Mogens Wöldike spelade en framträdande roll för svensk specialistpraxis under 
denna tid. Danskarna hade till skillnad från svenskarna delvis anammat de nya kontinentala 
idéerna om framförandet av gammal musik, och när Wöldike flydde till Sverige under 2:a 
världskriget slog det nya tänkandet rot även här. Flera medlemmar av den sedermera infly-
telserika Måndagsgruppen tog intryck av Wöldikes idéer, i synnerhet vad gällde framförandet 
av Palestrina och Bach.62 

Grundandet av forsknings- och utbildningsanstalten Schola Cantorum Basiliensis (= SCB) år 
1933 är en viktig milstolpe i utvecklingen av specialistpraxis.63  
Grundaren Paul Sacher drev sedan 1926 en kammarorkester (se ovan), och SCB kan ses 
som en logisk konsekvens av orkesterns verksamhet. Det fanns cembaloutbildningar redan 
vid 1900-talets början, men SCB var den första skolan som erbjöd heltidsutbildning vad 
gällde framförandet av äldre tiders musik (se dock Landowskas École ovan). Man hade till-
gång till förnämliga instrumentsamlingar, och gamla instrument var redan från början ett vik-
tig inslag i SCB:s verksamhet.64  
Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger – den första professionella ensemblen som spelade 
på barockinstrument – var intimt förknippad med SCB. 

Åtskilliga svenskar studerade i Basel åren efter 2:a världskriget (Lars Frydén, Ingmar Bengts-
son, Eric Ericson, Gunnar Hallhagen, Claude Génetay m.fl.). Många kom att få centrala po-
sitioner i svenskt musikliv, inte minst inom Sveriges Radio.  
Så SCB:s tidiga verksamhet har haft ett långvarigt och djupgående inflytande på framföran-
det av äldre musik i Sverige.65  
Dåtidens specialistpraxis dokumenterades av bl.a. FT Arnold, Gotthold Frotscher, Herman 
Keller, REM Harding, Eta Harich-Schneider, J Putnam Aldrich, Frederick Dorian, Arnold 
Schering och Hans-Peter Schmitz. 

61 För en fyllig redogörelse, se Hedlund [1988]. 
62 Se vidare Hedlund [1988:76ff]. 
63 För en utförlig historik, se Reidemeister [1983] och Arlt [1983]. 
64 Se Nef [1983]. 
65 Noteras bör att det inte bara var studiet av äldre tiders uppförandepraxis som lockade svenskar till Basel, utan 
Ina Lohrs undervisning var högintressant för många unga kompositörer, se Hedlund [1988:103ff]. 

Figur 4 Halv-åttakören och Eric Ericson 1945. 
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Barockinstrument (1950-) 
Redan under första hälften av 1800-talet framfördes emellanåt gammal musik på gamla in-
strument, framför allt i Belgien, Frankrike66 och England (se ovan). På 1880-talet byggde É-
rard och Pleyel sin första cembalo med utgångspunkt i ett Taskin-instrument,67 och några år 
senare var Dolmetsch i full gång med att bygga bl.a. cembali. I Tyskland började man på all-

var "rekonstruera" äldre instrument vid 1900-talets början (Neupert m.fl.), och Gurlitt, Sachs 
m.fl. använde gamla instrument i ensemblesammang omkring 1920. Trots att musiker som 
Landowska (cembalo), Gustav Scheck (travers- och blockflöjt) och August Wenzinger 
(gamba) var väletablerade redan före 2:a världskriget kom det att dröja fram till efterkrigsti-
den innan man på allvar började använda barockinstrument. Till pionjärensemblerna hörde 
Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger (1930-talet), Thurston Darts kammarorkester (som 
började använda "Corelli-stråkar" ca 1950), Nicolaus och Alice Harnoncourts Concentus Mu-
sicus (1952), Capella Coloniensis (1954), Konzertgruppe der Schola Cantorum Basiliensis, 
Leonhardt Consort och Collegium Aureum (1964). På 1960-talet kom det stora genombrottet 
för denna typ av ensembler. 

I Sverige spelades på gamla instrument redan omkring sekelskiftet, då Musikmuséet grunda-
des. Vid början av 1960-talet bildades Musica Holmiæ med violinisten Lars Frydén som le-
dare. Ensemblen var knuten till Sveriges Radio, och förebilden var antagligen Capella Colo-
niensis som arbetade för Westdeutscher Rundfunk fr.o.m. 1954.  
På 1960-talet uppträdde internationella storheter som August Wenzinger, Alice och Nicolaus 
Harnoncourt, Frans Brüggen, Marie och Gustav Leonhardt i Stockholm, ofta tillsammans 

66 Musikforskaren m.m. François-Joseph Fétis (1784-1871) organiserade konsertserien Concerts historiques i 
Paris (fr.o.m. 1832) och i Bryssel (fr.o.m. 1839). Se Campbell [1975]. 
67 Pascal Taskin (1723-1793), fransk cembalobyggare. 

Figur 5 Harnoncourt & Concentus Musicus 1960-talet. 
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med Musica Holmiæ och andra musiker med anknytning till Sveriges Radio. Ernst Emshei-
mer – Musikmuséets dåvarande chef – spelade en viktig roll för utvecklingen i Sverige i och 
med att han ansåg det viktigt att musiker spelade på muséets instrument. 

Falsettsångaren Alfred Deller blev ett stort namn på 1950-talet (debut 1943), en rösttyp som 
kommit att bli mycket vanlig.68 Dessutom blev det allt vanligare att man sjöng äldre vokalmu-
sik (framför allt madrigaler) med solistisk besättning, en praxis som tillämpats i England allts-
edan mitten av 1800-talet.  
Camerata Holmiæ (under ledning av Lars Edlund) var en svensk motsvarighet till dessa en-
sembler. 

Nu publicerades Dart/Bengtsson [1964], den första utförliga boken på svenska om äldre ti-
ders uppförandepraxis. Många var inblandade i framställningen av denna lärobok, som kan 
ses som en dokumentation av de värderingar och uppfattningar som varit dominerande i 
Sverige sedan slutet av 1950-talet, inte minst vad gäller synen på barockinstrument:69 

 Violininstrumenten70 beskrivs som relativt ljudsvaga (de sensträngar man förr an-
vände hade avsevärt lägre spänning) och författarna menar att de förändringar som 
violininstrumenten genomgått sedan mitten av 1700-talet haft till syfte att ge instru-
mentet en kraftigare, mer solistisk tonkvalitet. Vidare hävdas att Bachtidens altvioliner 
var mindre till formatet och ljudsvagare än nutidens motsvarigheter. Vad gäller 
kontrabas kan man läsa att den modernare franska stråkfattningen (överhandsfatt-
ning) gynnar tonbildning och volym (under barocken tycks man nästan uteslutande ha 
använt sidofattning). 
 

 Nutidens träblåsinstrument71 beskrivs genomgående som mer tillförlitliga och ljud-
starka än Bachtidens instrument. De moderna klaffsystemen medger dessutom ett 
rent och fullständigt kromatiskt tonförråd (till skillnad från Bachtidens instrument?). 
Båda instrumenten [tvärflöjt/oboe] hade en mindre påträngande, mera pastoral karak-
tär under 1700-talet. 
 

 Om Bachtidens brassinstrument72 kan man bl.a. läsa följande: Instrumenten hade 
tjockare väggar och trängre mensur vilket medförde en betydligt slankare och mera 
övertonsrik klang: clarin-trumpeten i t.ex. Bachs andra Brandenburgkonsert överrös-
tade på den tiden inte nämnvärt de övriga soloinstrumenten. Dåtidens tromboner be-
skrivs som betydligt mildare och mjukare ... än sin nutida ättling... Neuschels basun 
[från 1557] kan utan vidare kombineras med blockflöjter och gambainstrument i en-
sembler, vilket är omöjligt för en modern basun med dess tunna väggar och grövre 
munstycke. I princip sägs samma sak om övriga brassinstrument. 
 

 Angående sångrösten73 menar man att nutidens blandade kör aldrig kan klinga som 
äldre tiders vokalensembler som uteslutande bestod av manliga sångare: den mjuka 
svenska körklangen beskrivs som synnerligen olämplig för äldre tiders polyfona mu-
sik. Nutidens klassiska sångsätt betecknas som mer avspänt och öppet än dåtidens. 

68 Se vidare del 3 samt Hardwick [1968]. 
69 För en fylligare redogörelse av dåtidens synsätt, se t.ex. Baines [1961]. 
70 Dart/Bengtsson [1964:50ff]. 
71 Dart/Bengtsson [1964:54ff]. 
72 Dart/Bengtsson [1964:58ff]. 
73 Dart/Bengtsson [1964:87]. 
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Dessa åsikter och värderingar är i princip identiska med nutidens (utom vad gäller sång). 
Nyckelorden i instrumentbeskrivningarna är: 

 låg ljudnivå 
 mjuk och mild klang 
 otillförlitlighet (framför allt intonationsmässigt).  

De bedömningar och slutsatser som citerats ovan gjodes med utgångspunkt i att instrumen-
ten spelas med i princip modern klassisk teknik. 

Specialisering (1970-) 
Nästa steg blev specialisering. För den generation musiker som började spela på barockin-
strument på 1950/60-talen var dessa nästan undantagslöst bi-instrument.  
Till de första helt specialiserade barockensemblerna hörde den belgiska Kuijken-ensemblen 
(1960-talet). Det är ingen tillfällighet att dess medlemmar utvecklade tekniker som avsevärt 
skiljer sig från föregångarnas (violinhållning utan stöd av huvudet, underhandsfattning på 
gamba, gamla tungstötar etc.).74  
Numera är det i flera länder en självklarhet att man specialiserar sig på äldre instrumentty-
per, och under 1970/80-talen har de länder i vilka man erbjudit specialiserad utbildning kom-
mit att dominera utvecklingen. Det är naturligt. För flertalet musiker är långtgående speciali-
sering nödvändig om man vill använda äldre tiders teknik (andningsteknik, tungstötar, stråk-
teknik, anslag, fingersättningar etc.). 

Fram t.o.m. 1960-talet tillhörde Sverige de mer progressiva länderna inom detta område.75 
Sedan dess har vi emellertid halkat efter. Det finns flera förklaringar till detta, men oviljan att 
stimulera kvalificerad specialisering har haft avgörande betydelse.76  
Och man har upprätthållit en strikt bodelning mellan musikvetenskap och musikutövning, vil-
ket försvårat en frisinnad utveckling. 

Inspelningar 
Inspelningar har spelat stor roll för utvecklandet och spridningen av specialistpraxis.77 Om-
kring 1920/21 gavs serien The English composers of Queen Elisabeth's reign ut (His Masters 
Voice) som framfördes av ensemblen The English Singers (solistisk besättning). Ungefär 
samtidigt gav Deutsche Grammophon ut skivserien Platten zur Musikgeschichte.78  

En av de första större serierna med uttalat tidstrogna ambitioner var antologin 2000 Jahre 
Musik auf der Schallplatte som gavs ut på Parlophon-etiketten fr.o.m. 1930 under ledning av 

74 Påpekas bör dock att pionjärer som violinisterna Alice Harnoncourt och Marie Leonhardt specialiserade sig 
ganska tidigt, beroende på att kvinnliga violinister kunde ha svårt att få anställning i symfoniorkestrar. Detta är 
sannolikt förklaringen till varför andelen kvinnor är så stor bland nutidens barockmusiker. 
75 Man är frestad att skriva "Stockholm" istället för "Sverige": p.g.a. den formidabla resurskoncentrationen till 
Stockholm har bruket av barockinstrument till stor del kommit att bli en Stockholmsföreteelse. 
76 På utbildningssidan tycks Barockinterpretationskursen vid Musikhögkolan i Malmö vara det hittills enda exemp-
let på en fast på gammal musik helt specialiserad utbildning i Sverige. Ordinarie kurser för blockflöjtister och cem-
balister är inte specialiserade på barockmusik, utan man studerar musik från medeltid (blockflöjt) till nutid. 
77 Se Elste [1989] för en intressant introduktion till detta ämnesområde. 
78 I DGG:s skivkatalog från 1924 kan man läsa: Um die Sprechmaschine dem praktischen Studium der Musikge-
schichte nutzbar zu machen, hat sich die Deutsche Grammophon-Aktiengesellschaft unter Mitarbeit von Dr. Her-
bert Biele entschlossen, Plattenserien zu veröffentlichen, welche die Perlen der unendlich reichen alten 
deutschen Musik getreu wiedergeben. Dabei handelt es sich keineswegs um die Befriedigung von Liebhabereien 
des Musikkenners. Diese Aufnahmen wenden sich vielmehr auch an die breite Masse, in der Absicht, auch dort 
einer wahren Kunstbildung Raum zu schaffen. (Efter Elste [1989:208ff].) 
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Curt Sachs. Man använde sig företrä-
desvis av instrument från Sammlung al-
ter Musikinstrumente bei der Staatlichen 
Akademischen Hochschule für Musik i 
Berlin där Sachs var chef, företrädesvis 
spelade av lärare och elever vid de 
högre musikutbildningarna i Berlin.  

Fr.o.m . 1970-talet har många skivbolag 
stora serier med "tidstrogna" inspel-
ningar (Archiv, Das Alte Werk, Florile-
gium Series, Reflex, Harmonia Mundi 
etc.).  

Det finns emellertid problem med inspel-
ningar och historisk autenticitet:79 

 Inspelad musik är noga räknat elektroakustisk musik. Det är inga barockinstrument 
som klingar när man sätter på en skiva, utan en elektroakustisk återspegling.  
 

 Förutsättningarna vid en skivinspelning är i normalfallet helt annorlunda de som råder 
vid en konsert. Man måste ofta spela och sjunga på ett annat sätt i en inspelningssi-
tuation än vid ett framförande i en stor lokal av det slag som t.ex. majoriteten av 
Bachs kyrkomusik ursprungligen framfördes i. 
 

 Bachtidens retoriska föredragsprinciper är svåra att tillämpa vid inspelningar. Dels 
saknas i allmänhet samspelet mellan musiker och publik, dels är det svårt att utnyttja 
den för retoriken så viktiga överraskningseffekten (se vidare kapitel 1.B). 

Musikvetenskapen 
Musikvetenskapen hade en framträdande roll i utvecklandet av specialistpraxis under första 
hälften av 1900-talet, men fr.o.m. 1960/70-talen har man förhållit sig förvånansvärt passiv 
inom detta område. Detta har medfört att sakkunnig granskning av specialistpraxis till stor del 
saknats varför många diskutabla "sanningar" har fått stå oemotsagda.  
På det internationella planet har dock på senare tid insikten om behovet av samverkan mel-
lan teori och praktik bl.a. lett till att nya arbetsformer utvecklats, inte minst på utbildningssi-
dan. 

1.A.4 Utgångspunkter 
Innan jag presenterar övergripande hypoteser och arbetsmetoder är det nödvändigt att be-
röra några grundläggande begrepp och förklara valda utgångspunkter. 

Tre synsätt 
Det finns i princip tre förhållningssätt till historisk musik. 

1) Historisk musik har inget att säga nutidens lyssnare varför det är meningslöst att framföra 
sådan musik idag. I och med att en överväldigande majoritet av Sveriges befolkning (antagli-
gen ca 99%) sällan eller aldrig väljer att medvetet och koncentrerat lyssna på historisk konst-
musik måste man säga att detta är den i särklass vanligaste ståndpunkten. 

79 Se Harnoncourt [19832:102ff]. 

Figur 6 Skivomslag från 2000 Jahre Musik auf der 
Schallplatte. 
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2) Medveten modernisering. Äldre tiders musik måste omformas i enlighet med nutida ideal 
och normer för att den ska fungera i dagens musikliv. När Bach framförde musik av t.ex. Pa-
lestrina var det en självklarhet att han moderniserade den, precis som många senromantiska 
musiker instrumenterade om och på andra sätt förändrade Bachs ensembleverk.80 På 1900-
talet har vi fått bl.a. jazz, pop-och syntversioner av Bachs musik.81 

3) Man måste sträva efter största möjliga verktrohet. Inom den klassiska musikkulturen har 
detta förhållningssätt blivit dominerande under 1900-talet (se ovan), och det finns en rad 
olika uppfattningar om vad verktrohet är och bör vara. 

Varför specialistpraxis? 
Det har på senare tid skrivits en hel del om nutidens stora intresset för "tidstrogna" framfö-
randen av äldre musik.82 Det finns ingen möjlighet att här redogöra för alla olika ståndpunk-
ter, utan jag nöjer mig med att påvisa några av de faktorer som bidragit till denna utveckling: 

 Under 1900-talet har det växt fram ett starkt intresse för det Ursprungliga, "the real 
thing". Man talar t.ex. ofta om "oförstörda" (= oförändrade) byggnader och miljöer. Be-
grepp som "original" och "autentisk" har en positiv laddning och används som försälj-
ningsargument för varor och tjänster av de mest skilda slag. Den klassiska musikkul-
turens strävan efter verk- och stiltrohet kan ses som en parallell till dessa ström-
ningar. 
 

 Behov av förnyelse. I och med att samma repertoar framförs år ut och år in inom den 
klassiska sektorn är förnyelsebehovet starkt. 
 

 Insikten om att instrument, uppförandepraxis och estetiska normer förändrats radikalt 
sedan Bachs tid väcker nyfikenhet hos såväl musiker som publik. Dessutom bidrar 
sådana insikter till att de klassiska värderingarnas allmängiltighet ifrågasätts. 
 

 Allt färre anser att den klassiska musikutövningen är kvalitativt suverän. I och med att 
andra musikaliska värderingar än de klassiska gradvis fått högre status har fältet öpp-
nats för alternativ musikutövning, inklusive alternativa framföranden av den klassiska 
repertoaren. 
 

 1900-talets musikliv präglas av pluralism. Mångfald är meningsfull bara om det är 
skillnad på olika typer av musik, varför det är logiskt att man framhäver t.ex. barock-
musikens särart genom att använda särskilda instrument och en specifik uppförande-
praxis. Detta sammanfaller med det kommersiella kravet på produktprofilering, vilket 
sannolikt är en viktig anledning till skivbolagens och konsertagenturernas stora in-
tresse för den "tidstrogna" verksamheten. 

Däremot måste man ifrågasätta huruvida strävan efter att rekonstruera äldre tiders uppföran-
depraxis varit en avgörande drivkraft, trots att sådana idéer haft en framskjuten roll i mark-
nadsföringssammanhang. 

I Musica Sveciæs officiella katalog från oktober 1987 kan man läsa följande: All music is per-
formed by Sweden's foremost musicians in the style of the period in which it was written. And 
each piece is thoroughly researched before a recording is made ...   

80 Se Neumann [1982]. 
81 Jämför populärmusikens covers. Noteras bör att detta förhållningssätt är totalt dominerande inom teater och 
film. 
82 För en introduktion, se Kenyon (editor) [1988]. 
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Jämför Solyom, MånadsJournalen [1982/9]: Den tidstrogna svängen har blivit ett mer eller 
mindre kommersiellt jippo där musikaliska halvfigurer funnit en nisch för sig själva och för 
musiker som frambringar de mest besynnerliga ljud på sina än mer besynnerliga krumhorn 
och gudvetvad. 

Nutidens tidstrogna stil 
Det är lönlöst att tala om historiskt autentiska framföranden av Bachs musik: vi vet 
helt enkelt inte med säkerhet vare sig hur Bach ville att hans musik skulle framföras 
eller hur det lät när Bach själv framförde sin musik.  
Detta är ett väletablerat faktum, i istället brukar man tala om "tidstrogna", "tidstypiska", "histo-
riskt medvetna" etc. framföranden av äldre tiders musik.83  
Det är dock oklart vilka kriterier som avgör huruvida ett framförande kan kallas "tidstroget" 
eller ej. Om man ska ta ord på allvar måste ett framförande vara troget den tidsstil med ut-
gångspunkt i vilken kompositionen i fråga ursprungligen tillkom för att kunna göra anspråk på 
att kallas "tidstroget", både vad gäller ljudkällor, teknik och gestaltning. Idag är det en ut-
bredd föreställning att nutidens tidstrogna musikutövning uppfyller dessa krav och i väsent-
liga avseenden är historiskt relevant. Som framgår av efterföljande undersökningar måste 
emellertid detta antagande ifrågasättas; man kan t.o.m. ifrågasätta om detta har varit ambit-
ionen hos de stilbildande utövarna. Frågan är om inte Dreyfus [1983] kommer sanningen 
ganska nära när han skriver att förgrundsgestalterna har använt källorna för att skapa en ny 
framförandestil, en stil som i grund och botten är en variant av nutidens klassiska musikut-
övning.84 

Eftersom benämningar som "tidstroget" etc. ger intryck av att det är frågan om en historiskt 
relevant uppförandepraxis har jag valt att istället använda begreppet "specialistpraxis" för 
denna och andra framförandestilar som syftar till olika grader av historisk relevans. Benäm-
ningen beror på att det är en speciell musikutövning vars företrädare i allmänhet betraktas 
som specialister på framförandet av musiken i fråga. 

Om det "äkta" och "sanna" 
Föreställningen om att det finns objektivt "äkta" och "sanna" upplevelser av historisk musik är 
fortfarande ganska vanlig. Sådana tankegångar förutsätter att det finns "oäkta" och "osanna" 
musikupplevelser, och för att resonemanget ska vara meningsfullt måste man åtminstone un-
gefärligen kunna fastställa vad som är äkta och sant. 

Det är emellertid vanskligt redan att fastställa exakt vilken affekt Bach valt att framställa i ett 
visst sammanhang (se vidare nästa kapitel), och det är näst intill omöjligt veta hur han tänkte 
sig att affekten ifråga skulle gestaltas. Att avgöra vilken eller vilka lyssnarreaktioner Bach 
ville väcka är omöjligt.85 Även om man kunde definiera musikupplevelser med en rimlig grad 

83 Taruskin [1988:137]: I had hoped a consensus was forming that to use the word [authenticity] in connection 
with performance of music – and especially to define a particular style, manner, or philosophy of performance – is 
neither description nor critique, but commercial propaganda, the stock-in-trade of press agents and promoters. 
84 Dreyfus [1983:320]: The hegemony of the rules in Early Music has meanwhile come to be repudiated by the 
leading musicians in the movement. This was bound to happen: if they spoke honestly, they would admit that they 
had never regarded performance practice as anything more than an initial stimulus to break with the 
Mainstream... They were the ones, after all, who had exploited the slogans of "authenticity", "original instruments", 
"first version", and "composer's intentions". Perhaps these gimmicks of advertising were once useful, but they 
have backfired now that they have become common property. Framhållas bör att Dreyfus själv är en mycket 
skicklig gambist (enligt Wieland Kuijken kanske den allra skickligaste) och framstående Bachforskare. 
85 Finns det "definitiva" versioner av musik? Taruskin [1988:145ff] belyser frågan genom att visa att Igor 
Stravinskijs egna inspelningar (ca 1925, 1928, 1940, 1960 och 1961) av Le Sacre du Printemps är olika varandra. 
Vilken version motsvarar Stravinskijs intentioner? Alla? Situationen kompliceras ytterligare av att Stravinskij i flera 
fall uttalat sig om de olika inspelningarna på delvis olika sätt (se Taruskin [1988:146] för litteraturhänvisningar). 
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av objektivitet skulle vi aldrig kunna rekonstruera dåtidsmänniskans livssituation, erfaren-
heter och associationer.86 Inte heller kan man avgöra om dåtidens lyssnare hade "bättre" 
upplevelser: ger Bachs musik mindre äkta musikupplevelser än rockmusik pga. att den se-
nare musiktypen är samtida? Finns det verkligen oäkta musikupplevelser? Vad skiljer äkta 
och oäkta upplevelser åt? Vem avgör vad som är äkta? 

Problemet med att fastställa vad som är äkta och sant blir inte mindre om man lämnar de hi-
storiska resonemangen och ser begreppen som metafysiska storheter. Vem äger sådana gå-
vor att den genom direkt eller indirekt kommunikation med exempelvis Bach kan komma till 
klarhet om hur han ville att en viss sats skulle gestaltas och upplevas? Det är mycket svårt 
(för att inte säga omöjligt) att fastställa den sanna musikupplevelsens art och natur, obero-
ende av om man håller sig på ett materalistiskt eller ett metafysiskt plan. 

Jag anser att föreställningen om att det finns äkta och oäkta upplevelser är obehagligt aukto-
ritär och moraliserande. Musikupplevelser är djupt privata, och att klassificera sådana i kate-
gorier som äkta och oäkta är ett olustigt och orättfärdigt intrång i den personliga integriteten. 
Lika illa genomtänkt är det att anlägga moraliska aspekter på hur nutidens musiker ska för-
hålla sig till äldre tiders uppförandepraxis. I utbildningssammanhang bör man förvisso ha rätt 
att informeras om och fritt välja mellan olika alternativ, men när man en gång valt har man 
inte bara rätt att göra som man vill, utan en musiker måste följa sin övertygelse och framföra 
musiken på det sätt han eller hon finner bäst. Dessutom blir musiklivet intressantare och roli-
gare ju fler alternativ som utvecklas. 

Hypoteser 
Huvudsyftet med denna avhandling är att granska och beskriva hur det kan ha låtit när Bach 
själv framförde sin ensemblemusik. De övergripande hypoteserna kan sammanfattas på föl-
jande sätt: 

 Bachs resurser var ändamålsenliga och den uppförandepraxis som tillämpades var 
adekvat både vad gällde musikens struktur och syfte. 
 

 Nutida specialistpraxis är snarare en variant av nutidens klassiska musikutövning än 
en återspegling av Bachtidens uppförandepraxis. 
 

 Dåtidens framförandenormer kan inte tillämpas fullt ut inom ramen för nutidens klas-
siska framförandenormer och estetik. 

Dessutom prövas en rad hypoteser gällande praktisk musikutövning, vilka presenteras i av-
handlingens olika delar. 

Metod och urval 
Forskning i äldre tiders uppförandepraxis handlar om hur musik faktiskt klingat en gång i ti-
den. Forskaren skapar sig en bild av svunna klingande förlopp genom tolkningar av käll-
material. Uppgiften är svår, varför arbetssättet (metoden) är av avgörande betydelse för kva-
litet och tillförlitlighet. 

Rankes berömda utsaga om att det är historikerns uppgift att ta reda på hur det egentligen 
förhöll sig – att blottlägga sanningen – måste betraktas som en utopisk målsättning. a) De 
fakta historikern har att utgå ifrån är alltid ofullständiga, och han använder oftast ett urval av 
tillgängliga fakta. Redan här präglas således resultatet av forskarens värderingar. b) En 

86 Se t.ex. Serafine [1984] för en introduktion till den djupa problematik den ställs inför som vill undersöka och be-
skriva musikupplevelser. 
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historiker försöker rekonstruera förlopp och situationer genom att tolka källor.87 Bengtsson 
[1973:47]: vetenskapliga kunskaper är systematiserade kunskaper. De måste bilda ett sam-
manhängande helt, m.a.o. ett kunskapssystem. Systemet ifråga kan vara religiöst, etiskt/mo-
raliskt, filosofisk, politiskt, en strävan efter att finna historiska lagbundenheter ("höjdpunkts-
principen", "vågrörelser", "dionysiskt/apolloniskt") etc. Valet av system är mycket viktigt för 
tolkningen av fakta, det vill säga för vilka slutsatser man drar av källmaterialet. Här ska inte 
göras någon recension av olika systematiseringsnormer, men det är nödvändigt att säga 
några ord om en företeelse som jag valt att kalla "den klassiska fällan". 

Den klassiska fällan 
En grundregel i god forskning är att forskaren redogör för sina utgångspunkter och det eller 
de system gentemot vilket källorna tolkas. Vad gäller forskning angående Bachtidens uppfö-
randepraxis tillhör dock detta förfarande undantagen. Det är svårt att finna någon annan för-
klaring till detta än att forskarna som regel menar att den klassiska musikkulturens grundläg-
gande värderingar är historiskt relevanta även för Bachs tid. Som framgått finns det emeller-
tid starka indikationer på att det var stor skillnad mellan Bachtidens musiksyn och det sena 
1800-talets klassiska musikkultur. Eftersom nutidens klassiska musikkultur är en förlängning 
av 1800-talets kan man således inte utgå ifrån att ens de grundläggande normerna i respek-
tive musikkultur är identiska. Med "den klassiska fällan" avses när man mer eller mindre 
omedvetet tillämpar den klassiska musikkulturens normer och värderingar i sammanhang där 
dessa inte är relevanta. Några exempel. 

 Även om det sällan sägs rent ut så tycks den allmänt vedertagna uppfattningen vara 
att av nutidens otaliga musikstilar och genrer så är det den klassiska musikkulturen 
som mest påminner om Bachtidens. Antagligen finns det beröringspunkter mellan nu-
tidens klassiska musik och Bachtidens, men det finns sannolikt likheter även mellan 
Bachs musik och andra nutida musikstilar. Som exempel kan nämnas populärmusi-
kens funktioner, improvisationspraxis, talspråksbaserade gestaltningsnormer och atti-
tyd till lyssnaren. 
 

 Den klassiska musiken kan beskrivas som en sektor i nutidens ofantliga musikutbud. 
Denna sektor har några bestämda funktioner: få förväntar sig att den klassiska reper-
toaren ska fylla nutidsmänniskans samtliga musikaliska behov. Inom denna begrän-
sade sektor har Bachs musik en viss begränsad roll. Den som vill höra verkligt pass-
ionerad och dramatisk konstmusik tänker knappast i första hand på Bach utan vänder 
sig snarare till tonsättare som Beethoven, Brahms eller Wagner. Vill vi dansa väljer vi 
överhuvudtaget inte konstmusik utan någon typ av dansmusik, etc. Bachs musik till-
fredsställde sannolikt en ganska stor del av det totala musikbehovet i Weimar, 
Cöthen och Leipzig, vare sig det gällde passion, religion, glädje, humor eller under-
hållning. Denna skillnad är väsentlig. I och med att förväntningarna på Bachs musik 
har reducerats har vi antagligen reducerat dess potential. Vissa aspekter renodlas 
medan andra hamnar i skymundan eller ignoreras. 
 

 När man ställs inför källuppgifter som strider mot den klassiska musikkulturens syn-
sätt tenderar man att förminska uppgiftens värde eller rentav anlägga evolutionsreso-
nemang istället för att sätta in informationen i sitt sammanhang.88 
 

87 Att rekonstruera något innebär ungefär "att återställa något till dess ursprungliga form."  
88 Det finns åtskilliga exempel på detta (kontinuerligt vibrato, andnings- och vokaltekniska anvisningar etc.). 
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 Vid resonemang om hur Bachs musik kan anpassas till nutidens publik beaktas ute-
slutande den klassiska publikens smak, trots att den är mycket liten och knappast re-
presentativ för majoriteten. Detta blir lätt ett hinder för kreativitet och nytänkande. 

I efterföljande undersökningar har målsättningen varit att förstå dåtidens uppförandepraxis 
mot bakgrund av den ideologi som finns beskriven i källorna, inte att recensera den med ut-
gångspunkt i nutidens klassiska normer. 

Samband 
Forskning i Bachtidens uppförandepraxis handlar om hur det faktiskt lät. Därför är det viktigt 
att så många relevanta faktorer som möjligt beaktas.  
Till de aspekter som alltför ofta utelämnas hör musikens syfte (om avsikten är att skaka om 
åhörarna får uttryck som "starkt" och "våldsamt" en helt annan innebörd är om avsikten är att 
musiken ska fungera i ett meditativt sammanhang) och rumsakustiska betingelser (t.ex. är 
rumsstorleken av avgörande betydelse för vad begrepp som "starkt" egentligen innebar). Här 
har ambitionen varit att efter bästa förmåga utvärdera källuppgifterna med utgångspunkt i 
bl.a. ideologiska, rumsakustiska och rent praktiska aspekter, att klarlägga samband mellan 
yttre betingelser, musikens syfte och sättet att komponera och framföra musik. 

Källkritik 
I undersökningar av detta slag är det naturligtvis utomordentligt viktigt att man använder käl-
lor som är stil- och tidsmässigt relevanta. Därför har de viktigaste källorna presenterats i re-
spektive kapitel. Under Bachs tid var det fortfarande mycket stor skillnad mellan de nationella 
stilarna. I tabell 1 har några av de mest påfallande skillnaderna mellan fransk och italiensk 
stil sammanställts, med utgångspunkt i dåtida bedömningar.89 

 

Tabell 1 

 Fransk stil Italiensk stil 

Musik Dans- och underhållningsmusik, raffinerad kam-
marmusik (Piéces). Melodibaserad. Mer poesi 
än prosa. Konventionell, förutsägbar, lättlyss-
nad, ofta tråkig och banal.90 

Djärv, oförvägen, fräck och affektstark 
musik. Stora kontraster, vill överraska 
och imponera. Harmonibaserad.91 

Tonhöjd92 Låg eller mycket låg. Låg i Rom, hög eller mycket hög i Nordi-
talien. 

Violininstrument Tunna strängar, låg ljudnivå, mycket korta strå-
kar, tummen under taglet.93 

Grova strängar, hög ljudnivå, långa och 
tunga stråkar, mer uttryck än finess.94 

89 Tabell 1 bygger framför allt på Muffat [1682], [1695] och [1701], Raguenet [1702] i kommenterade översätt-
ningar av Galliard [1709] (publicerad i Strunk [1950:113ff]) och Mattheson [1722], LeBlanc [1740] (i tysk översätt-
ning av Erhard [1965]) och Quantz [1752]. Se Schneider [1983] för en diskussion av Matthesons utsagor om 
fransk stil. 
90 Muffat [1698] & [1708], Raguenet [1702], Mattheson [1722], LeBlanc/Erhard [1740/1965:46ff & 48] och Quantz 
[(17521)17893:314ff & 323ff]. 
91 Muffat [1698] & [1708], Raguenet [1702], LeBlanc/Erhard [1740/1965:43ff] och Quantz [(17521)17893:214 & 
324]. 
92 Muffat [1698], Quantz [1752]. 
93 Muffat [1698] och Raguenet [1702]. Se även Corrette [1738]. 
94 Muffat [1698], Raguenet [1702] och LeBlanc/Erhard [1740/1965:53ff, 60ff, 69ff, 75ff, 81 & 97ff]. Se även Cor-
rette [1738]. 
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Tabell 1 

 Fransk stil Italiensk stil 

Träblås95 De nya instrumenten (barock) blockflöjt, tra-
versflöjt, oboe och fagott mycket omtyckta. 

Används i relativt liten omfattning. 

Orkester 5-stämmig (violin, viola 1–3, basse de violon), 
ingen eller svag 16', träblåsinstrument colla 
parte, diskreta ackordinstrument, hörbar takts-
lagning.96 

4-stämmig (2 violiner, viola och bc),97 

framträdande 16', ljudstarka ackordin-
strument, cembalister och violinister en-
sembleledare.98 

Föredrag Lätt, nätt, tydligt,99 elegant, precist, finessrikt 
och uniformt före-drag.100 Enkelt101 och lätt att 
härma.102 Utpräglat non legatoföredrag på 
stråkinstrument (tout en l'air) och i orkester.103 

Ornamentiken enkel och systematiserad, impro-
visation ovanlig.104 

Uttryckfullt, djärvt, dramatiskt och 
mindre uniformt. Mer legatoartat före-
drag.105 Tekniskt avancerat och konst-
fullt. Avancerad improvisation.106 

Dans Total överlägsenhet.  

Sång  Total överlägsenhet. 

Övrigt Franska musiker (i synnerhet sångare) är 
sämre utbildade och mindre skickliga, men di-
sciplinerade orkestermusiker. Fransk stil är lätt-
ast varför nybörjare ska spela fransk musik.107 

Ljudsvag. Gamban och andra ljudsvaga instru-
ment används länge.108 

Mycket skickliga och välutbildade. Stor 
dynamisk spännvidd.109 Odiscipline-
rade orkestermusiker.110 

 

Som framgår var det så djupgående skillnader att man kan säga att det rörde sig om olika 
typer av musik. Eftersom Bach stod betydligt närmare italiensk än fransk stil har få franska 
källor använts: de är normalt inte relevanta för Bach. Däremot kan man på goda grunder 
anta att Bach anammade vissa franska särdrag vad gäller sättet att framföra musik i fransk 
stil, i synnerhet dansmusik.111 

95 Raguenet [1702] 
96 Muffat [1698], Raguenet [1702] och Mattheson [1722]. 
97 Muffat [1698] och LeBlanc/Erhard [1740/1965:90]. 
98 Raguenet [1702]. 
99 Muffat [1698] och Quantz [(17521)17893:315]. 
100 Muffat [1698], Quantz [(17521)17893:315ff]. 
101 Quantz [(17521)17893:324]. 
102 Quantz [(17521)17893:324]. 
103 Muffat [1698], LeBlanc/Erhard [1740/1965:54, 71, 94 & 121], Quantz [(17521)17893:199]. 
104 Raguenet [1702] och Quantz [(17521)17893:136ff, 315 & 324]. 
105 LeBlanc/Erhard [1740/1965:53ff, 71ff & 94], Quantz [(17521)17893:312ff]. 
106 Raguenet [1702] och Quantz [(17521)17893:309, 312 & 324]. 
107 Quantz [(17521)17893:136ff]. 
108 LeBlanc/Erhard [1740/1965:89ff]. 
109 Muffat [1698]. 
110 Quantz [(17521)17893:312ff]. 
111 Se vidare nedan, framför allt del 5. 
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Metod 
Föreliggande undersökningar bygger framför allt på källkritiska studier, organologiska under-
sökningar (analyser av musikinstrument), praktiska försök samt jämförande studier. Arbets-
modellen har varit enkel. Flertalet av de här undersökta frågeställningarna har väckts i sam-
band med praktisk musikutövning, varefter de examinerats enligt följande: 

1. Källkritiska studier, i vissa fall kombinerade med organologiska och jämförande 
undersökningar samt praktiska försök. 

2. Resultaten av dessa studier har satts in i ett större sammanhang (musikens syfte, 
rumsakustiska förutsättningar etc.) varefter arbetshypoteser formulerats. 

3. Arbetshypoteserna har så långt möjligt utvärderats praktiskt, varefter de som regel 
preciserats ytterligare. 

4. De preciserade arbetshypoteserna har jämförts med etablerade uppfattningar, fram-
för allt genom studier av moderna undersökningar och vid seminarier. I vissa fall har 
detta lett till förnyade och/eller utökade studier enligt punkt 1–3 ovan. 

5. Resultaten har granskats av ämnesexperter. 

Urval och avgränsningar 
Från början var avsikten att skriva om gestaltningsfrågor i JS Bachs ensemblemusik och på-
visa samband mellan musikens syfte och framförandet. Det visade sig emellertid ganska 
snart att det saknas tillförlitliga undersökningar av flera grundläggande frågor, varför det inte 
var möjligt att förverkliga den ursprungliga planen. Därför har avhandlingen kommit att kon-
centreras till mer grundläggande nivåer. Trots detta kvarstår det ursprungliga syftet att påvisa 
samband mellan komposition, framförande och upplevelse. De här presenterade undersök-
ningarna bildar en helhet: 

 Intonationen är av avgörande betydelse för klangfrågor, samtidigt som dåtidens into-
nationsnormer ger en antydan om hur man såg på distorsion (störningar) i musik och 
ökar förståelsen för dåtidens syn på konsonans- och dissonansbegreppen, vilka i sin 
tur var av avgörande betydelse för gestaltningsnormerna. 
 

 Sång ansågs vara den självklara förebilden för all musikutövning, både klangligt och 
gestaltningsmässigt. Vidare ingår sång i den överväldigande majoriteten av Bachs 
ensemblemusik, vilket tillsammans med det faktum att det saknas källkritiskt tillförlit-
liga undersökningar av Bachtidens sångsätt gör att sång måste ingå i undersök-
ningen. 
 

 Violininstrument ingick liksom sångare nästan alltid i Bachs ensembler, och ef-
tersom jag själv spelar violin var det naturligt att skriva om denna instrumentgrupp. 
 

 I avsnittet om ensemble har de forskningresultat som presenterats i föregående delar 
satts in i ett större och förhoppningsvis historiskt relevant sammanhang, varför detta 
avsnitt kan ses som det centrala. 

Dessutom har flera närliggande frågeställningar berörts (dåtidens musiksyn, grundläggande 
gestaltningsnormer, generalbasspel, generella besättningsnormer etc.). Behandlingen av 
dessa frågor bygger i viss utsträckning på modern forskning och är summarisk, något som i 
viss mån kompenserats genom fylliga litteraturhänvisningar. Understrykas bör att eftersom 
så många ämnesområden berörts har det inte varit möjligt att gå in i alla enskilda problem-
komplex. 

Åtskilliga faktorer återstår att undersöka, och man kan utgå ifrån att här anförda slutsatser 
måste preciseras och modifieras i ljuset av sådana undersökningar. 
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1.B Bachtidens musiksyn 
Syftet med detta kapitel är dels att belysa delar av den ideologiska bakgrund gentemot vilken 
källorna från JS Bachs tid bör förstås, dels att definiera grundläggande krav på dåtidens mu-
sikutövning. 

1.B.1 Om musikalisk ordning 
Under barocken utgick man ifrån att universum genomsyrades och styrdes av en Gudomlig 
Ordning: mikrokosmos styrdes av makrokosmos med mekanisk lagbundenhet, och musik var 
en del av denna ordning.112 Dåtidens naturbegrepp var ett helt annat än nutidens. Världsall-
tet ansågs vara välordnat, en ordning som kunde uttryckas och göras begriplig för männi-
skan med tal och talförhållanden (proportioner). Musik var en matematisk disciplin: aritmeti-
ken behandlade talen som sådana medan musiken handlade om talförhållanden, en före-
ställning med rötter i medeltidens quadrivium-begrepp. Printz [1676:16]: Music ... ist eine 
Mathematische disciplina complexa oder mixtaso da handelt von dem Klange oder Thon / 
seinen Princiipis und Affectionibus, und allem Gesang und Zusammenstimmung / so aus de-
nen Klängen entstehet / nicht nur wie sie ist / sondern auch wie sie gemacht werden solle. 
Werckmeister [1686:9] formulerar sig på följande sätt: Die Musica ist eine Mathematische 
Wissenschaft / welche uns durch die Zahlen zeiget den rechten Unterschied und Abtheilung 
des Klanges / woraus wir eine geschickte und natürliche Harmoniam setzen können.113 Mot 
denna bakgrund är det lätt att förstå att man ansåg att det yttersta syftet med musik var att 
ära Gud. Enligt dåtidens synsätt hade Gud skapat såväl den musikaliska materien som prin-
ciperna för hur den skulle sättas samman (componere) till klingande musik. Musikern skap-
ade således inte i ordets egentliga bemärkelse utan var snarare ett Guds redskap, en konst-
hantverkare som ordnade det musikaliska materialet enligt principer som betraktades som en 
avspegling av Guds skapelse. Att Bach ofta skrev exempelvis S(oli) D(eo) G(loria) efter av-
slutat arbete återspeglar detta synsätt. Bach skapade inte i ordets djupare mening, han satte 
samman. Inom Guds naturliga ordning ansågs magiska krafter vara verksamma, däribland 
musikens Krafft und Würckung på människan.114 

1.B.2 Affekt och musik 
En affekt (latinets passio och grekiskans pathos har i princip samma innebörd som ordet af-
fekt) är en allmängiltig och starkt genomgripande känsloupplevelse, så stark att man även 

112 Seidel [1982:16]: Grundvoraussetzung ... des Rationalismus der Neuzeit ... war die Überzeugung, daß Ord-
nung in der Welt herrsche, daß die gewaltige Weltharmonie in den Naturgesetzen ihren vollendeten Ausdruck 
finde. Diese Überzeugung beruhte vor allem auf den Erfolgen von Mathematik und Mechanik, die klar und 
deutlich zeigten, daß alle Folgen zur Gründe, alle Wirkungen auf Ursachen zurückzuführen waren... (efter Thieme 
[1982:162]). Se Damman [1967:29ff, 80ff & 397ff]. JS Bach kopierade delar av Johann Adam Reinckens Hortus 
Musicus från 1687 (se vidare nedan). Defant [1989] är en intressant och stimulerande essä angående dåtidens 
tyska musiksyn med utgångspunkt i Reinckens Hortus. 
113 Efter Damman [1967:14]. 
114 Se vidare Damman [1967:114ff & 381ff]. 
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reagerar kroppsligt (fysiologiskt).115 Affektbegreppet (patos, passioner etc.) var allmänt ve-
dertaget under Bachs tid och återverkade inom livets alla områden.116 Skolastiken räknade 
med 11 huvudaffekter, sammansatta av både lust och olust:117 begär, raseri, fruktan, mod, 
avund, glädje, kärlek, hat, längtan/förhoppning, svartsjuka och medlidande. Affektläran kan 
sammanfattas på följande sätt: 

 En affekt kunde vara såväl positiv (t.ex. glädje) som negativ (t.ex. raseri). 
 Varje grundaffekt betraktades som en precis storhet med klara konturer och framstod 

således i tydlig relief gentemot andra affekter.118 
 Affekterna var allmängiltiga; man utgick ifrån att de upplevdes i princip likadant av alla 

människor.119 
 Affekter kunde väckas och stillas med rationella medel. Man ansåg att det fanns 

tvingande samband mellan yttre stimuli och människans inre reaktion (se vidare ne-
dan). 

Att rubba och återställa jämvikten 
Människan uppfattades som ett affektväsen under Bachs tid. Musikern skulle spela på lyss-
narens spänningsladdade affekter, försöka väcka och stilla passioner. Mattheson [1721] ut-
saga är tidstypisk:120 Alles, was ohne löbliche Affekte geschiet, heißt nichts, gilt nichts, tut 
nichts. Affekterna beskrevs som själsliga extremlägen (häftiga känslor, otyglad längtan, be-
gär, lidelser, himmelsk längtan etc.) eller som vilja och viljekraft. I och med att musiken syf-
tade till att försätta lyssnaren i känslomässiga extremlägen genom att spränga den musika-
liska ordningens gränser (se vidare nedan) kan man säga att avsikten var att rubba lyssna-
rens själsliga jämvikt och balans. En affekt var ju ett onormalt tillstånd. Den tyska barockmu-
siken var provokativ och manipulativ i förhållande till lyssnaren: musikens subjectum var de 
mänskliga passionerna och lidelserna.121 Man sökte ett gensvar (eko) i människans inre, i 
hennes affekter. 

115 Framställningen bygger på Damman [1967:215-390]. Se även Goldschmidt [1915], Serauky [1929], Dahlhaus 
[1967] och Thieme [1982/83]. Latinets afficio betyder bl.a. "göra", "tillfoga", "visa", "orsaka", "bereda", "påverka", 
"behandla", "försätta i ett tillstånd", "egga", "gripa", "liva", "medtaga", "angripa", "försvaga", "nedsätta", "uttömma 
(någons krafter)" etc. För stoikerna var affekterna således en oroshärd, något som störde harmonin (Damman 
[1967:217]). Se även Láng [19633:436ff]. Palisca [1968:3ff] skiljer delvis på passion och affekt: Affectation and 
passion are two terms for the same process, the former describing it from the point of view of the body, the latter 
from the standpoint of the mind. The alteration of the blood and spirits affect the body, while the mind passively 
suffers the disturbance. 
116 Se t.ex. Thieme [1982:161]. Descartes Les passions de l'âme [1649] brukar räknas som det första stora försö-
ket till en systematisk avhandling av affekterna (passions), följd av Spinoza [ca 1660]. Kircher [1650] var den 
förste som utförligt beskrev förhållandet mellan affekt och musik (Musica pathetica), och han citerades långt in på 
1700-talet (Damman [1967:215ff]). Begreppet "affektlära" används nuförtiden ofta i samband med barockmusik. 
Med affektlära avsågs emellertid vanligen affekterna som sådana under barocken, inte standardiserade musika-
liska modeller att väcka och stilla affekter (Buelow [1983]). 
117 Efter Thieme [1982:163]. Affekterna har avbildats av Láng [1717] (avbildningen återgiven i Damman [1967] 
och Thieme [1982:164]). 
118 Sohlmans [1975/792-Affektlära]: ... musiken betraktas som bärare av klart formulerade och avgränsade emot-
ionella moment. Se även Damman [1967:234ff] och Palisca [1968:3ff]. 
119 Damman [1967:222]. 
120 Efter Thieme [1982:161]. Kuhnau [1700]: Und stellet man meines Erachtens erstlich gewisse Affectus vor / 
oder man suchet den Zuhörer selbst zu dem intendirten Affect zu bringen. Printz [1676:115]: ... eine passion zu 
erregen und vermehren,... Werckmeister [1700:62]: ... die passio, welche ihn [människan] überherrschet / 
dadurch gereitzet und vermehret wird ... Werckmeister [1707:87]: lyssnaren blir ... noch bestürtzter und bewegter 
gemacht durch [die] dissonantien ... (Efter Damman [1967:226].) 
121 Se vidare Damman [1967:218ff]. Láng [19633:435]: The baroque contributed ... a keener sense for the 
comprehension of characters, passions, and "affections". The subject of arts and letters was man, the conditions 
of his mental life, the power of his affections, the divergent character of individuals and nations. 
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Detta gällde i princip all konstmusik. Se t.ex. vad Bacheleven Ziegler skrev till kyrkorådet i 
Halle 1746:122 Was das Choral Spielen betrifft, so bin von meinem annoch lebenden Lehr-
meister dem Herren Capellmeister Bach so unterrichtet worden: daß ich die Lieder nicht nur 
so oben hin, sondern nach dem Affect der Wortte [sic] spiele. Att Bach betraktades som en 
förebild i detta avseende bekräftas bl.a. av följande utsaga, Schubart [ca 1779:133ff]:123 
Sonderlich soll der Choral immer das Hauptwerk des Organisten bleiben; er muß ihn nicht 
nur kunstmässig, sondern auch nach dem darinnen herrschenden Hauptaffekte, mit Empfin-
dung und Stärke vorgetragen wissen ... Hierinnen sind ... unser grosses Muster, den unster-
blichen Sebastian Bach,... Även fugor ansågs kunna väcka bestämda reaktioner, se Kirnber-
ger [1782:3]:124 In meinen Grundsätzen über die wahre Harmonie, Berlin 1773, befindet sich 
S. 55 eine Bachische Fuge aus H moll, die im verzweiflunfsvollen Ausdrucke der beste Mus-
ter ist.125 
Tvingande samband 
Man ansåg att det fanns 
tvingande samband mellan 
yttre stimuli och inre reakt-
ioner, en föreställning med 
rötter i grekisk antik. 126 
Med grekiskans pathos av-
sågs en osjälvständig följd-
verkan av en utomliggande 
orsak, en mekanisk re-
spons (själsrörelse) som 
väcker inre reaktioner.127    
Kircher [1650] var länge 
den stora auktoriteten. Han utgick från Hippokrates och Galeanus humoralpatologi, vilken lär 
att människans sinnesstämning beror på kroppsvätskorna. Enligt denna förklaringsmodell 
styrs människans inre av de fyra elementen (eld, vatten, jord, och luft). I människokroppen 
motsvaras dessa element av de fyra kroppsvätskorna, som genereras av de fyra urkvali-
teterna (torrt, fuktigt, varmt och kallt) enligt följande; torr värme 6 ljus galla 6 koleriker; fuktig 
kyla 6 slem 6 flegmatiker; torr kyla 6 mörk galla 6 melankoliker; fuktig värme 6 blod 6 sangvi-
niker. 

Kircher [1650] menar att följande händer när människan utsätts för musik.128 Människan är 
fylld med luft. Luftens minsta beståndsdel kallas spiritus animales och är ett slags svävande 
eller vibrerande materia. Luften cirkulerar ständigt i människans nervbanor och svävningsfre-
kvensen bestäms av det individuella temperamentet (enligt Kircher har alla människor benä-
genhet för ett visst temperament), så länge hon inte utsätts för yttre stimuli. När den omkring-
liggande luften sätts i rörelse av musik påverkas människan genom att den inre luften börjar 

122 BachDok II-542. 
123 BachDok III-837. 
124 BachDok III-866. Kirnberger avser fugan i h-moll ur Das Wohltemperierte Clavier (BWV869). Se vidare Kunze 
[1969]. 
125 Reichardt [1782] skriver att i fugan i f-moll ur Das Wohltemperiertes Clavier del 2 (BWV881) ... herrscht dur-
chaus eine so ausdrucksvolle sprechende Melodie drinnen und die Wiederholungen des Themas sind in allen 
Versetzungen so klar und eindringend ... Ich konnte gar nicht aufhören sie zu spielen, da ich sie zuerst sah, und 
war darob in das tiefste und doch süßeste Trauergefühl versunken, Man könnte Worte der tiefen Trauer sehr gut 
drauf singen:... (BachDok III-864). 
126 Detta avsnitt bygger på Kircher/Scharlau [1650/1969:219ff]. 
127 Thieme [1982:162ff]. 
128 Efter Kircher/Scharlau [1650/1969:221ff]. 
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sväva i samma "frekvens". Den inre luften påverkar hjärnan varvid fantasin aktiveras. Fanta-
sin aktiverar i sin tur urkvaliteterna som bestämmer kroppsvätskornas balans. Då bildas en 
ånga som blandas med den inre luften. Ångan och den inre luftens svävningsfrekvens påver-
kar själen. Den själsliga reaktionen påverkar i sin tur hjärtat (den inre luftens centrum) vari-
från aktivitet utströmmar till muskulaturen vilket orsakar fysiska reaktioner. Musiken passerar 
således följande "stationer": 

1) Hörselnerverna stimuleras av musiken; 2) Den inre luften påverkas och fortplantar sväv-
ningen till; 

3) hjärnan (förstånd, fantasi) och organen som utlöser kroppsvätskorna, varvid ånga bildas;  

4) Den inre luften blandas med ångan, som påverkar; 5) själen affekter väcks och stillas; 6) 
Den inre luften blandad med ånga fortplantas till; 7) hjärtat, som sänder den vidare till mus-
kulaturen. 

Enligt den förklaringsmodell som antytts ovan finns direkta samband mellan musikaliska rö-
relser (motus harmonicus) och själsliga reaktioner (motus animæ). Sambandet var naturligt, 
men berodde på hemliga (outforskade) krafter: bara magiska krafter var i stånd att utlösa så-
dana reaktioner. Det mekaniska förhållandet mellan yttre stimuli och inre reaktion förklarades 
fr.o.m. pytagoréerna som avhängigt proportionsläran, världsalltets grundläggande princip.129 
Musikens verkan på människan var ett.ex.empel på hur makrokosmos styr mikrokosmos. 

Styrda reaktioner 
Enligt barockens synsätt är inte musikupplevelser i normalfallet primärt subjektivt betingade, 
utan den affekt som musiken exprimerar framtvingar en mer eller mindre given rörelse 
(movere) i människans inre. Johann Kuhnau (1660-1722, JS Bachs föregångare i Leipzig) 
ger uttryck åt denna uppfattning i förordet till sina Biblische Historien [1700]:130 ... daß es in 
des Musici Hand stehe / die Gemüther der Zuhörer nach seinem Willen zu lencken ... [und] 
... daß er über die Zuhörer einerley Gewalt habe. Han jämför med retorikern som kan försätta 
lyssnaren i önskad affekt (... wie das Wachs in eine traurige / frölige / barmhertzige / zornige 
/ verliebte und andere Formen drücken [kann]). 

Man tillerkände emellertid musikupplevelser ett visst mått av individualitet: 

 Varje människa ansågs ha fallenhet för ett visst temperament (constitutio tempera-
menti). Man menade exempelvis att en melankoliker var mer benägen att förnimma 
melankoliska affekter än exempelvis kolerikern, samtidigt som det fordrades relativt 
starka stimuli för att väcka affekten glädje hos melankolikern. 

 På samma sätt utgick man ifrån att det fanns olika nationalkaraktärer (constitutio reg-
ionis), vilket ansågs förklara skillnaden mellan t.ex. Fr Couperin och Vivaldi. 

 Vid sjukdom ansågs kroppsvätskorna vara i obalans varför reaktionen på yttre stimuli 
kunde rubbas. 

Denna syn på musikupplevelser förutsätter att tonsättaren skildrar allmängiltiga känslotill-
stånd som kan upplevas av alla, och enligt bl.a. Damman [1967:222ff] talas nästan aldrig om 
att musiken ska återspegla individuella känslor i tyska källor från tiden före 1750. 

129 Damman [1967:223] och Thieme [1982:163]. 
130 Efter Damman [1967:227]. Se även Keiser [1706] angående affekter i opera: ... die Affecten des Zorns, des 
Mitleidens, der Liebe, samt den Eigenschaften der Großmut, Gerechtigkeit, Unschuld und Verlassenheit stellet sie 
[Musica scenica] in ihrer natürlichen Blöße dar und macht durch ihre verborgene Krafft dazu alle Gemüther rege, 
ja sie zwingt fast die Hertzen heimlich zu einer Passion nach Willen, wie sonst unverbränlicher Amiant [obrännbar 
asbest] durch ein künstlich geschliffenes Spiegel Feuer fangen muß. (Efter Damman [1967:227].) 
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En annan förutsättning är att tonsättaren och musikern använder för affekten adekvata ut-
trycksmedel.131 Åtskilliga undersökningar har gjorts beträffande hur barocktonsättarna ge-
staltade affekter. Det kan förvisso vara näst intill omöjligt att med hundraprocentig säkerhet 
fastställa vilken affekt dåtidens tonsättare avsåg att väcka, men i och med att man tycks ha 
utgått ifrån vissa allmänt vedertagna ("naturliga", se ovan) grundprinciper är det ofta möjligt 
att göra en ungefärlig bestämning. I tabell 1 ges ett par exempel på sådana principer. 

 

Tabell 1 

Affekttyp Exempel på stimuli Reaktion 

Upprörda 
(ilska, hat, glädje 
etc.) 

Snabba tempi och rytmer, hög ambitus, 
stora intervall, hög ljudnivå, dissonanser, 
separerade toner. 

Het + torr ånga bildas, den inre luften blir 
tunn, het och snabb vilket utlöser koleriska 
affekter. Om luften blir ännu tunnare och 
snabbare utlöses glädje. 

Dämpade (uppgiven-
het, sorg etc.) 

Långsamma tempi och rytmer, låg ambi-
tus, små intervall, låg ljudnivå, samman-
bundna toner. 

Kall + torr ånga, den inre luften blir tjock 
och långsam vilket utlöser melankoliska af-
fekter. 

 

Det var framför allt avvikelser från det normala (= den harmoniska ordningen) som ansågs 
väcka affekter. Således väcktes affekter av harmoniska och melodiska dissonanser, häftiga 
och oregelbundna rytmer (tonupprepningar, synkoper, punkterade rytmer etc.), oregelbunden 
periodicitet, oväntade skeenden etc. Affekterna stillades däremot av konsonanser, lugnt och 
regelbundet rytmiskt flöde, regelbunden (förutsägbar) periodicitet etc. 

Hur detta fungerade i praktiken är naturligtvis svårt att fastställa, men i de fall nedan uppräk-
nade grundförutsättningar uppfylldes måste man utgå ifrån att bevarade beskrivningar åt-
minstone delvis återspeglar dåtidens verklighet:132 

 Tonsättaren måste använda för affekten ifråga adekvata uttrycksmedel. 
 Utövaren måste framföra musiken i enlighet med det affektmässiga innehållet. 
 Lyssnaren måste förstå det musikaliska språket och vara benägen att låta sig påver-

kas. 

131 Damman [1967:233]. 
132 Se Kivy [1984], som är en insiktsfull analys av Matthesons [1739] syn på musikaliskt uttryck. Kivy [1984:246ff]: 
(1) Mattheson was giving neither an "arousal" theory of musical expression nor a "self-expression" theory: that is 
to say, he was neither claiming that music is expressive in virtue of stimulating the listener's emotions nor in virtue 
of expressing the comoposer's. (2) Mattheson was, rather, giving a "possession" account: that is to say, claiming 
that music is expressive in virtue of representing the motions and dispositions of the vital spirits; or, what appa-
rently comes to the same thing for him, representing the emotions, pure and simple. (3) Mattheson did, indeed, 
belive that music is moving; but he meant by that not that music arouses the emotions it represents – love, sad-
ness, ande the like – but rather that music, when properly brought off, is exciting, and, further, exciting in the 
sense that it awakens in the listener an attitude of approval toward virtue and disapproval toward vice. (4) Music, 
in short, apart from its specific moral effect, is not an emotive stimulus at all, but an emotive "presentation" to the 
intellect. 
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1.B.3. Retorik 
Eftersom man ville att musiken skulle väcka och stilla lyssnarens affekter så effektivt som 
möjligt, använde Bachtidens musiker tekniker lånade från vad som kan kallas dåtidens kom-
munikationslära; retoriken.133 För Bach och hans samtid var kopplingen mellan retorik och 
musik av allt att döma av fundamental betydelse.134 

Retorik (vältalighetskonsten) är en praktisk konst och en språklig teori, oupplösligt förenade 
med varandra.135 Syftet med retorik är att övertala och övertyga (persuasio).136 Enligt den 
klassiska retorikens principer är allt underordnat detta syfte: om retorikern inte lyckas 
övertyga lyssnaren har han misslyckats. Retoriken utgår ifrån att det fordras både emot-
ionell och förnuftsmässig påverkan för att lyssnaren ska övertygas. Lyssnaren måste således 
förstå vad som sägs, varför man använder fakta och argument (docere).137 Minst lika viktigt 
är emellertid att retorikern väcker plötsliga och starka känslor hos lyssnaren i avsikt att leda 
denne till önskad övertygelse (movere).138 Retorikern måste få lyssnaren med sig (de-
lectare).139 Därför måste han beakta vad som är passande i ett visst sammanhang (deco-
rum)140 och använda sig av utsmyckningar (ornatus)141 för att skapa intresse och välvilja 
från åhörarnas sida. Retoriken lägger lika stor vikt vid framförandet som vid sammanställ-
ningen av ett tal. 

Att Bach var kunnig i retorik och skicklig i att tillämpa retoriska tekniker i sin musik framgår 
bl.a. av följande utsaga, Birnbaum [1739]:142 Die Theile und Vortheile, welche die Ausarbei-
tung eines musikalischen Stücks mit der Rednerkunst gemein hat, kennet er [JS Bach] so 
vollkommen, daß man ihn nicht nur mit einem ersättigenden Vergnügen höret, wenn er seine 
gründlichen Unterredungen auf die Aehnlichkeit und Uebereinstimmung beyder lenket; son-
dern man bewundert auch die geschickte Anwendung derselben, in seinen Arbeiten. Seine 
Einsicht in die Dichtkunst ist so gut, als man sie nur von einem großen Componisten ver-
langen kann. Det finns skäl att hysa stor tilltro till Johann Abraham Birnbaums (1702-1748) 

133 Detta avsnitt bygger framför allt på Unger [1941], Kloppers [1966], Damman [1967:93-180], Johannesson 
[1983] och Bartel [1985]. För en intressant principiell diskussion, se Harnoncourt [19832:171ff]. Samuel 
[1982:169ff] är en utförlig genomgång av Musica Poetica i Tyskland (Nürnberg) under 1600-talet, och Butt [1990] 
visar på samband mellan artikulation och retorik i Bachs musik. Se även Davidsson [1991]. Retoriken låg alltse-
dan 1500-talet till grund även för konst-teorin. Invenzione (val av ämne, motiv), disegno (komposition) och colorito 
(utförandet) ansågs motsvara retorikens inventio, dispositio och elocutio. Till disegno hörde fördelningen av ljusa 
och mörka partier (claro-obscuro). Claro = alla ljusa färger och de partier som exponeras i direkt ljus. Obscuro = 
skuggade partier och bruna (mörka) färger. Dessa begrepp förekommer ofta i spelanvisningarna från 1700-talet. 
Se vidare Lindwall [1968:344ff]. 
134 Detta har emellertid delvis ifrågasatts av bl.a. Williams III [19893:69ff], som redovisar en mycket skeptisk in-
ställning till värdet av kunskap om dåtidens retoriska tänkande och figurlära. Williams kritik är välgörande. Flera 
moderna retoriska analyser av Bachs musik måste betraktas som både långsökta och spekulativa. Men Williams 
skriver nästan bara om figurläran och berör inte frågor som retorisk attityd, utförandet av figurer, hur musikern 
måste framföra olika delar i en komposition i enlighet med vissa principer för att musiken ska bli lättlyssnad och 
begriplig etc. 
135 Johannesson [1983:10]. 
136 Johannesson [1983:206]. 
137 Johannesson [1983:204]. 
138 Johannesson [1983:206]. 
139 Johannesson [1983:203]. 
140 Johannesson [1983:203 & 86ff]. 
141 Johannesson [1983:206]. 
142 BachDok II-441. 
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omdöme. Han tjänstgjorde som docent i retorik vid Thomasskolan i Leipzig fr.o.m. 15/10 
1721 och var således väl förtrogen med såväl retorik som med Bachs musik.143 

Den klassiska retoriken som var utgångspunkten under barocken delade in den retoriska 
produktionsprocessen i 5 delar (partes), en indelning som följts här. 

Inventio 
Med inventio avsågs "finnandet" eller "uppfinnandet" av talets innehåll och de argument som 
bäst lämpar sig för ämnet och publiken.144 Till sin hjälp hade retorikern uppställningar över 
ämnen och argument, vilka kallades topoi (grekiska) eller loci communes (latin = "allmänna 
platser"). Det senare syftade på att talaren kunde "vandra" mellan olika stationer i avsikt att 
finna det idémässiga innehållet till ett tal.145 

Loci communes användes även i musiksammanhang. För kompositörer och improvisatörer 
fanns en hel rad uppställningar över ämnen, ord och begrepp som kunde stimulera fantasin, 
se t.ex. Speer [1697],146 Matthesons [1739] Handleitung zur Invention och Heinichens [1728] 
Finde-Kunst. Heinichen [1728:30ff] är utförlig: Gewiß ist / das es halbe Müh sey / Invention 
zu finden / wenn sich der Componist eine gute Idee von dem ihn vorgelegten (zuweilen gantz 
unfruchtbaren) Texte machen kan, ... Unsere Gedancken aber auff gute ideen zu leiten / und 
die natürliche Fantasie auffzumuntern solches kann meines erachtens nicht besser ge-
schehen / als durch die Oratorischen Locos Topicos. Om texten inte stimulerar tonsättaren i 
tillräckligt hög utsträckning (bey denen allerunfruchtbahresten Materien) eller om han är all-
mänt oinspirerad (nicht allzeit aufgeräumter Disposition des Gemüthes) kan han utgå ifrån 
Antecedentia, Concomitantia, & Conseqventia Textus. Dessa tre betraktelsemöjligheter 
måste kompositören ... nach denen Locis Topicis examiniren / und occasione der Worte / die 
dabey concurrirenden Umstände der Person / der Sache / des Wesens / des Uhrsprungs / 
der Arth und Weise / des Entzweckes [sic] / der Zeit / des Ortes &c. wohl erwegen. Om ton-
sättaren följer detta råd ... so wird es der angebohrnen guten natürlichen Fantasie (von in-
geniis stupidis reden wir nicht) niemahls an Expression beliebter Ideen, oder deutlicher zu 
reden: an geschickten Inventionibus fehlen.147 

Antagligen fanns det samband mellan inventio och tonsättarnas arbetssituation under 
16/1700-talen. Man var i allmänhet tvungen att regelbundet leverera mängder av musik och 
kunde knappast förlita sig på inspiration (även om det naturligtvis förekom inspirerade ögon-
blick då som nu). Den stora och regelbundna produktionen förutsatte att tonsättarna hade 
tekniker som gjorde det möjligt att leverera musik i enlighet med arbetsgivarnas krav. Här 
kan retorikens loci topici ha spelat en viktig roll. 

Inventio-processen bekräftar att även instrumentalmusik ofta hade ett "utommusikaliskt" in-
nehåll. Till grund för en komposition låg många gånger ett konkret Thema (Kircher) eller en 
Idee (Heinichen), begrepp som syftar på konkreta affekter, händelser etc.148 Se t.ex. Matt-
heson [1739:127]: Allein, man muß auch hiebey wissen, daß auch ohne Worte, in der bloßen 

143 BachDok II:529. 
144 Damman [1967:115]. T.ex. skiljer Mattheson [1739] och Quantz [1752] på uppfinning (Erfindung, inventio) och 
infall (Einfall). Beträffande musikalisk inventio se vidare Unger [1941:35-45], Kloppers [1966:60ff] och Damman 
[1967:161ff]. 
145 Efter Johannesson [1983:50 & 205]. 
146 Återgiven i Unger [1941:38]. 
147 Efter Damman [1967:161ff]. Att det fanns musiker som föraktade detta förfaringssätt framgår av bl.a. Matt-
heson [1739]. Enligt Unger [1941:43] förekom detta förakt även inom den talade retoriken. 
148 Efter Unger [1941:35]. Triosonatan Wq 161a av Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) a 2 Violini e Basso 
skriven 1746 men publicerad 1751  är ett konkret.ex.empel på konsekvent tillämpning av affekt- och retoriktän-
kande i instrumentalmusik i form av ett samtal mellan en melankoliker och en sangviniker. I det fylliga företalet 
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Instrumental-Musik allemahl und bei einer ieden Melodie, die Absicht auf eine Vorstellung 
der regierenden Gemüths-Neigung gerichtet sein müsse, so daß die Instrumente, mittelst 
des Klanges, gleichsam einen redenden und verständlichen Vortrag machen. Detta tänkande 
är logiskt med tanke på att tonsättaren skulle väcka specifika affekter, vilket förutsätter att 
musiken handlar om något mer eller mindre konkret. Man krävde av en god komposition att 
den var tydlig och meningsfull, varmed avsågs att lyssnaren skulle kunna förstå innehållet 
(temat) och försättas i en relevant affekt. Det är således inte konstigt att Kuhnau [1700] skrev 
att musikern ska göra som de avbildande konstnärerna (die Meister in der Redner- Bild-
hauer- und Mahlerey-Kunst): entydigt och klart framställa det som ska framställas. 

Att Bach anammade detta tänkande indikeras bl.a. i förordet till de 2-stämmiga inventionerna 
och 3-stämmiga sinfoniorna (BWV772-801) [1723]:149 Auffrichtige Anleitung, Wormit denen 
Liebhabern des Clavires, besonders aber denen Lehrbegierigen, eine deütliche Art gezeiget 
wird, nicht alleine (1) mit 2 Stimmen reine spielen zu lernen, sondern auch bey weiteren pro-
greßen (2) mit dreyen obligaten Partien richtig und wohl zu verfahren, anbey auch zugleich 
gute inventiones nicht alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen, am 
allermeisten aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen, und darneben einen starcken 
Vorschmack von der Composition zu überkommen. Verfertiget von Joh: Seb: Bach. 

Dispositio 
Det ämnesval och de argument som insamlats under inventio måste ordnas efter lämpliga 
mönster, ofta enligt deras relativa styrka.150 Detsamma gällde för tonsättaren.151 Det fanns 
en rad regler för talets disposition, men det klassiska talet innehöll vanligen följande delar: 

Exordium (inledning). Tjänar till att fånga publikens uppmärksamhet och ge en antydan om 
talets innehåll. Publiken ska ges en tråd att hålla i handen som gör det lätt att följa med. Man 

skriver Ph E Bach: In dem ersten Trio hat man versuchet, durch Instrumente etwas, so viel als möglich ist, auszu-
drücken, wozu man sonst viel bequemer die Singstimme und Worte brauchet. Es soll gleichsam ein Gespräch 
zwischen einem Sanguineus und Melancholicus vorstellen, welche in dem ganzen ersten, und bis nahe an Ende 
des zweyten Satzes, mit einander streiten, und sich bemühen, einer den andern auf seine Seite zu ziehen; bis sie 
am Ende des zweyten Satzes vergleichen, indem der Melancholicus endlich nachgiebt, und des andern seinen 
Hauptsatz annimmt. De två första satserna är försedda med 42 detaljerade förklaringar av musikens retoriska 
uppbyggnad och affektinnehåll. Ph E Bach använder bl.a. mycket sofistikerade retoriska tekniker och anvisning-
arna är utförliga och precisa och överensstämmer helt med de teoretiska beskrivningar som återfinns i källorna. 
(Se Ottenberg [19882:83ff] för en beskrivning av sonaten och dess bakgrund samt Mersmann [1917] för en utförlig 
analys. Mersmann [1917:168ff] framhåller likheterna mellan Ph E Bachs sonat och Dittersdorfs Combattimento 
dell' umane Passioni.) Varför Ph E Bach publicerade sonaten med förklaringar kan man bara spekulera över. Det 
förefaller emellertid troligt att avsikten var pedagogisk (ur företalet): Man verbittet zum Voraus, alle Spöttereyen, 
wenn man für nöthig findet, denenjenigen, welche noch nicht genugsame Einsicht in die musicalischen Ausdrücke 
besitzen, zu gefallen, einige Anmerkungen über alle vorkommende Hauptstellen der ersten zweyen Sätze dieses 
Trio, hinzu zu fügen. Ph E Bachs syfte kan emellertid också ha varit att publicera ett debattinlägg såtillvida att han 
ville visa att man kan skriva instrumentalmusik med fastlagt innehåll. Hur som helst tycks Ph E Bach på äldre da-
gar ha tagit avstånd från den typ av "ordboksestetik" som sonaten Wq 161a representerar, vilket emellertid inte 
gör sonaten ifråga mindre intressant. Eftersom Ph E Bach var relativt ung när han skrev denna sonat kan det inte 
uteslutas att den i viss mån reflekterar faderns synsätt (jämför t.ex. JS Bachs Capriccio sopra la lontananza del 
suo fratello dilettissimo, BWV922). Intressant är att brodern Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) skrev 
följande i ett brev till diktaren Gerstenberg 1/4 1773: Ich weiß nicht, ob Ew. Hoch Wohlgeb. eine Sonate a 3. 2 
Viol. und Baß, von meinem Hamb. Bruder im Druck bekandt seyn wird, worinnen er einen Discour zwischen dem 
Melancolico und Sanguineo auszudrücken gesucht hat; ohngeachtet der vielen Mühe, welche er sich darinnen 
gegeben, würde man die Bedeutung eines jeden Satzes nicht fühlen, wenn er seyne Meynung nicht dabei in Wor-
ten kundt gethan hätte. (Efter Mersmann [1917:137].) Gerstenberg var i färd med att textsätta en klaverfantasia 
av Ph E Bach vid denna tidpunkt (Mersmann [1917:165ff]): kan det finnas avundsjuka bakom JCF Bachs utta-
lande? 
149 BachDok I-153. 
150 Johannesson [1983:50]. 
151 Se vidare Unger [1941:46-61] och Kloppers [1966:62ff]. Av äldre källor bör Mattheson [1739:236ff] framhållas, 
som innehåller en utförlig beskrivning av musikalisk dispositio, bl.a. i form av en detaljerad retorisk analys av en 
Marcello-aria. Delar av Matthesons text återges nedan. Se även Spieß [1745] och Forkel [1788]. 
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kan börja ett tal på olika sätt beroende på omständigheterna, t.ex. genom att anslå en pate-
tisk (känslomässigt stark) ton eller ett lugnt och sakligt tonfall (det sistnämnda alternativet till-
lämpas när man vill bygga upp ett förtroende).152 

Narratio (berättelse). Talaren anger bakgrunden till talet och lägger fram noga utvalda fakta 
för att publiken ska kunna bilda sig en "egen" uppfattning. Denna del bör vara kort, klar och 
koncis: talaren måste framstå som objektiv och saklig för att vinna publikens förtroende.153 

Argumentatio (argumentation). Talaren framlägger och analyserar sina argument för att öka 
dessas trovärdighet (probatio, confirmatio). Han bör även vederlägga motståndarens argu-
ment (refu-tatio).154 

Peroratio (avslutning). Denna del bör bl.a. innehålla en upprepning (recapitulatio) av de vik-
tigaste argumenten. Talaren sammanfattar sin ståndpunkt, vilket innebär att utsagorna för-
kortas varigenom de intensifieras. En coda innebär att talaren gör en sista framstöt till publi-
ken, inte sällan i form av en flammande slutappell.155 

Kan kunskap om barockmusikens retoriska disposition vara en nyckel till hur Bachs musik 
var tänkt att framföras för att få avsedd verkan på lyssnaren? Mycket talar för det. Retorisk 

152 Johannesson [1983:19, 50, 113 & 204]. Mattheson [1739:236]: Das Exordium ist der Eingang und Anfang 
einer Melodie, worin zugleich der Zweck und die ganze Absicht derselben angezeiget werden muß, damit 
der Zuhörer dazu vorbereitet und zur Aufmercksamkeit ermuntert werden. Mehrentheils, wenn wir einen 
Satz ohne Instrumente [obligata instrument], nur mit der Singstimme und dem Baß betrachten, stehet dieser 
Eingang in dem Vorspiele des General-Basses; wenn eine grössere Begleitung dabey ist, in dem Ritornell. Denn 
wir nennen auch dasjenige ein Ritornell, was mit Instrumenten vorher gespielet wird: weil es hernach zur Wieder-
kehr dienet, und damit sowol geschlossen, als angefangen werden kan. Forkel [1788:51] menar emellertid att ett 
musikstycke inte behöver ha något.ex.ordium, förutsatt att övriga delar är tillräckligt tydliga: Sie müssen so kräftig 
zum Herzen des Zuhörers reden, daß er gleichsam mit Gewalt, nicht erst durch allmähliche Anlockungen zum 
Mitgefühl gezwungen wird. Aus dieser Ursache muß der Hauptsatz vorzüglich gut gewählt sein. (Efter Kloppers 
[1966:64]). 
153 Johannesson [1983:21, 50ff & 206]. Mattheson [1739:236]: Die Narratio ist gleichsam ein Bericht, eine Er-
zehlung, wodurch die Meinung und Beschaffenheit des instehenden Vortrages angedeutet wird. Sie findet 
sich gleich bey dem An- oder Eintritt der Singe- oder vornehmsten Concert-Stimme, und beziehet sich auf das 
Exordium, welches vorhergegangen ist, mittelst eines geschickten Zusammenhanges. 
154 Johannesson [1983:51]. Mattheson [1739:236]: Die Propositio oder der eigentliche Vortrag enthält kürtzlich 
den Inhalt oder Zweck der Klang-Rede, und ist zweierley: einfach oder zusammengesetzet, wohin auch die 
bunte oder verbrämte Proposition in der Ton-Kunst gehöret, von welcher die Rhetoric [sic] nichts meldet. Solcher 
Vortrag hat seine Stelle gleich nach dem ersten Absatz in der Melodie, wenn nehmlich der Baß gleichsam das 
Wort führet, und die Sache selbst so kurtz als einfach vorleget. Darauf hebt denn die Sing-Stimme ihre proposit-
ionem variatam an, vereiniget sich mit dem Fundament, und erfüllet den zusammengesetzten Vortrag. Wir 
wollen weiter unten eine Arie vor uns nehmen, und sie nach dieser Ordnung untersuchen, obs sich also damit 
verhalte? Dadurch wird alles, was hier gesagt worden, viel deutlicher in die Augen und Ohren fallen; es mag so 
neu und fremd erscheinen, als es immer wolle. ... Die Confutatio ist eine Auflösung der Einwürffe, und mag in 
der Melodie entweder durch Bindungen, oder auch durch Anführung und Widerlegung fremdscheinender Fälle 
ausgedruckt werden; Denn eben durch dergleichen Gegensätze, wenn sie wol gehoben sind, wird das Gehör in 
seiner Lust gestärcket, und alles, was demselben in Dissonanzten und Rückungen zuwieder lauffen mögte, ge-
schlichtet und aufgelöset. Inzwischen trifft man dieses Stück der Einrichtung in den Melodien nicht so viel, als die 
andern an; da es doch wahrlich eines der schönsten ist. ... Die Confirmatio ist eine künstliche Bekräfftigung 
des Vortrages, und wird gemeiniglich in den Melodien bey wolersonnenen und über Vermuthen angebrachten 
Wiederholungen gefunden; worunter aber die gewöhnlichen Reprisen nicht zu verstehen sind. Die mehrmalige 
mit allerhand artigen Veränderungen gezierte Einführung gewisser angenehmer Stimm-Fälle ist es, was wir hier 
meinen,... I §103-105 beskriver Forkel [1788] hur följande delar kan utformas musikaliskt (efter Unger [1941:60ff]): 
– Widerlegung: motiv etc. som inte överensstämmer med huvudsatsens tendens (affektinnehåll); Bekräftigung: ett 
eftertryckligt etablerande av huvudsatsen efter det att tvivel och motargument framlagts; Conclusion: ... die noch-
malige kräftigste Wiederholung solcher Sätze. 
155 Johannesson [1983:51]. Mattheson [1739:236]: Die Peroratio endlich ist der Ausgang oder Beschluß unsrer 
Klang-Rede, welcher, vor allen anderen Stücken eine besonders nachdrückliche Bewegung verursachen muß. 
Und diese findet sich nicht allein im Lauffe oder Fortgange der Melodie, sondern vornehmlich in dem Nachspiele, 
es sey im Fundament oder einer stärckern Begleitung; man habe dieses Ritornell vorher gehöret oder nicht. Die 
Gewohnheit hat es so eingeführt, daß wir in den Arien fast mit eben denjenigen Gängen und Klängen shließen, 
darin wir angefangen haben: welchem nach unser Exordium auch alsdenn die Stelle Peroration vertrit [sic]. Jäm-
för del 5 angående orgelregistrering i slutritorneller. 
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disposition utgår från lyssnaren och är funktions- och effektbetingad. Varje del i ett tal måste 
vara ändamålsenlig i förhållande till huvudsyftet, och fordrar ett ändamålsenligt föredrag. 
Sakliga avsnitt måste framföras på ett annat sätt än flammande slutappeller, ett motargu-
ment har vanligen en annan affekt än huvudtanken etc. Ett.ex.empel. Under Bachs tid an-
vändes ofta modulationer för att understryka affektväxlingar och/eller visa övergångar mellan 
avsnitt med retoriskt olika funktioner. Följaktligen skulle modulationer enligt källorna framhä-
vas på olika sätt, vilket är logiskt med tanke på modulationens dåtida funktion. 
Elocutio (elaboratio, decoratio) 
Med elocutio avses att talet ges en lämplig språklig dräkt.156 I musiksammanhang innebar 
det utarbetandet av kompositionen, i synnerhet den s.k. figurläran (figuræ melopoeticæ).157 
Alltsedan Brandes [1935] pionjärgärning har figurläran varit den del av barockens musika-
liska retorik som behandlats mest utförligt (i musiksammanhang räknas vanligen även tro-
perna som figurer). En musikalisk figur kan beskrivas som en avvikelse från det grammatiskt 
korrekta, det vill säga från kontrapunktens och harmonikens grundregler. Figurerna kan inde-
las i tre grupper:158 

 Grammatiska. Rent musikaliska figurer som inte gör anspråk på att vara ordutty-
dande eller affekthaltiga. 
 

 Orduttydande. Figurer som avbildar utommusikaliska företeelser (Forkel [1788]: 
äußerer sichtbarer und hörbarer Gegenstände). Dessa figurer är närbesläktade med 
troperna. 
 

 Affekthaltiga.159 De affekthaltiga figurerna kan beskrivas som metoder att väcka be-
stämda affekter, se t.ex. Herbst [1643]:160 Verba affectuum bewegungs Wörter, als: 
Laetari, gaudere, frewen und frölich seyn. Lachrymari, flere weinen. Timere fürchten, 
ejulare heulen. Lugere trawren. Supplicare flehen und bitten. Irasci zürnen. Ridere 
lachen. Misereri erbarmen. Welche alle mit dem Sono oder Klang, durch veränderung 
und abwechsslung der Noten zu exprimiren und ausszudrucken seyn. 

Affektframställningen kunde alltså gripa djupt in i kompositionsprocessen. Som redan påpe-
kats väcktes affekter genom att man bröt med det normala och gick utöver den harmoniska 
ordningens gränser på i princip samma sätt som figurer är avvikelser från det normala och 
sakligt korrekta. Framhållas bör att en musikalisk figur ofta fordrar ett särskilt föredrag för att 
dess innebörd ska bli begriplig för lyssnaren. 

156 Johannesson [1983:204]. 
157 "Figurer" = avvikelser från normala (sakliga) ord- och satsformer. Med figuræ avsågs ungefär språkliga möns-
ter eller gestalter, varigenom språket modifieras till större intensitet och ökat tanke- och känsloinnehåll. De klas-
siska läroböckerna i retorik innehåller ofta kataloger över sådana figurer (Johannesson [1983:204]). "Troper" = 
innehållsmässiga avvikelser, förändringar och beskrivningar (räknades ibland som en typ av figurer, Johannesson 
[1983:207]). Följande källor innehåller viktig information om den tyska barockens musikaliska figurlära: Bernhard 
[1648/64], Kircher [1650], Printz [1696], Ahle [1697], Janowka [1701], Walther [1708 & 1732], Vogt [1719], Matt-
heson [1739], Scheibe [1745], Spieß [1745], Forkel [1788]. Av nyare framställningar bör Schering [1941], Unger 
[1941], Schmitz [1950] & [1952], Kloppers [1966], Damman [1967] och Bartel [1985] nämnas. Samuel [1982] inne-
håller en utförlig redovisning av tysk musikalisk figurlära hos generationerna före JS Bach. 
158 För exempel på figurklassificeringar under 16/1700-talen, se Damman [1967:136ff]. Se även Samuel 
[1982:182ff] för en utförlig genomgång av i synnerhet Herbst [1643] figurlära. 
159 Se vidare Kloppers [1966:98ff]. 
160 Efter Samuel [1982:314]. 
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Memoria 
Med memoria avses inövandet av talet så att man kan tala fritt ur hjärtat.161 Här påpekas 
bara att det ansågs viktigt att man talade utan manuskript, att talaren riktade sig direkt till 
lyssnaren och gav intryck av att följa spontana ingivelser. Likheten med i synnerhet musika-
lisk improvisation är uppenbar. 

Actio, pronunciatio 
Actio eller pronunciatio är läran om hur man framför ett tal så att det får maximal verkan.162 I 
musikläroböckerna från Bachs tid framhålls vanligen att den skicklige retorikerns effektiva 
och ändamålsenliga föredrag var förebildligt för musiker och sångare, och direkta jämförelser 
är mycket vanliga.163 När Quantz [(17521)17893:100] beskriver det goda musikaliska föredra-
get utgår han från de krav man ställer på retorikern, av vilken fordras att han: 

 har en stark, klar och ren röst samt ett tydligt uttal 
 varierar rösten efter affekten 
 undviker enformighet (snabbt/långsamt, starkt/svagt etc.) 
 betonar ord som ska framhävas och håller tillbaka mindre viktiga ord 
 anpassar sig efter den plats där han talar, åhörarna han talar till och talets innehåll. 
 har en vacker och uttrycksfull hållning. 

Quantz deklarerar: Ich will mich bemühen, zu zeigen, daß alles dieses auch bey dem guten 
musikalischen Vortrage erfordert werde;...164 Jämför vad Forkel [1802] skrev om JS Bach:165 
... bey der Ausführung seiner eigenen Stücke nahm er das Tempo gewöhnlich sehr lebhaft, 
wusste aber ausser dieser Lebhaftigkeit noch so viele Mannigfaltigkeit in seinen Vortrag zu 
bringen, dass jedes Stück unter seinen Hand gleichsam wie eine Rede sprach. 

Den centrala punkten hos Quantz är att lyssnaren måste förstå vad som sägs, spelas och 
sjungs. Han skriver att om musiken framförs på ett dunkelt eller bisarrt sätt som är obegripligt 
för åhöraren och som inte väcker några känslor hos denne (und keine Empfindlichkeit 
machte), så är alltihop meningslöst.166 Musikern får inte anpassa föredraget enbart efter kän-
narens krav, utan Quantz framhåller vikten av att musiken framförs så att alla kan förstå den: 
Wie nöthig ist also nicht daß ein Musikus jedes Stück deutlich und mit solchem Ausdruck 
vorzutragen suche, daß es sowohl den Gelehrten als Ungelehrten in der Musik verständlich 
werden, und ihren folglich gefallen könne.167 

Quantz ståndpunkt vad gäller publikanpassning är mycket viktig ur principiell synpunkt. Jäm-
för följande utsaga av Mizler [1738]:168 Es stehet in diesem Brief [= Scheibes kritik av JS 
Bach] S. 11. Bachische Kirchen Stücke sind allemahl künstlicher und mühsamer; kei-
neswegs aber von solchem Nachdrucke, Ueberzeugung und von solchem vernünftigen 
Nachdenken, als die Telemannischen und Graunischen Werke. Ich stehe immer den Gedan-
ken der critische Musikant müsse entweder nichts mit Ueberlegung vom Hrn. Capellmeister 
Bach gehöret, oder da er es gehöret, noch keine reife Erkenntnis der Musik gehabt haben. 

161 Johannesson [1983:205]. 
162 Johannesson [1983:206]. 
163 Se Unger [1941:112ff] och Kloppers [1966:122ff]. 
164 Se vidare kapitel 5.A. 
165 Efter Williams III [19893:219]. 
166 Quantz [(17521)17893:102]. 
167 Quantz [(17521)17893:103]. 
168 BachDok II-436. 
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Herr Telemann und Herr Graun sind vortrefliche Componisten, und Herr Bach hat eben 
dergleichen Werke verfertiget. ... Wer die Musik gehöret, so in der Oster Messe zu Leipzig 
vergangenen Jahrs bey der allerhöchsten Gegenwart Ihro Königl. Majestät in Pohlen, von 
der studirenden Jugend aufgeführet, vom Herrn Capellmeister Bach aber componiret wer-
den, der wird gestehen müssen, daß sie vollkommen nach dem neuesten Geschmack 
eingreichtet gewesen, und von iedermann gebillichet worden. So wohl weiß der Herr Ca-
pellmeister sich nach seinen Zuhörern zu richten. (Fetstil tillagd.) Ett visst mått av publik-
anpassning var således något eftersträvansvärt, inte en eftergift. 

Noteras bör att även agerandet följde retoriska normer, och i flera källor beskrivs in i minsta 
detalj hur man i offentliga framträdanden förväntades agera för att understryka och förtydliga 
det talade ordet. Mancini [1774]:169 But above all; even if the recitative be given with the ne-
cessary changes of voice, pauses and periods, it will allways be languid and flaccid if it is not 
accompanied by a suitable action. This is which gives the strength, the expression, and the 
vivacity to discourse. Gesture is the thing which marvelously expresses the character of that 
personage which one wishes to represent. The action, finally, is that which forms a true 
actor... I princip var det ingen skillnad på om man var politiker, präst, advokat eller skådespe-
lare: reglerna för hur man så effektivt som möjligt skulle framlägga sin sak var desamma. Ett 
visst mått av agerande var alltid nödvändigt när man uppträdde inför publik (sättet att gå, stå 
och föra sig), och helt säkert agerade 16/1700-talens sångare åtminstone i viss mån även 
utanför operascenen. Agerandet hörde framför allt hemma i recitativen, där man skulle un-
derstryka interpunktion och innehåll med mimik och gestik.170 Grundregeln var att man age-
rade innan man berättade, med utgångspunkt i följande hierarkiska ordning: 1) ögon, 2) an-
sikte och hållning, 3) huvud, 4) händer, 5) fötter, 6) rösten (sist!). 

Nämnas bör att också dansen i vissa avseenden var "retorisk", eftersom dansernas rörelse-
mönster ansågs representera specifika egenskaper (affekter).171 

Tædium 
Tædium [var] den "leda" och bristande uppmärksamhet hos åhörarna, som talaren med 
skilda medel måste undvika.172 Om han förlorar lyssnarens uppmärksamhet är vidare kom-
munikation omöjlig. Retorikern kan inte utgå ifrån att åhörarna är intresserade, utan måste 
tala så att han trollbinder publiken. Ett grundkrav för att tædium ska undvikas är att språket 
är rent, korrekt och kortfattat. Tydlighet är viktigt så att lyssnaren kan förstå argument och 
tankegångar. Under barocken utgick man ifrån att man kan bevara lyssnarens uppmärksam-
het bara en kort stund med samma stimuli, varför ständigt varierade uttrycksmedel (variatio) 
var en nödvändighet.173 Undvikandet av tædium var minst lika angeläget för musikern som 
för retorikern, och kan ses son ett.ex.empel på publikanpassning i avsikt att nå fram. 

169 Efter Solomon [1989:551]. Se vidare Barnett [1987] och Solomon [1989]. Mattheson [1739:33ff] ägnar ett helt 
kapitel åt ... der Geberden-Kunst. Hur viktigt och självklart gestik och mimik var framgår bl.a. av att Mattheson 
menar att tonsättaren kan få idéer om hur han ska tonsätta en text genom att föreställa sig vilka de gester, miner 
etc. som en retoriker skulle använda om han läste texten ifråga. 
170 Bulwers [1644] exempel på retoriskt korrekta arm-, hand- och fingerställningar finns återgivna i Johannesson 
[1983:72]. 
171 Damman [1967:357]. För en intressant retorisk analys av en fransk sarabande, se Ranum [1986]. 
172 Johannesson [1983:207]. 
173 Johannesson [1983:21 & 51]. 
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1.B.4 Affekt och retorik i kyrkan 
En stor del av Bachs ensemblemusik skrevs för kyrkan. Ägde de normer som skisserats 
ovan giltighet även i kyrkomusikaliska sammanhang?174 Ett sätt att närma sig denna fråge-
ställning är att se på attityden till den avbildande kyrkokonsten under 16/1700-talen. 

Lindwall [1968:214] skriver att den religiösa konsten förändrades radikalt årtiondena omkring 
1600. Utgångspunkten var tridentinska konciliets dekret från 1563: Med hjälp av berättel-
serna om vår frälsnings mysterier, återgivna i måleri eller på annat sätt, skall folk lära sig att 
minnas trons artiklar och oavbrutet återkalla dem i minnet... Kristus måste skildras torterad, 
blodig, bespottad, hudflängd, sårig, vanställd, blek och förfärlig att skåda. Lindwall 
[1968:34ff]: Att fördjupa sig i makabra detaljer var helt i linje med tridentinska konciliets re-
kommendationer ... Kardinal Possevino manade 1595 i "Tractatio de poesi et pictura" den 
kristne konstnären att väcka de slumrande och stimulera de fromma till övermänskliga hjälte-
dåd och yttersta offer genom att skildra de svagas seger över den till synes oslagbara onds-
kan och de heroiska martyrernas outsägliga lidanden; Possevino betonar att allt detta måste 
skildras i ett ohöljt utspel av den outhärdliga sanningen. Lindwall [1968:36]: Aldrig tycks 
1600-talsmänniskan ha känt sig mer levande än då hon bevittnade avrättningar, offentliga 
obduktioner på de anatomiska teatrarna och stora mäns begravningar. Man älskade skåde-
spel inte bara på teatern eller ute i livet utan också i kyrkan inför döden; aldrig var likprocess-
ionerna, dödsmässorna och gravmonumenten mer spektakulära än då. 

 
Figur 7.  David & Goliat, Caravaggio 1606 

174 Se även Samuel [1982:170ff]. 
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Det sinnliga spelade en framträdande roll i Bachtidens kyrkliga konst. Man eftersträvade dra-
matiska effekter, kontrast och spänning. Kropp och själ, svaghet och styrka, ondska och god-
het, mörker och ljus, död och liv.175 

Kyrkokonsten speglar kyrkans förkunnelse under Bachs tid. Kyrkan representerade förvisso 
det goda, men motsatsen – det onda – hade en central roll i kyrkans budskap. Himmel och 
helvete var realiteter, och de retoriskt skolade prästerna skrädde inte orden i sina beskriv-
ningar av godhet och ondska. Tvärtom lärde retoriken att målande beskrivningar var ett ef-
fektivt sätt att övertyga lyssnaren. Församlingen skulle avhållas från synd genom att få helve-
tets eviga pina och himmelrikets härlighet så tydligt uppmålat för sig att man kunde förnimma 
både smärta och ljuvlighet. Eftersom man inte hade elektronisk förstärkning var prästen 
tvungen att ha goda röstresurser och ett gott uttal för att göra sig hörd i de ofta mycket stora 
kyrkorummen (jämför Quantz ovan). Gudstjänsterna var mycket långa (i Leipzig 3–4 timmar) 
vilket ställde höga krav på variatio.176 

Den miljö i vilken Bachs kyrkomusik ingick var storslagen, dramatisk och uttrycksfull. Detta 
återspeglas i åtskilliga utsagor om kyrkomusik, se t.ex. Walther [1732:584]: ... der Kirchen-
Styl, ist voller Majestät, ehrbar und ernsthafft, kräfftig die Andacht einzuflössen, und die Se-
ele zu Gott zu erheben. Väckandet av affekter var en förutsättning för att församlingen skulle 
få vederbörlig undervisning och fostran. Walther [1732:584ff]: Stylus Motectico ... ist ein bun-
ter Styl, der alle Veränderungen und allen Zierrath der Kunst annimmt, einfolglich geschickt 
ist, verschiedene Affecten, vor allen aber Verwunderung, Bestürzung, Schmerzen, u.s.w. 
auszudrucken. Er Begreifft die Fugen, allabreven, doppelte Contrapuncte, und Canones oder 
Fugen in Consequenza, und demnach den Stylum Canonicum in sich. Meinrad Spieß [1745] 
beskriver kompositörens huvuduppgift som följer:177 ... ein gut Cantabile setzen, den Text 
ausdrücken, damit nach Vollendung des musikalischen Stücks die Melodie immer in der 
Phantasie zurückbleibe, der moralische Spruch oder Sentenz aber dem Verstand deutlich 
vorgestellet und dem Gedächtnis wohl möge imprimiret werden, um dadurch desto gewisser 
den wahren Zweck der Musique zu erreichen, welcher ist, durch geschickte und annehmliche 
Klänge die Hertzen der Zuhörer zu allen schönen Tugenden zu bewegen und von allen sün-
digen Leidenschaften abzuhalten, damit solchergestalt die Ehre Gottes befördert werde. Ut-
talandet är tidstypiskt. Tonsättaren ska skriva så att melodin en gång för alla blir kvar i lyss-
narens fantasi. Musikens moraliska innehåll ska framställas tydligt för förnuftet så att det in-
präglas i medvetandet. Härigenom nås musikens sanna mål; att genom lämpliga och ange-
näma klanger få lyssnarens hjärta benäget att följa goda dygder, avhålla det från syndiga li-
delser och därigenom befordra Guds ära. 

Avslutningsvis citeras Bacheleven Christoph Nichelmann [1755:57ff]:178 Je angelegentlicher 
die Gegenstände sind, desto ausdrückender soll und muss auch die Kraft des Ausdruckes 
sein... Aus dieser Ursache verlanget insbesondere diejenige Art der Musik, so der Andacht 
und der Religion gewidmet ist, den stärksten Ausdruck, weil sie uns die alleranteilhaftesten 
Gegenstände darstellet. Ein unwiderrufliches Urteil und Gericht, eine unendliche Glückselig-

175 Några ord om begreppet "barock". Saint-Simenon skrev 1701 om en biskopsutnämning att den var fullständigt 
barock, vanvettig, stridande mot allt förnuft. Alltsedan dess har ordet "barock" haft denna och liknande betydelser. 
1776 skrev Rousseau: Barock (musikterm), en barock musik är den vars harmoni är förvirrad, överlastad med 
modulationer och dissonanser, vars sång är hård och onaturlig, vars intonation är svår och vars rörelse är an-
strängd. I Dictionaire de Travaux [1771] ges tre definitioner av ordet barock; 3) i måleriet en bild eller en figur i 
barockstil, i vilken proportionsreglerna inte iakttagits och där allt framställts enligt konstnärens nyck. (Efter Lind-
wall [1938:178].)  
176 Se vidare Williams III [19893:1ff] och Stiller [1970]. 
177 Efter Steglich [1962:6]. 
178 Efter Steglich [1962:10]. 
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keit, oder eine schreckens- oder martervolle Ewigkeit; die unvermeidliche Notwendigkeit, vi-
elleicht augenblicks eines dieser Schicksale zu erfahren, deren blosser Gedanke alle 
Ungleichheit der Stände des menschlichen Leben aufhebet; die der menschlichen Niedrigkeit 
und Undankbarheit beständig entgegengesetzte Grösse und Güte Gottes: welche Bilder! 
welche Vorstellungen!  
Som exempel på sådan musik anför Nichelmann Kyriet ur Bachs mässa i h-moll (BWV232). 
Ein Werk der Kunst wird niemals starke und dauerhafte Empfindungen erzeugen, wenn es 
nicht auf die Sinnen oder auf die Einbildungskraft einen starken und deutlichen Eindruck 
machet. Die Künstler schmeicheln unserem Ohr vergebens; wenn sie uns keine anteilhaften 
Gegenständen darstellen, so werden wir ihrer Bemühungen kaum den geringen Tribut einer 
augenblicklichen Verwunderung abstatten und ihnen noch dazu den Vorwurf machen, dass 
sie ihre Geschicklichkeit nicht dazu angewendet haben, um in den Herzen, als in der alleini-
gen Quelle des wahren Vergnügens, Empfindungen zu erzeugen. 

Det råder ingen tvekan om att entydig och kraftfull affektgestaltning ansågs viktigast i kyrkliga 
sammanhang (se vidare del 3). 

1.B.5 Sammanfattning 
Man måste utgå ifrån att Bach ville väcka och stilla affekter med sin musik, i synnerhet i kyrk-
liga sammanhang. Av detta följer att de delar av dåtidens musikutövning som diskuteras här 
måste ha varit sådana att detta syfte kunde uppnås. Till de erforderliga egenskaperna hör 
tydlighet samt möjligheter till variation, bl.a. genom stora kontraster av olika slag 
(svagt/starkt, snabbt/långsamt etc.). 
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