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ABSTRACT 
 
 
 
 

Piano Improvisation according to Czerny and Liszt: 
Nineteenth Century Preluding and 
Piano Improvisation Practice 
– Analysis and Examples 
 
This essay in musicology is combined with a CD-recording of piano 
improvisations. Its purpose is, on the one hand, to examine some of the ideas 
permeating piano improvisation during the first part of the nineteenth century, 
and, on the other, to find ways to apply these nineteenth century ideas of 
improvising to modern piano playing. The artistic part of the work is as 
important as the theoretical, and the two strands are supporting and reinforcing 
each other. 
 The first section of the text focuses on preluding – that is, a genre of 
improvisation. The second section investigates some aspects of the improvising 
of Franz Liszt – that is, different types of improvisation as practised by an 
important nineteenth century musician. The instructional music literature written 
by Carl Czerny is the basic source of reference in both portions. 
 The text and the recordings of my piano improvisations aim to show that 
monothematic strategies are simple and useful tools for improvising, regardless 
of tonal language used. 
 Half of the recordings consist of improvisations of separate pieces in a 
contemporary musical language. The other half are preludes, interludes and a 
cadenza improvised in the context of compositions by Liszt, Chopin, Mozart, 
Mendelssohn and Grieg. 
 
Key words: Nineteenth century music, piano improvisation, preludes, Czerny, 
Liszt. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

CD-SKIVANS INNEHÅLL 

 
1 Improvisation över melodier föreslagna av publiken vid konserten (Bamses 

signaturmelodi och Idas sommarvisa), live 22 maj 2006, Konsertsalen, 
Musikhögkolan i Örebro 

 
2 Virvel – Preludium II ur Nijinskij av Martin Edin, live 22 maj 2006, 

Konsertsalen, Musikhögkolan i Örebro  
 
3 Virvel – Preludium II ur Nijinskij av Martin Edin, live 13 oktober 2007, 

Västerås konserthus 
 
4 Virvel – Preludium II ur Nijinskij av Martin Edin, live 20 oktober 2007, 

Rotebro kyrka, Stockholm 
 
5 Preludium III ur Nijinskij av Martin Edin, live 13 maj 2007, 

Abrahamsbergskyrkan, Stockholm 
 
6 Preludium IV ur Nijinskij av Martin Edin, live 22 maj 2006, Konsertsalen, 

Musikhögkolan i Örebro 
 
7 Franz Liszt: Un Sospiro, konsertetyd i Dess-dur, med improviserat 

preludium och kadens, live 22 maj 2006, Konsertsalen, Musikhögkolan i 
Örebro 

 
8 Svit av kompositioner med improviserade interludier och ett inledande 

preludium, live 22 maj 2006, Konsertsalen, Musikhögkolan i Örebro: 
a/ Frédéric Chopin – Nocturne, ciss-moll, KK IVa Nr. 16 
b/ Wolfgang Amadeus Mozart – Sonat F-dur, KV 332, sats 1 
c/ Edvard Grieg – Arietta, op 12:1 
d/ Felix Mendelssohn – Preludium e-moll, opus 35:1 

 
9 Utdrag ur inspelning med pianisten Ferruccio Busoni från 1922:1 

Frédéric Chopin: Preludium A-dur, op 28:7 & Etyd Gess-dur, op 10:5 
 
10 Utdrag ur inspelning med pianisten Wilhelm Backhaus från 1956:2 

Schubert/Liszt: Soirée de Vienne VI 

                                                 
1 Ferruccio Busoni, Percy Grainger, Egon Petri, Symposium 1145, spår 6 och 7. 
2 Wilhelm Backhaus I, Great Pianists of the 20th Century, Philips Classics 456 720-2, spår 6. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1  INTRODUKTION          1 
1.1  Musikvetenskap med konstnärlig inriktning     1 
1.2  Syfte             1 
1.3  Ämnesområdet och avgränsningar       1 

1.3.1  Den konstnärliga inriktningen      3 
1.4  Metod och material          4 
1.5  Tidigare forskning          4 
1.6  Några upplysningar          6 
1.7  Disposition           6 

 

2  PRELUDIER           9 
2.1  Preludiet cirka 1830 – historisk kontext      9 

2.1.1  Introduktion          9 
2.1.2  Den privata salongen        11 
2.1.3  I offentligheten         14 

2.2  Preludiernas längd          15 
2.2.1  Publikationer med preludieringsexempel    15 
2.2.2  Två typer av preludier        17 
2.2.3  De båda preludietypernas användning     19 
2.2.4  Hummels beskrivning och preludiernas längd   22 
2.2.5  Preludiets typiska längd        25 

2.3  Ordet ”preludiera” och titeln ”preludium”     25 
2.4  Preludiernas konstruktion         27 

2.4.1  Introduktion          27 
2.4.2  Steg ett enligt Czerny        28 
2.4.3  Ackord + figur         31 
2.4.4  Föregångare          34 
2.4.5  Utveckling av harmoniken       36 
2.4.6  A – Konsekvent upprepade arpeggion     39 
2.4.7  B – Upprepade melodiska motiv      43 
2.4.8  Imitation          46 

2.5  Kreativa slutsatser          51 
2.5.1  ”Improvisatorisk” musik       51 
2.5.2  Mina fria preludier         52 

2.5.2.1  Virvel – Preludium II ur Nijinskij    53 
2.5.2.2  Preludium III ur Nijinskij      54 
2.5.2.3  Preludium IV ur Nijinskij      55 

2.6  Några konkreta exempel ur preludieringstraditionen   55 
2.6.1  Interludier          55 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

2.6.1.1  Kreativa slutsatser       58 
2.6.2  Alternativa introduktioner       59 

2.6.2.1  Kreativa slutsatser – Nocturne i ciss-moll   62 
2.6.2.2  Kreativa slutsatser – Fantaisie-Impromptu   63 

2.6.3  von Bülow          65 
 

3  INSLAG I LISZTS IMPROVISATIONSPRAXIS  67 
3.1  Introduktion           67 
3.2  Fantasi över ett givet tema        67 

3.2.1  Kreativa slutsatser         72 
3.3  Liszts Un Sospiro och Valse-Impromptu, med kreativa slutsatser 73 

3.3.1  Kadenser och fermater        73 
3.3.2  Flexibel notläsning – om framförandet av noterade 
kadensutsmyckningar         77 
3.3.3  Inspelningen av Un Sospiro       81 

 

4  DISKUSSION           83 
4.1  Resultat            83 

4.1.1  Det teoretiska arbetet        83 
4.1.2  De kreativa slutsatserna        84 

4.1.2.2  Andra improvisationstraditioner     84 
4.2  Vidare forskning          85 

 
Källförteckning           87 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 1 

 
 

1  INTRODUKTION 
 
 
 

1.1  Musikvetenskap med konstnärlig inriktning 
 
Detta arbete är en D-uppsats i Musikvetenskap med konstnärlig inriktning. 
Resultatet presenteras delvis i föreliggande text, och delvis på en CD-skiva med 
pianoimprovisationer. Inspelningarna på skivan är till stor del en dokumentation 
av en offentlig konsert i konsertsalen på Musikhögskolan i Örebro den 22 maj 
2006 som utgjorde en del av redovisningen av kursen. Avsikten har varit att 
använda musikvetenskapliga undersökningar för att öppna nya vägar för 
praktiskt musicerande. 
 
 

1.2  Syfte  
 
Syftet är tvådelat. Jag vill med detta arbete: 
 

I. ge inblickar i det tidiga 1800-talets pianoimprovisationspraxis 
II. ge praktiska exempel på hur den tidens idéer om pianoimprovisation kan 

användas idag. 
 
Uppsatsen är därför å ena sidan en musikhistorisk studie, å den andra en 
presentation av ett konstnärligt utvecklingsarbete som i praktisk handling har 
omsatt de idéer som framkommit genom de historiska källstudierna. Målet har 
varit att destillera fram några av de principer som användes av musiker under 
början av 1800-talet, och sedan försöka göra bruk av dem i mitt eget pianospel. 
Inspelningen och konserten exemplifierar den improvisationspraxis som 
uppsatstexten redogör för, och visar på möjliga vägar för en pianoimprovisatör 
idag. Till de konstnärliga slutsatserna hör också de förslag inriktade mot 
praktiskt musicerande som jag för fram i texten och i notexemplen. 
 
 

1.3  Ämnesområdet och avgränsningar 
 
Det tidiga 1800-talets pianister använde spelsätt som i flera avseenden avviker 
från vad som varit gängse inom den klassiska musiken under 1900-talet. En av 
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skillnaderna är de improvisationer som fortfarande var vanliga bland pianister 
kring 1830, vid den tid då Chopin och Liszt fick sina genombrott. Improvisation 
förekom i det stora formatet såväl som i den lilla detaljen, både fristående och 
inuti komponerade verk. Pianovirtuoser improviserade: 

 
- fristående musikstycken såsom fantasier över givna teman, potpurrier, 

variationssatser, fugerade satser och capricci3 
- preludier, det vill säga förspel till komponerade verk 
- kadenser, det vill säga kortare fantasier inskjutna i längre kompositioner 
- ornament och varianter inuti komponerade verk 
- genom det jag kallar flexibel notläsning. 

 
Uppsatsen vill kasta ljus över undersökningsfältet från två olika håll: Å ena 
sidan har jag specialstuderat en av improvisationstyperna – preludier – å den 
andra har jag inriktat mig på en musiker – Franz Liszt – för att ge exempel på 
hur improvisation, i olika former, kunde användas av en berömd 1800-
talspianist. I denna andra avdelning kommer jag att beröra fantasier över givna 
teman, kadenser, och det jag benämnt flexibel notläsning. 

Att beskriva alla typer av preludier som varit populära på olika platser, 
under olika tider genom historien ligger utanför ramen för denna studie. 
Målsättningen har emellertid inte heller varit att ge en heltäckande bild av alla 
typer av preludier som begagnades under början av 1800-talet, utan endast att 
fånga upp några typiska preludieringsprocedurer som var i bruk vid denna tid. 
Samma sak gäller kapitlet om Liszt, som inte är någon fullständig inventering av 
hans improvisationskonst, utan endast en framställning av några typiska inslag i 
densamma. 
 Den första halvan av 1800-talet, i synnerhet tiden 1820-1850, har varit 
undersökningarnas fokus, men jag har hämtat material även från andra 
tidsepoker när det har hjälpt mig att klargöra någonting. Pianopreludierandet 
tillhör främst tiden före 1850, men även Franz Liszt, som förvisso levde fram till 
1886, kan som musiker anses tillhöra det tidiga 1800-talet och den tradition han 
fostrades i som ung. 

Jag kommer inte att behandla improvisation av ornament, även om 
ornamentering fortfarande var utbrett bland pianister under 1800-talet. Clara 
Schumann tillförde ornament till Beethovens Kejsarkonsert och Chopins 
Fantaisie-Impromptu,4 Anton Rubinstein förändrade ofta de melodiska 

                                                 
3 Detta är de typer av självständig improvisation som Czerny presenterar i Systematische 
Anleitung. (Carl Czerny: Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte, opus 
200, faksimiltryck efter originalutgåvan, Wien: 1829, Wiesbaden, Leipzig, Paris: Breitkopf & 
Härtel 1993, s 4 och 36-110.) 
4 Valerie Woodring Goertzen: ”Setting the stage, Clara Schumann’s Preludes”, In the Course 
of Performance, red. Bruno Nettl med Melinda Russell, Chicago and London: The University 
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ornament Chopin själv skrivit in i sin pianomusik,5 och 1844 beklagar sig en 
besk recensent över Liszts ”ändlösa binnikemaskar av utsmyckningar”.6 Czerny 
skriver dock ingenting om ornamentering i Systematische Anleitung zum 
Fantasieren auf dem Pianoforte, förmodligen för att det inte ansågs vara en 
improvisationsform, utan mer ett spelmaner, förbundet med uttrycksmedel som 
tonbildning, artikulation och frasering. 
 
 

1.3.1  Den konstnärliga inriktningen 
 
Eftersom detta är en uppsats med konstnärlig inriktning så har arbetets profil 
styrts av en strävan att finna ingångar till praktiskt improviserande. 
Omfattningen av de teoretiska studierna har delvis formats av de musikaliska 
behoven, av vilka vägar som känts intressanta att utforska i de praktiska 
improvisationsexperimenten. Den kreativa målsättningen har alltså bidragit till 
att staka ut både riktningen för och utsträckningen av arbetet. Som ett resultat av 
detta har uppsatsen kommit att täcka ett något vidare område än en vanlig 
musikvetenskaplig uppsats kunde förväntas göra, men eftersom detta fält 
fortfarande inte är utforskat i så hög grad, hoppades jag ändå kunna nå nya 
resultat inom både det musikaliska och det musikvetenskapliga fältet genom den 
avgränsning magisterarbetet gavs. 

Tanken med ett konstnärligt forskningsarbete är, normalt sett, knappast att 
åstadkomma en logiskt bindande slutledning från studiematerial till kreativa 
slutsatser. Däremot kan ett sådant arbete leda fram till konstnärliga idéer som 
inte hade upptäckts studierna förutan. Detta är, som jag ser det, ett av motiven 
för den konstnärliga forskningens existens. Några enkla reflektioner kring ämnet 
kan återfinnas i min text Anteckningar kring konstnärlig forskning.7 

Min förhoppning är att sambandet mellan musikvetenskapliga under-
sökningar och kreativa slutsatser i denna uppsats kommer att vara tydligt och 
begripligt för läsaren. 

                                                                                                                                                         
of Chicago Press 1998, s 253. (Goertzen hänvisar till Allgemeine musikalische Zeitung 1844 
och 1871 som källor.) 
5 Moriz Rosenthal: ”Anton Rubinstein’s Concert in Pressburg”, Neue Frei Presse, 23 april 
1933, återgiven i Moriz Rosenthal in Word and Music, red. Mark Mitchell och Allan Evans, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press 2006, s 102. 
6 ”… endlose Bandwürmer von Verzierungen…”. Michael Saffle: Liszt in Germany 1840-
1845, Stuyvesant, NY: Pendragon Press 1994, s. 287. 
7 Martin Edin: ”Anteckningar kring konstnärlig forskning”, Seminarium om dans och 
musikalisk gestaltning som universitetsämnen, Örebro: Örebro universitet, 2007, s 52-55. 
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1.4  Metod och material 
 
Mitt tillvägagångssätt kan sammanfattas på följande vis: Jag har valt ut några 
inslag i preludieringstraditionen och några i Liszts improvisationspraxis, och har 
sedan, i praktiska improvisationsexperiment, testat de idéer som vaskats fram. 
Experimenten har inte följt någon strängt systematisk bana, men har i varje 
enskilt fall tagit avstamp i studiematerialet. Kopplingen mellan studierna och 
mina improvisationer kommer att framgå av texten. 

Studiematerialet består huvudsakligen av 1800-talsnoter, 1800-tals-
läroböcker, samtida ögonvittnesskildringar och recensioner, modern fack-
litteratur samt några inspelningar. Av dessa har Czernys publikationer legat i 
centrum för min uppmärksamhet. Czerny var elev till Beethoven och utan 
tvekan en av århundradets viktigaste pianopedagoger. Han undervisade en rad 
av tidens berömda pianister, däribland Liszt, Leschetizky, Kullak, Heller, Jaëll 
och Döhler.8 

I sina instruktionsskrifter visar Czerny åtskilligt genom musikexempel, som 
han inte med ett enda ord kommenterar i den vidhängande texten. När jag 
använder fraser som ”vi ser att figurerna är…”, så formulerar jag slutsatser som 
jag dragit genom observationer av Czernys exempel, inte ett referat av Czernys 
egna påståenden. 

I kapitel två jämförs Czernys uppfattning om preludier med bland andra 
Kalkbrenners och Hummels. I kapitel tre relateras Czernys improvisations-
undervisning till några inslag i Liszts musicerande. 
 
 

1.5  Tidigare forskning 
 
Improvisation omnämns ofta i musikhistoriska böcker om 1800-talet, men detta 
århundrades improvisationsstilar är fortfarande ganska sparsmakat analyserade. 
Liszt-litteraturen innehåller mängder med berättelser om att Liszt improviserade 
vid sina konserter, men inga som tar sig an frågan om på vilket sätt han gjorde 
det. Av de skrifter jag stött på är de samtida källorna, det vill säga Czernys och 
Kalkbrenners handböcker samt deras och andras exempelpreludier, det mest 
upplysande man kan läsa beträffande hur man gick till väga när man 
improviserade preludier. 
 
 
                                                 
8 Harold C. Schonberg: The Great Pianists, New York: Fireside/Simon & Schuster, Inc., 
1987, s 101; och Stephan Lindeman (med George Barth): ”Czerny, Carl”, Grove Music 
Online <http://www04.sub.su.se:2303/shared/views/article.html?section=music.07030> 
[31 March 2008]. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 5 

Jag har studerat följande doktorsavhandlingar som behandlar 1800-
talspreludier: 
 

- N. Jane Lohr: Preluding on the harpsichord and pianoforte, circa 1770 to 
circa 1850, diss., Ph.D., University of Iowa 1993. 

- Ja Young Jung: Preludes in All Twenty-four Major and Minor Keys, op. 
67 by Johann Nepomuk Hummel: An Investigation and Analysis, diss., 
D.M.A., City University of New York 2002. 

- Mayumi Ogura Randall: The history of piano improvisation in western 
concert music, diss., D.M.A., University of Cincinnati 1993. 

 
Av dessa är Lohrs avhandling tveklöst den bästa framställningen om 1800-
talspreludiering. Valerie Woodring Goertzen har skrivit två artiklar som ger bra 
översikter över preludieringstraditionen, men jag kommer nedan att kritisera 
vissa av hennes påståenden. Ulrich Mahlerts förord och kommentarer till 
faksimilutgåvan av Czernys Systematische Anleitung är utmärkt, men jag 
kommer att kritisera även honom på ett par punkter. Alice L. Mitchell har 
bidragit med förord och kommentarer av mer blygsam omfattning till sin 
engelska översättning av Systematische Anleitung.9 

Beträffande 1800-talsimprovisation av ornament (som jag alltså inte 
behandlar i denna uppsats) finns en koncis, men välskriven D.M.A.-avhandling 
av Jonathan David Bellman: Improvisation in Chopin’s Nocturnes: Some 
suggested parameters, Stanford University 1990. 

Jag känner dock inte till någon undersökning med liknande inriktning som 
mitt eget arbete – med målsättningen att använda 1800-talets piano-
improvisationsprinciper som en väg till modernt musicerande – även om jag inte 
kan utesluta att det finns. 

                                                 
9 Här finns flera felaktigheter. Mitchell återger 1836 som första publiceringsår för 
Systematische Anleitung, vilket är orimligt med tanke på att verket recenserades i Allgemeine 
musikalische Zeitung i september 1829. (Se Mahlerts förord i Czerny 1829/1993, s III.) 
Mitchell påstår vidare att Systematische Anleitung är den enda pianoimprovisationsmanualen 
som publicerades mellan 1800 och 1850. Det stämmer inte. Hit måste även Czernys Die 
Kunst des Präludirens och Kalkbrenners Traité d’harmonie du pianiste räknas, samt 
eventuellt kapitlet om improvisation i Czernys Von dem Vortrage, kapitlet om improvisation i 
Hummels Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung och de oräkneliga samlingar av 
preludier som var avsedda som exempelmaterial för improvisationsstudier. (Lohr listar i 
källförteckningen till Preluding on the harpsichord and pianoforte ytterligare preludie-
instruktionsböcker publicerade mellan 1800 och 1850 som jag inte haft tillfälle att studera. 
N. Jane Lohr: Preluding on the harpsichord and pianoforte, circa 1770 to circa 1850, diss., 
Ph.D., University of Iowa 1993, s 345-350.) 
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1.6  Några upplysningar 
 
Beteckningen ”D7” syftar i denna uppsats på ett dominantseptimackord (ej ett 
D-durackord med septima).  
 
Genom ett olyckligt misstag innehåller Czernys Die Kunst des Präludirens två 
preludier i rad, vilka båda anges som nummer 34. Detta betyder att hela 
preludienumreringen egentligen är felaktig från det andra preludiet med nummer 
34 till och med 120.10 Jag har dock valt att inte korrigera utgivaren (Wien: 
Diabelli & Comp), utan använder numren som de är tryckta tillsammans med en 
sidhänvisning. 
 
Alla översättningar till svenska av citat ur litteraturen är mina egna, utom de från 
E. T. A. Hoffmanns Die Abenteuer der Silvester-Nacht och Kalkbrenners Traité 
d’harmonie du pianiste. De senare är citerade direkt ur den svenska 1800-
talsöversättningen Harmonilära. 
 
 

1.7  Disposition 
 
Undersökningarna presenteras i kapitel 2 och 3. 

Kapitel 2, som behandlar preludier, sönderfaller i tre delar: a/ Inledningsvis 
tecknas den historiska kontexten kring preludieringstraditionen, så som den 
tedde sig under 1800-talets första decennier. Här studeras också preludiernas 
längd, som en grund för de improvisationsexperiment som presenteras senare. b/ 
Därefter behandlas några musikaliska tekniker som kan användas vid 
preludieimprovisation. c/ Avslutningsvis diskuteras hur några enskilda musiker 
gjort bruk av preludiering. 

Kapitel 3 behandlar inslag i Liszts improvisationspraxis; först med 
inriktning mot en improvisationstyp, fantasi över ett givet tema; och sedan med 
fokus på en Liszt-komposition, Un Sospiro. 

Kapitel 4 ägnas åt en kort diskussion av resultaten. 
Mina kreativa slutsatser är i båda kapitlen placerade så nära som möjligt 

den diskussion som de hämtat näring ur. Det betyder att de inte är ihopsamlade, 
utan dyker upp på flera ställen i texten. Därför har jag i rubriksättningen valt att 
ge understrukna överskrifter åt de avsnitt som mer direkt behandlar de 
konstnärliga resultaten. 

                                                 
10 Dessutom heter två preludier i rad nummer 41, men eftersom nummer 40 saknas så är 
misstaget lätt att korrigera utan att hela sifferserien förändras. Det är såtillvida ett mer 
harmlöst tryckfel. 
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Inspelningarna med mina egna improvisationer, samt ett par illustrationer 
till texten, finns på den CD-skiva som bifogas uppsatsen innanför den bakre 
pärmen. 
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2  PRELUDIER 

 
 
 

2.1  Preludiet cirka 1830 – historisk kontext 
 

2.1.1  Introduktion 
 
Under 1800-talets första decennier var det brukligt att pianister inledde sina 
framföranden av pianomusik genom att improvisera ett förspel, ett preludium.11 
Enligt A. d. Kontzki ”finns det inget jämmerligare” än en pianist som påbörjar 
ett pianostycke utan att preludiera,12 och Czerny skriver i Systematische 
Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte: 

 
Es gehört zu den Zierden eines Klavieristen, wenn er, besonders in Privatzirkeln 
beim Vortrag von S o l o s t ü c k e n , nicht gleich mit der C omp o s i t i o n  selbst 
anfängt, sondern durch ein passendes Vorspiel die Zuhörer vorzubereiten, zu 
stimmen... 
 
Det pryder en pianist att inte börja omedelbart med k om p o s i t i o n e n  själv, 
utan istället med ett passande förspel som preparerar åhörarna och försätter dem 
i rätt stämning, i synnerhet vid framföranden av s o l o s t y c k e n  i privata 
kretsar…13 

 
Improvisation av enkla preludier var det första steget vid studiet av 
improvisation generellt sett. Enligt utbildningsgången i Systematische Anleitung 
skall man fördjupa sig i preludieringskonsten innan man fortsätter med andra 
typer av improvisation. Czernys uttalade avsikt är här att presentera en 
progressiv lärogång, från det enkla till det svårare, och han betraktar de 
färdigheter som förmedlas i de första kapitlen som regelrätta beståndsdelar att 

                                                 
11 Se till exempel Carl Czerny: Von dem Vortrage, dritter Teil aus Vollständige theoretisch-
practische Pianoforte-Schule, opus 500, faksimiltryck efter andra utgåvan Wien 1846, 
Wiesbaden: Breitkopf & Härtel 1991, s 84; och Carl Czerny: Letters to a young lady, on the 
art of playing the pianoforte, London: R. Cocks and Co. 1840?, s 41. Goertzen 1996, s 299-
300 och 304. 
12 ”… gibt es nichts Jämmerlicheres…”, citerat efter Martin Gellrich: Üben mit Lis(z)t, 
Frauenfeld: Waldgut, l o g o  1992, s 128. 
13 Czerny, 1829/1993, s 5. 
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använda vid improvisation i större, mer sammansatta former.14 Även i Letters to 
a young lady framför han rådet, till den fiktiva unga kvinna som skall lära sig 
improvisera, att börja med ”korta satser, som liknar preludier eller kadenser”.15 
 Czerny anser att i princip vem som helst kan lära sig denna färdighet, och 
understryker vikten av att börja odla den tidigt: 
 

… I am convinced that any body, who has attained to more than a moderate skill 
in playing, is also capable, at least to a certain degree, of acquiring the art of 
playing extemporaneously. But for this purpose it is requisite to commence this 
sort of practice at an early period (which, alas! most players neglect)... 
 
… jag är övertygad om att vem som helst, som har förvärvat mer än måttliga 
färdigheter i pianospel, också kan tillägna sig konsten att improvisera, åtminstone 
i viss utsträckning. För detta ändamål krävs dock att man påbörjar övning av 
denna färdighet vid tidig ålder (vilket, tyvärr! försummas av de flesta 
pianister)…16 

 
Selbst der Anfänger kann und muss bereits in den ersten Monathen dazu 
angehalten werden, vor jedem Tonstücke ein kleines Vorspiel auszuführen… 
 
Även nybörjaren kan och måste redan under de första månaderna uppmanas att 
utföra ett kort förspel före varje stycke…17 
 

Han betonar visserligen att naturlig fallenhet är en nödvändig förutsättning för 
musikalisk improvisation, men framför samtidigt sin övertygelse att sådan talang 
inte är så sällsynt som man skulle kunna tro.18 

                                                 
14 Ibid., s 4 och s 35. Czerny fick dock kritik för sitt upplägg av opus 200 i Allgemeine 
Musikalische Zeitung. Gottfried Wilhelm Fink menade att Czernys följd av kapitel inte 
motsvarade den lämpligaste progressiva ordningen. Recensenten instämmer emellertid i att 
preludierandet är det naturliga första steget vid studiet av improvisationskonsten. (Ibid., 
Mahlerts kommentarer, s IX.) 
15 ”… short movements, somewhat similar to preludes or cadences.” Czerny, 1840?, s 80. 
16 Ibid., s 79. 
17 Czerny, 1846/1991, s 84. 
18 Ibid., s 92. Ulrich Mahlert missförstår, i sitt förord till opus 200, Czernys åsikter på denna 
punkt. (Czerny, 1829/1993, s V.) Enligt Mahlert skiljer sig Czernys improvisationsmetodik 
från modern undervisning genom att man idag gärna improviserar med nybörjare, medan 
Czerny förutsätter en pianotekniskt fulländad pianist. Som vi sett förespråkar dock både Von 
dem Vortrage och Letters tidig improvisationsträning. Att Czernys exempel i opus 200 ofta är 
tekniskt avancerade betyder inte att hans metod är oanvändbar för nybörjare. Samma 
arbetsmetod kan användas för att producera enkla exempel. Förmodligen har Mahlerts läsning 
av Czerny färgats av Hummels inställning, vilken Mahlert redogör för tillsammans med 
Czernys. Hummels formuleringar motsvarar bättre Mahlerts återgivning än Czernys. Czerny 
påstår förvisso i opus 200 att konstnärligt fullödig improvisation förutsätter teknisk 
virtuositet, men detta är inte ett påstående om när det är lämpligt att börja öva improvisation. 
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Men varför ville man preludiera? Varför lät man inte musiken börja så som 
tonsättaren skrivit den? Czerny anger två ändamål med sådana förspel: 

 
Ein solches Vorspiel ( P r ä l u d i um )  hat den doppelten Zweck: 

1tens  Die Finger des Spielers ein wenig einzuüben, auf den Vortrag 
des nachfolgenden Tonstücks vorzubereiten, und allenfalls das 
Instrument und seine Eigenschaften ein wenig kennen zu lernen. 

2tens  Den Zuhörer aufmerksam zu machen und auch ihn auf die 
Tonart und den Anfang des Tonstückes vorzubereiten. 

 
Ett sådant förspel ( p r e l u d i um )  har det dubbla syftet: 

För det första Att värma upp pianistens fingrar lite grann, som förberedelse 
för framförandet av det följande stycket, och kanske att lära 
känna instrumentet och dess egenskaper en smula. 

För det andra Att göra åhöraren uppmärksam, och förbereda honom på 
tonarten hos och inledningen av stycket.19 

 
Vi ser att den första punkten rör pianistens egen förberedelse, medan den andra 
handlar om att förbereda publiken för den musik som skall komma. Följande 
avsnitt tar sin utgångspunkt i en del av detta andra syfte – nödvändigheten att 
väcka åhörarnas uppmärksamhet. Det har en innebörd som framträder bäst om 
man betraktar den miljö som pianomusik hörde hemma i under början av 1800-
talet. Det handlar om salongen. 
 
 

2.1.2  Den privata salongen 
 

Före tiden kring 1830 spelades komponerad solopianomusik huvudsakligen i 
intima miljöer. Det kunde handla om en amatörpianist bland släkt och vänner, 
eller om ett professionellt framförande i en krets av inbjudna gäster i en privat 
salong. En pianist som framträdde offentligt, i en stor sal för en stor publik, 
spelade företrädesvis pianokonserter med orkesterackompanjemang eller 
improviserade.20 Komponerad pianomusik var väsentligen musik för hemmiljö 
eller musik för studier. Detta gäller även verk som Beethovens pianosonater, 
vilka idag anses vara typisk konsertsalsmusik. Det finns endast belägg för att en 
av Beethovens 32 pianosonater spelats offentligt vid ett enstaka tillfälle under 

                                                 
19 Czerny 1846/1991, s 84. I Systematische Anleitung ges en snarlik förklaring av preludiernas 
funktion: Det finns preludier med vilka man ”provar instrumentet, värmer upp fingrarna, eller 
väcker åskådarnas uppmärksamhet.” (”… das Instrument prüft, die Finger einspielt, oder die 
Aufmerksamkeit der Zuhörer weckt.” Czerny, 1829/1993, s 5.) 
20 Se exempelvis Glenn Stanley: ”Genre Aesthetics and Function: Beethoven’s Piano Sonatas 
in Their Cultural Context”, Beethoven Forum, vol. 6:1, 1998, s 2-3. 
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hans egen livstid.21 Beethovens pianomusik framfördes annars vid 
salongskonserter i aristokratiska kretsar i Wien. 
 Vid sådana salongskonserter kunde förhållanden råda som skiljer sig en del 
från dem vi finner i dagens konserthus. ”Att göra åhöraren uppmärksam”, var 
enligt Czerny ett av skälen till att en pianist bör spela ett preludium innan hon 
griper in på en komponerad sonatsats eller ett variationsverk. Detta kunde vara 
nödvändigt på grund av att människor i en salong inte nödvändigtvis i förväg 
satt stilla på stolar framför instrumentet redo att lyssna, utan kunde röra sig runt 
i lokalerna, pratande, ätande och drickande. Pianistens preludium signalerade i 
denna miljö att musiken skulle börja och att det blivit dags att samla sig kring 
instrumentet. Det var ett sätt att ge publiken möjlighet att få höra kompositionen 
från början. Preludiet hade alltså en praktisk funktion.22 

Kontzki skriver 1851 att preludierandet uppfordrar åhörarna ”till 
erforderlig uppmärksamhet”,23 och så sent som 1895, då preludieringstraditionen 
är på väg att upplösas, skriver Scholl i förordet till sina 300 Préludes: 

 
Dans les petits réunions musicales il arrive souvent que le pianiste, après avoir 
joué un morceau, en doit faire entendre un second, et que, dans l’intervalle, 
l’auditoire se laisse aller à une conversation trop prolongée. L’artiste pourra, sans 
manquer aux convenances, y mettre un terme en jouant un interlude, dont l’allure 
brillante ne tardera pas à solliciter l’attention du public et à ramener le silence. 
 
Vid mindre musikaliska sammankomster händer det ofta att pianisten, efter att ha 
spelat ett stycke skall fortsätta med ett till, och att åhörarna under avbrottet 
däremellan tillåter sig att påbörja en konversation som blir alldeles för 
långdragen. Artisten kan då, utan att anses oartig, sätta punkt genom att spela ett 

                                                 
21 Det var förmodligen opus 90 som framfördes av en pianist vid namn Stainer von Felsburg. 
Ibid., s 2. 
22 ”Den finns bara med för att fylla ut tiden tills alla har samlats och snutit sig! Så där, nu 
sitter alla!” säger Liszt om första sidan i sin Fantasie sur des motifs favoris de l’opéra La 
Sonnambula medan han spelar igenom den under en lektion. (”It is only included for the 
purpose of [filling time] until the people have assembled and blown their noses! So, now 
everyone sits!” August Göllerich: The Piano Master Classes of Franz Liszt 1884-1886, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press 1996, s 59.) Kommentaren är ett 
typiskt exempel på den syrliga ironi med vilken Liszt på ålderns höst ofta behandlade sin egen 
musik. Även om vi inte behöver ta det självförringande i anmärkningen på fullaste allvar – 
Göllerich skriver att ”det var märkbart hur hela stycket beredde honom stort välbehag…” 
(”The whole piece visibly gave him enormous pleasure…”, s 59) – så lämnar den vittnesbörd 
om de sociala förhållanden som kunde omge en 1800-talspianist. Den delen av yttrandets 
innebörd finns det ingen anledning att ifrågasätta. Inledningen till fantasin är ett utskrivet 
preludium av samma typ som pianister improviserade under början av 1800-talet. 
23 ”… zur nöthigen Aufmerksamkeit…”. Kontzki citeras av Gellrich, s 128. 
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interludium vars briljans fångar publikens uppmärksamhet och återställer 
tystnad.24 

 
I Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns novell Die Abenteuer der Silvester-Nacht 
finns en framställning av en musikalisk scen som ger stöd åt den bild av 
salongslivet som jag skisserat ovan. Berättarjaget befinner sig i en salong när 
följande händer: 
 

Da fing einer an im Nebenzimmer auf dem Flügel zu phantasieren, das brachte die 
ganze Gesellschaft in Bewegung. Es hieß, jener sei ein fremder großer Virtuose, 
namens Berger, der ganz göttlich spiele und dem man aufmerksam zuhören 
müsse. ”Klappre nicht so gräßlich mit den Teelöffeln, Minchen”, rief der Justizrat 
und lud, mit sanft gebeugter Hand nach der Tür zeigend und einem süßen: ”Eh 
bien!” die Damen ein, dem Virtuosen näher zu treten. Auch Julie war 
aufgestanden und schritt langsam nach dem Nebenzimmer.25 
 
Just då började någon i rummet intill att fantisera på flygeln, vilket satte fart på 
hela sällskapet. Man sade att det var en främling, en berömd virtuos vid namn 
Berger, som skulle spela alldeles gudomligt och som man måste lyssna 
uppmärksamt på. 

– Klappra inte så hemskt med teskeden, Mina! ropade justitierådet och bjöd 
med en arm, som mjukt böjdes i riktning mot dörren, och med ett vänligt ”Eh 
bien!” damerna att komma närmare virtuosen. 

Också Julie reste sig och gick närmare sidorummet.26 
 
En stund senare, när Berger avslutat det första numret: 
 

Dem Virtuosen wurde reichlich verdienter Beifall zuteil, die Gesellschaft wogte 
durcheinander…27 
 
Man applåderade generöst virtuosen, och sällskapet skingrades därpå i olika 
riktningar.28 

 
Ytterligare en stund senare, när sällskapet ett tag sysselsatt sig med annat, sätter 
sig Berger vid instrumentet igen. 

Tagen ensam kan en litterär text knappast godkännas som en vederhäftig 
framställning av en musikalisk uppförandepraxis, men läst i sammanhang med 
                                                 
24 Citerat efter Lohr, s 253. Anton Schmolls fullständiga titel lyder 300 Préludes dans tous les 
tons majeurs et mineurs, classés, gradués, minutieusement doigtés et pouvant servir 
d’exercices de style, de mécanisme et de lecture. 
25 Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: ”Die Abenteuer der Silvester-Nacht”, Poetische Werke, 
Erster Band, Berlin: Aufbau-Verlag 1963, s 378 
26 Översättning Gerd Reimers. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: E T A Hoffmann och hans 
äventyr, Stockholm: Edition Reimers 1975, s 178. 
27 Hoffmann 1963, s 379. 
28 Översättning Gerd Reimers. Hoffmann 1975, s 180. 
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musikaliska källor framstår just denna aspekt av Hoffmanns berättelse – 
beskrivningen av hur musiken tog plats i sällskapslivet – som en realistisk 
teckning av en scen i en tidig 1800-talssalong. Det intressanta är att vi genom 
Hoffmann här får en skymt av pianistens framträdande så att säga från andra 
hållet. Han återger situationen ur en besökares synvinkel. Czerny beskriver den 
ur pianistens egen.29 
 

 

2.1.3  I offentligheten 
 
1846 skriver Czerny i Von dem Vortrage: 
 

Bei der gegenwärtigen Vollkommenheit der Fortepiano kann es ein guter Spieler 
wohl wagen, selbst im grössten Locale ein Solostück vorzutragen. 
 
Genom det moderna fortepianots fulländning kan en duktig pianist mycket väl 
våga sig på att ensam framföra ett solostycke, till och med i de största lokaler.30 

 
Under 1800-talets gång gör sig solopianomusiken alltmer hemmastadd i de 
nybyggda konserthusen, och runt 1840 börjar pianister ge offentliga pianoaftnar 
i stora salar utan ackompanjerande musiker. Så småningom blir konsertsalen, 
istället för salongen, den ram som sätter sin prägel på framförandet av 
pianomusik. En av preludiets pragmatiska uppgifter – att väcka uppmärksamhet 
– blev inte längre lika nödvändig i konsertsalen, och när preludierandet gradvis 
avtar under 1800-talets gång så hänger det delvis ihop med pianomusikens 
förflyttning till den mer formaliserade, publika konsertsalsbyggnaden. 

Det tar lång tid, runt 100 år, innan preludieringstraditionen är fullständigt 
utslocknad, men redan kring 1840 ansågs fria förspel mindre passande i 
offentligheten. 

I Von dem Vortrage, kapitel 18, paragraf 13 skriver Czerny: 
 

Beim öffentlichen Produzieren ist ein längeres Vorspiel auf keine Weise 
Schicklich; einige sanfte A c c o r d e  reichen da hin, um die nachfolgende Tonart 
im Voraus festzusetzen. 
 
När man spelar offentligt är ett längre förspel på intet vis passande; några stilla 
a c k o r d  räcker då, för att i förväg fastställa den följande tonarten.31 
 

                                                 
29 Lohr citerar ett antal litterära skildringar av preludiering, men ingen som målar upp 
tillståndet i den musikaliska salongen. 
30 Czerny, 1846/1991, s 63. 
31 Ibid., s 90. 
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Detta är en liknande, fastän strängare formulerad, uppfattning som den Czerny 
uttryckte 17 år tidigare i Systematische Anleitung genom formuleringen ”i 
synnerhet… i privata kretsar”. (Se citatet på sidan 9.) Man kan här lägga märke 
till att Czerny fortfarande år 1846 utgår från att den privata salongen är den mest 
naturliga miljön för pianomusik. Det framgår av det sätt på vilket nämnda 
kapitel 18 är upplagt. 
 Första delen av kapitlet berättar att pianister normalt sett preludierade, och 
visar en väg att lära sig denna konst. Först mot slutet, i paragraf 13 av totalt 16 
stycken, tillfogar Czerny anmärkningen att långa förspel inte är tillbörliga vid 
offentliga framträdanden. Denna avslutande kommentar måste uppfattas som ett 
påpekande om ett undantag, och slutsatsen blir att normalt sett spelades 
pianomusik inte offentligt, utan i omgivningar där preludiering hörde till god 
ton, det vill säga i salonger. 
 Ovan citerade paragraf 13 ger dessutom en vink om att de preludier som 
spelades i salongerna kunde vara ganska långa, åtminstone bra mycket längre än 
”några stilla a c ko r d ”. Nästa avsnitt behandlar preludiernas längd. 
 
 

2.2  Preludiernas längd 
 

2.2.1  Publikationer med preludieringsexempel 
 
Preludiet, i sina enklare former, utgjorde den minst avancerade och mest 
kortfattade improvisationstypen kring 1830. Men även om preludiet omtalas 
som en enkel genre finns det belägg för att preludiering, så som den 
praktiserades av virtuoser, mycket väl kunde innebära ett fritt fantiserande av 
avsevärt omfång. Sådana belägg kan återfinnas både i preludiesamlingar och i 
Czernys och Hummels pianoläroböcker. 

Under början av 1800-talet publicerades mängder av preludier som var 
avsedda att tjäna antingen som färdigkomponerade förspel för amatörer som inte 
själva kunde improvisera sådana, eller som förebildliga exempel för den som 
ville lära sig att skapa egna.32 Publikationernas avsikt framgår ofta redan av 
titeln, såsom i Kalkbrenners Vingt-quatre Prèludes pour le Piano Forte dans 
tous les Tons majeurs et mineurs, pouvant servir d’Exemple pour apprendre à 
préluder.33 Det breda utbudet visar att preludieringsintresset hade stor spridning 
i samhället. Därav den stora efterfrågan utan vilken notförlagen inte skulle ha 
låtit publicera dessa samlingar i sådan mängd. 

                                                 
32 Enligt Lohr, s 67, trycktes hundratals pedagogiskt inriktade preludiesamlingar och 
preludieskolor under slutet av 1700-talet och 1800-talet. 
33 Tjugofyra preludier för piano-fortet i alla dur- och molltonarter, som kan tjäna som 
exempel vid lärandet av preludiering. 
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Preludierna kan betraktas som simulerade improvisationer, och användas 
som studiematerial beträffande hur det tidiga 1800-talets pianister 
improviserade. En mängd aspekter av musiken förblir naturligtvis för evigt 
oåtkomliga, framför allt de som är knutna till sättet att deklamera musiken – 
dess klang, frasering, rytm, etcetera – men vi kan ur notskriften inhämta 
ledtrådar bland annat angående preludiernas längd. 

Jag har haft tillfälle att studera följande publikationer från 1800-talets 
första decennier innehållande preludier:34 
 

J. B. Cramer:  Vingt-Six Préludes dans les Modes majeurs et  
mineurs les plus usités pour le Pianoforte. 

 
C. Czerny:   Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien im  

brillanten Style für das Piano-Forte, opus 61. 
 
C. Czerny:   48 Etudes en forme de Préludes et Cadences dans  

tous les tons majeurs et mineurs, opus 161. 
 
C. Czerny:   Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem  

Pianoforte, opus 200. 
 
C. Czerny:   Die Kunst des Präludirens: in 120 Beispielen,  

Präludien, Modulationen, Cadenzen und Fantasien von 
allen Gattungen, opus 300. 

 
C. Czerny:   Von dem Vortrage, dritter Teil aus Vollständige  

theoretisch-practische Pianoforte-Schule, opus 500. 
 
H. Herz:   Exercices et Préludes por le Piano-Forte dans  

tous les tons majeurs et mineurs, opus 21. 
 
J. N. Hummel: Vorspiele für das Piano-Forte vor dem Anfange eines 

Stükes aus allen 24 dur und mol Tonarten zum nützlichen 
Gebrauch für Schüler, opus 67. 

 
F. Kalkbrenner: Vingt-quatre Prèludes pour le Piano Forte dans tous les 

Tons majeurs et mineurs, pouvant servir d’Exemple pour 
apprendre à préluder, opus 88. 

 

                                                 
34 Eftersom målsättningen här är att nå fram till en uppfattning om dimensionerna hos de 
förspel som pianister improviserade, inskränker sig denna undersökning till sådana preludier 
som publicerats i avsikt att tjäna som modeller för den som vill lära sig improvisera. En 
utökad undersökning av längden hos förspel och introduktioner skulle även kunna beakta 
kompositioner som innehåller komponerade förspel. En sådan studie måste dock hamna 
utanför ramarna för detta arbete. 
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F. Kalkbrenner: Harmonilära synnerligast till pianisters handledning att 
preludiera och improvisera med exempel af Preludier, 
Fugor och Etuder, opus 185. 

 
I. Moscheles:   50 Preludes in the Major and Minor Keys,  

intended as short introductions to any movement and as 
preparatory exercises to the authors studies, for the piano 
forte, opus 73. 

 
F. Ries:   Quarante Preludes pour le Piano-Forte en  

plusieurs Tons majeurs et mineurs, pour server 
d’introductions à toutes Sortes de mouvements, opus 60. 

 
Som ett förtydligande vill jag infoga att denna undersökning av publicerade 
noter naturligtvis endast kan behandla preludiet som rent musikaliskt fenomen, 
ryckt ur sin kontext. Preludier som är komponerade som introduktioner till 
specifika verk, kan ge oss kunskap rörande den balans som preludietonsättaren, 
ur musikalisk synvinkel, ansåg vara rimlig mellan förspelets längd och styckets 
längd, och mellan karaktärerna hos de båda. Det funktionella preludierandet i 
salongsmiljön styrdes emellertid inte enbart av sådana inommusikaliska 
överväganden. Pianisten var säkerligen också tvungen att ta hänsyn till 
omgivningen då hon utformade sitt förspel. 

En undersökning av preludiernas längd utifrån renodlat musikaliska 
utgångspunkter behöver dock inte vara ointressant. De pianister som var 
oförmögna att improvisera egna preludier, och därför köpte och lärde in 
färdigstöpta förspel, gjorde detta i avsikt att simulera improvisation. Czerny 
instruerar dem som avser använda sådana instuderade preludier, att de måste 
framföras med uttrycket hos en improvisation: ”Eftersom inget stör deras verkan 
mer, än när man anser dem vara inövade”.35 På grund av denna 
simuleringsavsikt kan vi alltså anta att de noterade exempelpreludier som 
publicerades inte är helt olika de improviserade preludier som framfördes i 
tidens salonger. 
 
 

2.2.2  Två typer av preludier 
 
Om man studerar några olika preludiesamlingar av ovan nämnda typ för att få en 
uppfattning om dimensionerna hos de improviserade förspelen kan man få 
motstridiga intryck. 

Cramer, Hummel, Moscheles, Ries samt Czernys opus 500 visar 
samstämmigt upp en bild av preludiet som ett kortfattat stycke, i allmänhet 

                                                 
35 ”Denn Nichts stört mehr deren Wirkung, als wenn man ihnen das Eingelernte ansieht.” 
Czerny, 1829/1993, s 9. Se även Czerny, 1846/1991, s 90. 
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mellan 6 och 14 takter långt,36 bestående av en enda kadenserande rörelse från 
tonikan, över dominanten, och tillbaka till tonikan igen utbroderad med fler eller 
färre ackord på vägen. 

Om man även betraktar de övriga samlingarna framträder dock ett bredare 
spektrum av former som preludier kunde anta. Czernys opus 161 och 
Kalkbrenners opus 185 innehåller längre och mer fritt rörliga ackordföljder. I 
Herz, Kalkbrenners opus 88 samt Czernys opus 61, opus 200 och opus 300 
förekommer dessutom sammansatta stycken i flera sektioner. De mest 
omfattande exemplen kan återfinnas i slutet på Czernys opus 300 och i 
Kalkbrenners opus 88. Här finns ett antal preludier med en längd omkring 100 
takter, och det sista i Kalkbrenners opus 88 är 256 takter långt. Det rör sig här 
om preludier med prägel av självständiga fantasistycken. 

I opus 500 säger Czerny kort och gott att ett preludium får vara ”mer eller 
mindre långt beroende på omständigheterna”.37 Opus 200 har emellertid en 
utförligare beskrivning. Czerny delar här in preludier i två huvudtyper: 
 

1tens  Ganz kurze, wo man nur durch einige A c c o r d e , L ä u f e , 
P a s s a g e n  und Ü b e r g ä n g e  gleichsam das Instrument prüft, 
die Finger einspielt, oder die Aufmerksamkeit der Zuhörer 
weckt. Diese müssen mit dem vollkommnen A c c o r d  der 
Haupttonart des vorzutragenden Stückes schliessen. 

2tens  Längere und ausgeführtere, gleichsam als eine, zum 
nachfolgenden Stücke gehörige I n t r o d u c t i o n ; daher auch 
Anklänge aus den Motiven desselben darin angebracht werden 
können. Ein solches Vorspiel, das schon einige Durchfürung 
zulässt, muss mit einer C a d e n z  auf dem 
S e p t im e n _A c c o r d  der Dominante des folgenden Stückes 
schliessen und durch selbe damit verbunden werden. 

 
För det första Helt korta, där man endast med några a c k o r d , l ö p n i n g a r , 

p a s s a g e r  och ö v e r g å n g a r  liksom provar instrumentet, 
värmer upp fingrarna, eller väcker åskådarnas uppmärksamhet. 
Dessa måste avslutas med grundackordet i huvudtonarten hos 
det stycke som skall framföras. 

För det andra Längre och mer utarbetade, liknande en i n t r o d u k t i o n  
hörande till det efterföljande stycket; där också referenser till 
dess motiv kan införas. Ett sådant förspel, som redan tillåter 
vissa genomföringsinslag, måste förbindas med det följande 
stycket genom att avslutas med en k a d e n s  på 
d om i n a n t s e p t i m a c k o r d e t  i dess tonart.38 

 

                                                 
36 Vissa preludier saknar taktstreck, men deras längd motsvarar varaktigheten hos de övriga 
preludierna i denna grupp tämligen väl. 
37 ”… nach Umständen mehr oder minder lang…”. Czerny, 1846/1991, s 84. 
38 Czerny 1829/1993, s 5. 
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Bedömda enligt Czernys klassifikation tillhör preludierna i Cramer, Hummel, 
Moscheles, Ries samt Czernys opus 500 typ ett, medan de längre exemplen är 
karakteristiska typ två-preludier (även om de avslutas med tonika-ackord, och de 
musikaliska motiven i dem i många fall inte är hämtade från någon utpekad 
komposition). 
 
 

2.2.3  De båda preludietypernas användning 
 
Att vissa preludiesamlingar endast presenterar korta exempel kan i vissa fall 
bero på att de är anpassade till nybörjare.39 Detta är dock inte den enda möjliga 
förklaringen. Preludiernas längd formades även av den smak som rådde, och 
anpassades efter omgivningen samt efter den repertoar som skulle introduceras. 

För valet av preludietyp ger Czerny följande vägledning: Den längre 
preludietypen passar exempelvis till rondon och variationer som saknar 
komponerad introduktion och alltså börjar direkt med temat.40 Det är däremot 
inte lämpligt med längre förspel före allvarligare verk som Beethovens 
Appassionata,41 och, som vi sett, inte heller när man spelar piano offentligt, 
oavsett repertoar.42 I sådana fall bör man nöja sig med korta preludier. Genom 
Czernys kommentarer ser vi hur både musikverket som följde på förspelet och 
den sociala kontexten kring framförandet kunde styra vilken typ av preludium 
som ansågs passande. Pianister som framträdde offentligt med solopianoverk 
före 1840-talet spelade sällan allvarligare sonater utan ofta just rondon och 
variationsverk (eller fantasier). Ett rondo tillönskas i normalfallet en längre 
introduktion, men i ett offentligt sammanhang passar sig inte detta, utan 
pianisten bör nöja sig med ett preludium av den första typen. Och om man spelar 
tillsammans med orkester är all form av preludiering opassande enligt Czerny, i 
synnerhet i de fall orkestern inleder.43 

                                                 
39 Exempelvis preludierna i Czernys Von dem Vortrage. 
40 Czerny, 1829/1993, s 15. 
41 Ibid., s 15. 
42 Czerny, 1846/1993, s 90. 
43 Opus 200 säger: ”Vid offentliga framföranden av ett s t y c k e  f ö r  p i a n o  o c h  
o r k e s t e r  är varje form av p r e l u d i e r i n g  opassande (i synnerhet om stycket börjar med 
ett Tutti).” Och opus 500: ”Vid offentliga framföranden är längre förspel på inget vis 
passande… Före s t y c k e n  f ö r  p i a n o  o c h  o r k e s t e r , som inleds av orkestern, 
preludieras inte alls.” (”Beim öffentlichen Vortrag eines C o n c e r t s t ü c k e s  (: besonders, 
wenn es mit Tutti anfängt,:) ist jedes P r e l u d i r e n  unschicklich.” Czerny, 1829/1993, s 5. 
”Beim öffentlichen Produzieren ist ein längeres Vorspiel auf keine Weise schicklich… Vor 
C o n c e r t = Stücken, welche mit dem Orchester anfangen, wird gar nicht präludiert.” Czerny, 
1846/1991, s 90.) Mahlert tolkar i sina kommentarer detta som att opus 200 anger ett strängt 
förbud mot att preludiera offentligt, medan opus 500 lättar upp det en aning genom påståendet 
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Så långt Czernys uttryckliga instruktioner. Hans uppfattningar om 
preludiering kan emellertid även utforskas genom att man studerar de exempel 
på preludier som han lät publicera, och man kan då se att han ofta inte tycks 
följa sina egna anvisningar. 

Trots att Czerny i Systematische Anleitung kallar preludier olämpliga vid 
offentliga framföranden av pianokonserter är preludium nr 11 i hans opus 61 
betecknat som inledning till finalen i Ries Ess-durkonsert. Jag kan tänka mig 
fyra förklaringar som kan lösa upp denna skenbara motsägelse: 

 
I. Det är naturligtvis möjligt att Czerny ändrade uppfattning beträffande 

vad som är lämpligt vid pianokonserter mellan publiceringarna av opus 
61 och opus 200. Mot detta talar starkt att han i opus 200 
rekommenderar läsaren att studera preludier från de tidigare opus 61 
och 161. 

II. Vidare kan det vara så, att de förhållningsregler som Czerny framför, 
endast var avsedda för amatörer och nybörjare. Mer fullväxta 
konstnärer behövde inte bry sig om dem i samma utsträckning, och 
inte heller Czerny själv. 

III. Det finns också en möjlighet att Czerny här tänkte sig ett framförande 
av den sista satsen i Ries-konserten i salongsmiljö – i solopianoversion 
eller med stråkkvartettackompanjemang. Sådana arrangemang var 
vardagsmat för Czernys samtida.44 I sådana fall skulle detta preludium 

                                                                                                                                                         
att endast längre preludier är opassande offentligt. (Czerny, 1829/1993, s X.) Detta är en 
felläsning. 

I opus 200 säger Czerny att varje form av pianopreludierande är opassande offentligt 
tillsammans med orkester. Ordet ”Concertstück” syftar på ett musikstycke för piano med 
ackompanjemang av orkester. I opus 500 påstås att långa preludier är opassande offentligt, 
oavsett om man spelar solo eller tillsammans med andra. Påståendet i opus 500 är därför inte 
en uppluckring av den tidigare förhållningsregeln, utan en kommentar till ett nytt förhållande 
som inte existerade tidigare – här talar Czerny även om offentliga framföranden av solopiano-
musik. Denna kommentar är därför anpassad till den nya situationen i konsertlivet. År 1829, 
då opus 200 publicerades, var ett offentligt framträdande för en pianist nästan alltid synonymt 
med ett framträdande tillsammans med andra instrument. Kommentaren i opus 200 handlar 
därför inte alls om offentliga framföranden av solopianomusik. Tio år senare, då den första 
upplagan av opus 500 trycks, har det börjat bli vanligt att pianister spelar solopianoverk 
offentligt. 

Om Czernys ståndpunkt beträffande pianister som framträder tillsammans med orkester 
har förändrats så är det, tvärtemot vad Mahlert påstår, i mer återhållsam riktning. I opus 200 
heter det endast att preludiering är ”opassande” (”unschicklich”), medan opus 500 mer 
bestämt säger att det ”preludieras inte alls” då orkestern inleder – en förändring i 
överensstämmelse med tidsandans utveckling mot ett minskat intresse för improvisation i 
olika former. 
44 Se exempelvis repertoarförteckningen över Liszts konserter i Tyskland 1840-45 i Saffle 
1994, s 294-300. Liszt spelade Hexameron och Webers Konzertstück både med orkester och i 
solopianoversioner, och han framförde Hummels septett i originalsättning, som kvintett och i 
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inte nödvändigtvis utgöra ett brott mot regeln att inte preludiera när 
man spelar med orkester. Han låter publicera ett preludium till en 
pianokonsertsats, men förutsätter naturligtvis att pianisten har den 
goda smaken att kunna avgöra i vilka sammanhang det är lämpligt att 
använda ett sådant preludium och när det inte passar sig. 

IV. Czerny skriver i opus 200: ”Vid offentliga framföranden av ett 
s t y c k e  f ö r  p i a n o  o ch  o r k e s t e r  är varje form av 
p r e l u d i e r i n g  opassande (i synnerhet om stycket börjar med ett 
Tutti).”45 Formuleringen ”i synnerhet om stycket börjar med ett Tutti” 
öppnar för möjligheten att, trots allt, göra ett förspel om 
pianokonserten inte inleds av hela orkestern, utan istället av ett 
pianosolo. Det tycks ha varit mindre olämpligt i sådana lägen.46 När 
Goertzen återger denna formulering hos Czerny tillfogar hon ett 
utropstecken inom hakparenteser, som för att markera något absurt 
eller anmärkningsvärt: Czerny ”advised against preludes of any sort in 
public performance of solo pieces with orchestra, especially[!] those 
beginning with a tutti.”47 Czernys inskjutna bisats är dock inte så 
konstig som Goertzen tycks anse. Det är förvisso sant att nästan alla 
klassiska och förromantiska pianokonserter börjar med en 
orkesterexposition innan pianisten får träda in. Men under 1800-talets 
första decennier var det vanligt att spela enstaka satser ur längre verk i 
konsertprogram,48 och ganska många finalsatser i pianokonserter är 
rondon som inleds med en pianosoloversion av rondotemat. Det elfte 
preludiet i opus 61 är en introduktion till just ett sådant konsertrondo, 
med en åtta takter lång solopianopresentation av temat som öppning.49 
Eftersom rondot inte inleds med ett Tutti är detta preludium inte helt 
oförenligt med Czernys instruktioner, även om vi tänker oss ett 
offentligt framförande av satsen tillsammans med orkester. 

 

                                                                                                                                                         
solopianoarrangemang. Chopin framträdde med solopianoversioner av alla sina verk skrivna 
för piano och orkester. (Jim Samson: The Music of Chopin, Oxford: Clarendon Press 1994, s 
44.) 
45 ”Beim öffentlichen Vortrag eines C o n c e r t s t ü c k e s  (:besonders, wenn es mit Tutti 
anfängt,:) ist jedes P r e l u d i r e n  unschicklich.” Czerny, 1829/1993, s 5. Min kursivering. 
46 Opus 500 förmedlar samma sak genom sin betoning av att det är ”[f]öre s t y c k e n  f ö r  
p i a n o  o c h  o r k e s t e r , som inleds av orkestern” som det inte preludieras alls. (”Vor 
C o n c e r t = Stücken, welche mit dem Orchester anfangen”, Czerny 1846/1991, s 90.) 
47 Goertzen, 1996, s 307. 
48 Se exempelvis Liszts konsertprogram i Saffle, s 254, 259, 266 och 272, samt i Christopher 
H. Gibbs: ”’Just Two Words. Enormous Success’ Liszt’s 1838 Vienna Concerts”, Franz Liszt 
and his world, ed by Christopher H. Gibbs and Dana Gooley, Princeton & Oxford 2006, s 
210. 
49 Ferdinand Ries: Concerto pour le Pianoforte, opus 42, Leipzig 18??. 
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Vi ser att det inte alls är nödvändigt att anta att Czerny skulle ha ändrat åsikt i 
denna fråga mellan opus 61 och opus 200. Omständigheterna under punkt III 
och IV är tillräckliga för att få Czernys publikationer att framstå som 
motsägelsefria. 

Förklaringen under punkt II, att Czernys råd ibland har karaktären av 
pedagogiska försiktighetsåtgärder, framträder tydligast i Von dem Vortrage. 
Kapitel 11, Über das Produzieren, är en kortfattad etikettbok för pianister och 
riktar sig knappast till instrumentalister med någon större erfarenhet, och kapitel 
18, Über das Präludieren, inriktar sig enbart på att beskriva de enklaste, mest 
embryonala formerna av preludiering. I kapitel 11 säger Czerny att det sällan är 
lämpligt med långvarigt preludierande,50 och i kapitel 18 framhäver han att det 
alltid är lämpligare med förspel som börjar lugnt och stilla än sådana som börjar 
kraftigt och bestämt.51 Detta är förhållningsregler som inte är konsistenta med 
Czernys publicerade preludier. Det finns talrika exempel i Czernys 
preludiesamlingar på både långa preludier och sådana som börjar kraftigt och 
bestämt, och då bör man hålla i minnet att även dessa publikationer är skapade 
med den pedagogiska avsikten att lära ut hur man preludierar. Med all 
sannolikhet är formuleringarna i Von dem Vortrage råd som i nogsam 
förtänksamhet är riktade till nybörjare, snarare än goda beskrivningar av hur 
pianovirtuoser improviserade.  
 
 

2.2.4  Hummels beskrivning och preludiernas längd 
 
Även hos Hummel kan man iaktta en liknande brist på överensstämmelse mellan 
det han säger om preludiering i Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung 
och de exempel på preludier han lät publicera som Vorspiele für das Piano-
Forte. Denna brist på överensstämmelse är dock ingen motsägelse. Vi kan med 
hjälp av Czerny förstå att Hummel i de båda publikationerna förmedlar bilden av 
preludier av två olika typer. Det rör sig i Vorspiele om korta stycken, till formen 
överensstämmande med Czernys första kategori, medan Ausführliche 
theoretisch-praktische Anweisung beskriver förspel av typ två, med tematisk 
anknytning till den följande kompositionen. 

Karaktären hos ett preludium måste anpassas till det stycke som följer och 
Hummel anger i Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung två principer 

                                                 
50 ”Langes Präludieren”, (Czerny, 1846/1991, s 62). Vad som kan räknas som ”långvarigt” är 
naturligtvis subjektivt, men beträffande uppfattningarna hos Czernys samtida har vi en 
måttstock att gå efter då han och andra tonsättare visar prov på de ovan presenterade två 
preludietyperna. 
51 Czerny, 1846, s 90. 
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som kan styra denna förbindelse: överledning respektive kontrast.52 
Överledningsprincipen var enligt Hummel vägledande för de äldre mästarna – 
J. S. Bach, C. P. E. Bach, Händel, Scarlatti och Mozart – medan kontrast-
principen var den modernare och utan tvekan vanligaste i Hummels samtid. 

Även om han anser att det strider mot sakens natur att ange föreskrifter för 
hur preludier skall improviseras – preludierande skall enligt Hummel bestå av 
”fri ingivelse och fritt flöde”53 – så presenterar han ett schema för att illustrera 
hur pianistens tankar kan löpa, och tillfogar försiktigtvis att det kanske kan 
fungera som handledning för de i ämnet helt oövade fram tills de inte längre 
behöver någon sådan. Jag citerar här Hummels beskrivning av hur ett förspel 
byggt på kontrast-idén skulle kunna utformas. 

Hummel föreslår: 
 
… dass der Spieler ruhig und einfach beginne, etwa mit gebrochenen Accorden, 
langsamen Arpeggiaturen u. dgl., auf der Tonika des hernach vorzutragenden 
Stücks, und darin, ohne oft wechselnde oder fremd ausgreifende Modulationen, 
auch in gleichmässiger Figur und Bewegung, ein Weilchen beharre; dann erst, 
und nur nach und nach, sich und sein Spiel durch mehr Fülle und Fremdartigeres 
in der Harmonie, so wie durch reichere und ungewöhnlichere Figurirung und 
beschleinigtere Bewegung, steigere. 

… von da an /…/ sein Spiel in alle dem, worin er es bis dahin belebt und 
gehoben, noch mehr und bis zum starken Affect zu steigern, und zwar so hoch 
er’s vermag, auch darin so lange beharrend, als er’s vermag; dann nach starker 
Fermate abzubrechen, und nun aus dem hernach vorzutragenden Bravurstück_ 
nicht das kräftige Hauptthema, sondern eine sanfte, gefällige, einschmeichelnde 
Melodie, die vom Componisten jenem etwa entgegengesetzt und als Zwischensatz 
behandelt ist, so wie sie vorgeschrieben worden, zu hören zu geben, bei dieser zu 
verweilen, sie immer sanfter, gefälliger, einschmeichelnder_ auch immer 
einfacher in der Harmonie, wenn sie nicht schon vom Componisten möglichst 
einfach dargestellt ist_ fortzuführen, und also sie, und mit ihr sein Präludium, 
allmählich gleichsam absterben zu lassen; worauf er dann das Stück selbst kräftig 
und feurig eintreten lässt. 

 
… att pianisten börjar stillsamt och enkelt, med sådant som brutna ackord och 
långsamma arpeggion på det följande styckets tonika, och fortsätter en stund i 
likformiga figurer och ett likartat tempo, utan kvickt växlande eller djärva 
modulationer; att han först därefter, och då endast steg för steg intensifierar sitt 
spel, genom större fyllighet och äventyrlighet i harmoniken, såväl som genom 
rikare och ovanligare figurationer och stegrad hastighet. 

… att han därifrån /…/ fortsätter intensifieringen av allt i sitt spel, som 
dittills gjort det levande och upphöjt, ytterligare en bit, och stegrar det till stor 
affekt, och det så högt han förmår, och att han dessutom bibehåller intensiteten så 

                                                 
52 ”Überleiten” och ”Contrast”. Johann Nepomuk Hummel: Ausführliche theoretisch-
praktische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel, faksimiltryck efter andra utgåvan Wien 1838, 
Straubenhardt: Zimmermann 1989, s 466. 
53 ”… freie Eingebung und Ergiessung…” Ibid., s 466. 
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länge han förmår; att han sedan avbryter sig efter ett kraftigt fermat, och därpå 
från det följande Bravurstycket framför_ inte det kraftiga huvudtemat, utan 
istället en mjuk, behaglig, smekande melodi, vilken kompositören har kontrasterat 
mot detta och behandlat som ett sidotema, en melodi vilken han först låter höra 
precis så som den är skriven, varefter han dröjer kvar vid den, och låter den 
vidareföras till allt mjukare, behagligare och smeksammare tonlägen_ med allt 
enklare harmonik, om tonsättaren inte redan skapat harmoniken så enkel som 
möjligt_ och således slutligen låter melodin, och tillsammans med den även sitt 
preludium, sakta dö undan; varpå han sedan låter stycket själv bryta fram kraftigt 
och lidelsefullt.54 
 

Det råder ingen tvekan om att denna beskrivning målar upp en introduktion av 
större dimensioner än de enkla typ ett-preludierna. Vi ser att även Hummel 
kände till och praktiserade längre former av preludier. Det framstår särskilt 
tydligt om man, samtidigt som man studerar hans schematiska 
preludiebeskrivning, håller i huvudet vad han några sidor tidigare sagt om 
improvisation: För all improvisation gäller att när man funnit en idé, måste man 
hålla fast vid den så att den hinner utvecklas i enlighet med sin potential. Den 
huvudsakliga bristen hos outvecklade improvisatörer är en alltför stor 
                                                 
54 Ibid., s 467. Goertzen, som inte alltid är så noga med detaljerna, blandar ihop korten när 
hon skall redogöra för denna passage, och lyckas ge en felaktig bild av både Hummel och 
Czerny. (Goertzen, 1996, s 325-6.) Hon hävdar att Hummels detaljerade beskrivningar av två 
möjliga preludieringsförlopp utgör två olika metoder för preludieimprovisation, vilket är 
precis vad Hummel skriver att han inte avser erbjuda. (Han upprepar det till och med två 
gånger. Hummel, 1838/1989, s 466 och 468.) 

Goertzen påstår vidare att Czerny i Systematische Anleitung, liksom Hummel, hävdar att 
ett preludium av det utförligare slaget skall börja mjukt och stillsamt, men i detta verk finns 
alls ingen sådan instruktion. Czernys första notexempel under denna kategori visar tvärtom 
upp ett preludium som startar med stora ackord, fortissimo, maestoso. (Czerny, 1829/1993, s 
15.) I Von dem Vortrage säger Czerny, som vi sett, att det är gynnsammare med förspel som 
börjar diskret än sådana som börjar kraftfullt, men här skriver han det i samband med 
preludier av den första typen, och dessutom i ett kapitel som uppenbart är riktat till nybörjare. 
(Czerny, 1846/1991, s 90.) För mer utvecklade exempel på alla slag av förspel hänvisar han 
till sitt opus 300. 

Men det är inte heller korrekt att, som Goertzen gör, hävda att Hummel förespråkar 
diskreta inledningar i allmänhet. Hummel är noga med att ange förutsättningarna för sitt 
exempel: preludiet skall inleda ett ”stort, allvarligt och eldigt bravurstycke /…/ Framförallt 
förutsätts att /…/ åhörarna /…/ innan spelet börjar visserligen är samlade och uppmärksamma, 
men lugna /…/ : därför torde det vid båda förfaringssätten vara tillrådligt, att pianisten börjar 
lugnt och enkelt…”. (”… ein grosses, ernstes und feuriges Bravurstück /…/ Überall ist 
vorauszusetzen, dass /…/ die Zuhörer /…/ ehe das Spiel beginnt zwar gesammelt und 
aufmerksam, aber ruhig sind /…/ : darum wird bei beiden Verfahrungsarten /…/ rathsam sein, 
dass der Spieler ruhig und einfach beginne…”. Hummel, 1838/1989, s 467. Min kursivering.) 
Han föreslår en stillsam inledning, givet de nämnda förutsättningarna. Det är allt man kan 
säga. Min uppfattning är att Hummel förutsätter en samlad och uppmärksam publik för att 
kunna råda novisen att börja försiktigt med de första improvisationsförsöken, utan 
distraherande krav på att dessutom hantera en stökig omgivning. 
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tankspriddhet som gör att de lämnar sina idéer för snabbt. Hummel tillfogar 
senare att det sagda gäller både fri improvisation och preludiering.55 Om man 
låter varje moment i Hummels preludieringsschema ta tid, kommer hela 
förspelet utan tvekan att få ett förlopp som är bra mycket mer vidlyftigt än de 
kortfattade preludierna i hans Vorspiele. 
 

 

2.2.5  Preludiets typiska längd 
 
Många kommentatorer tycks förutsätta att det typiska förspelspreludiet under 
början av 1800-talet var en enkel kadensrörelse av Czernys typ ett.56 Detta är 
inte så säkert. Den litteratur jag granskat visar snarare att preludier kunde variera 
starkt i omfång.57 Den kortfattade, kadenserande ackordföljden är en möjlig 
form, men inte den enda, och det är inte säkert att det var den vanligaste hos 
virtuoserna. I Kalkbrenners Vingt-quatre Prèludes finns inte ett enda exempel på 
ett renlärigt typ ett-preludium, enligt Czernys beskrivning. De ledtrådar vi kan 
finna hos Czerny, Herz, Hummel och Kalkbrenner talar för att pianovirtuoser 
kunde breda ut sig ordentligt i sina förspel under 1830-talet.58 
 
 

2.3  Ordet ”preludiera” och titeln ”preludium” 
 
I Czernys Systematische Anleitung heter rubriken på det första kapitlet: 
 

VON DEN PRELUDIEN.  
(:Vorspielen und kleinen Fantasien vor Anfang eines vorzutragendes Stückes:)59 

 
Det finns dock ingenting i detta kapitel om typ ett-preludier som pekar på att 
Czerny ansåg att ”Vorspiele” och ”kleine Fantasien” var två olika former av 
preludier. 
                                                 
55 Hummel, 1838/1989, s 464 och 465. 
56 Se exempelvis Kallberg, som väljer ut ett av Czernys kortare preludier och utkorar det till 
typiskt för genren. (Jeffrey Kallberg: ”Small ‘forms’: in defence of the prelude”, The 
Cambridge Companion to Chopin, ed. by Jim Samson, Cambridge: Cambridge University 
Press 1992, s 134.) 
57 Även Lohrs arbete visar att preludier kunde anta vitt skilda dimensioner. 
58 Detsamma gällde säkerligen även under tidigare epoker. Lohr refererar till Wangermée, 
som hävdar att improviserade preludier under 1700-talet kunde ha samma dimensioner och 
komplexitet som Mozarts publicerade fantasier. Hon hävdar också att det finns exempel på 
preludier i instruktionsböcker från 1700-talet som bekräftar detta. (Lohr, s 50. Hänvisningen 
till Wangermée gäller dennes L’improvisation pianistique au début du XIXe siècle.) 
59 ”OM PRELUDIER (Förspel och korta fantasier före början av ett stycke som skall 
framföras)” (Czerny, 1829/1993, s 5. Min kursivering.) 
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Överskriften till hans opus 61 har ett liknande utseende: Präludien, 
Cadenzen und kleine Fantasien im brillanten Style für das Piano-Forte. 
Samlingen rymmer 14 stycken. 13 av dem bär rubriken ”Prelude” och ett heter 
”Cadenza”. Inte heller här finns något som antyder att ”Fantasien” skulle vara en 
genre utöver ”Präludien” och ”Cadenzen”. 

Samma sak kan sägas om Czernys opus 300, med tillägget att titeln här 
även utlovar ”Modulationen”: Die Kunst des Präludirens: in 120 Beispielen, 
Präludien, Modulationen, Cadenzen und Fantasien von allen Gattungen. 
Modulationerna och kadenserna är här lätta att finna, men dessa är i själva 
verket också en form av preludier. 

En rimlig tolkning av Czernys sätt att använda dessa rubriker tycks vara att 
det inte fanns några iögonenfallande, musikaliskt grundade, gränser mellan de 
genrebenämningar som räknas upp.60 Sättet att improvisera, det vill säga sättet 
att bygga musiken, skilde sig inte nödvändigtvis mellan dessa kategorier. Det 
var snarare sättet att använda en improvisation som avgjorde om det var ett 
förspel, en kadens eller en fristående fantasi. 

Dessa flytande gränser mellan preludier och fantasier hade gamla anor. 
Ordet ”preludiera” användes under 1700-talet och början av 1800-talet i det 
närmaste synonymt med ”fantisera” och ”improvisera”. Det finns det exempel 
på i både Mozarts och Liszts korrespondens.61 
 Men titeln preludium har även en annan nära släkting. Herz opus 21 kallas 
Exercices et Préludes trots att denna samling inte gör någon skillnad mellan två 
olika typer av stycken. Att det inte heller här rör sig om två olika genrer, utan 
snarare om stycken som kan användas på två olika sätt framstår som sannolikt 
när man ställer Herz titel bredvid Moscheles opus 73, 50 Preludes in the Major 
and Minor Keys, intended as short introductions to any movement and as 
preparatory exercises to the authors studies. Det hela ter sig begripligt om man 
betänker att ett förspelspreludium delvis är en uppvärmning för det som komma 
skall, och det faller sig naturligt att värma upp genom övningar – fast när man 
gör det i andras åsyn vill man gärna använda övningar med en konstnärlig 
utformning. Ett annat exempel på denna släktskap är Czernys opus 161 som 
heter 48 Etudes en forme de Préludes et Cadences. 
 Detta sätt att bruka titlarna antyder att preludiet var en genre som ofta vätte 
i endera av två riktningar – antingen mot etyden, eller mot den fria fantasin. 
Detta är en bild helt i överensstämmelse med det musikaliska innehållet i 
majoriteten av preludierna från den här tiden. 
 

                                                 
60 Det är förvisso fullt möjligt att det är notförläggaren och inte Czerny som har fabricerat 
titlarna. 
61 Se Katalin Komlós: ”Mozart and Clementi: A Piano Competition and its Interpretation”, 
Historical Performance, spring 1989, s 4; och Peter Schleuning: Die Freie Fantasie, 
Göppingen: Verlag Alfred Kümmerle 1973, s 64, not 155. 
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2.4  Preludiernas konstruktion 
 

2.4.1  Introduktion 
 
Czernys och Kalkbrenners preludieringsinstruktion tar sin utgångspunkt i 
harmoniken. De presenterar först ackordföljder i en enkel koralartad sättning, 
och visar sedan hur den ackordiska satsen kan utsmyckas på olika sätt. 

Dessa utsmyckningar kunde under 1800-talets första decennier vara av en 
mängd olika karaktärer. Även om preludierna ofta antog drag av etyd eller fri 
fantasi, går det, i de samlingar jag studerat, även att finna sådana som liknar 
nocturner, koraler, recitativ, och fughettor.62 Mångfalden av satstekniker talar 
för att ramarna kring preludiering inte var av det striktare slaget, och att Corri 
kan ha legat nära den gängse uppfattningen när han 1810 skrev att ett preludium 
kan se ut hur som helst, så länge det börjar och slutar i tonarten hos det följande 
stycket.63 

Men även om pianopreludiet kring 1830 var en fri form, som kunde 
uppträda i många olikartade skepnader, så går det att urskilja två principer som 
typiska för preludier: 

 
A – användning av konsekvent upprepade arpeggion, och  
B – användning av upprepade melodiska motiv. 
 

Dessa två konstruktionsprinciper definierade inte genren i bemärkelsen att de 
var nödvändiga och/eller tillräckliga för att ett musikstycke skulle kunna göra 
sig gällande som ett preludium, men de var allmänt spridda och de föreligger i 
någon mån hos de flesta preludietonsättare. Man kan återfinna dem redan bland 
Czernys enklaste preludieexempel, i Kalkbrenners preludieskola samt i många 
av de preludiesamlingar jag studerat.64 

                                                 
62 Här följer några exempel från Czernys Die Kunst des Präludirens på preludier i olika stilar 
(Czerny 1834). Nocturne-liknande: nr 56 & 110 (s 41 & 104). Etyd-liknande: nr 42 & 48 (s 
29 & 34). Koral-liknande: nr 108 (s 101). Recitativ-liknande: nr 34 (s 24). Capriccio-
liknande: nr 98 (s 74-75). Fughetta-liknande: nr 92 (s 69). 
63 Philip Anthony Corris påstående i L’Anima di musica refereras av Lohr, s 166. Enligt 
Czerny behöver man för övrigt inte börja ett preludium i samma tonart som man avslutar det. 
(Czerny 1829/1993, s 9.) 
64 De förekommer i hög grad hos Czerny, Kalkbrenner och Hummel, och i mindre uträckning 
även hos Moscheles och Ries. Hos Herz och Cramer kan de påträffas som inslag i en mer 
omväxlande sats. 
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Innan vi tittar närmare på de båda preludieringsteknikerna skall vi se hur 
Czerny introducerar nybörjaren till preludiering.65 
 
 

2.4.2  Steg ett enligt Czerny 
 
Enligt Czerny består det enklast tänkbara preludiet av två ackord, dominant och 
tonika, i den tonart som det följande stycket går i. (Se exempel 1.) 

 

 
Exempel 1. Det kortast tänkbara preludiet enligt Czerny.66 

 
Det första steget för nybörjaren är att lära sig utveckla denna helkadens med 
hjälp av sina skalövningar. Det kan röra sig om att arpeggiera grundackordet i 
tonarten, eller om att spela tonartens skala, eller någon pianoteknisk figur i 
stigande eller sjunkande sekvenser med hjälp av skalans tonförråd.67 Vänster-
handen kan dubblera högerhandens figurationer en oktav ned, eller endast hålla 
grundtonen som pedalton. Passagerna skall sedan alltid avslutas med en enkel 
D7-T-kadens.68 

Två av Czernys exempel ”beräknade för nybörjare”69 visas i exempel 2 och 
3. Preludierna kan transponeras och är användbara även i andra tonarter.70 
Czerny förklarar dem på följande vis: 
 

Man sieht, dass sich jeder Schüler, mit einigem Nachdenken, leicht eine Menge 
solcher einfachen Vorspiele schon aus den Scalenübungen selber bilden kann, und 
auf jeden Fall muss der Lehrer ihn dazu aneifern und ihm beistehen. 

 

                                                 
65 Denna distinktion mellan preludieringsteknikerna A och B är inte koextensiv med Czernys 
indelning i typ ett- och typ två-preludier. Både typ ett- och typ två-preludier kan innehålla 
såväl A- som B-tekniker. Uppdelningen av preludier i typ ett och typ två kommer från 
Czerny, medan kategorierna A- och B-tekniker är mina egna. 
66 Czerny 1834, s 2. Samma utgångspunkt för preludiet ges i Czerny 1829/1993, s 5, och i 
Czerny 1846/1991, s 84. 
67 Min formulering är en sammanfattning av möjligheter som visas av Czernys 
preludieexempel i Czerny 1829/1993, Czerny 1834 och Czerny 1846/1991. 
68 Czerny 1846, s 84. 
69 ”… für den Anfänger berechneten Vorspiele…”, ibid., s 85. 
70 Ibid., s 85. 
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Man förstår, att eleven själv, med lite eftertanke, lätt kan bilda en mängd sådana 
enkla förspel endast med hjälp av sina skalövningar, och läraren måste vid varje 
tillfälle ivrigt uppmuntra och bistå honom i detta.71 

 
Detta kan ställas intill vad han sagt två sidor tidigare om användning av 
skalövningar i de första preludieförsöken: 
 

Da der Schüler diese Übungen ohnehin auswendig gelernt hat, so bedarf es hiezu 
keines weitern Einstudierens. 
 
Eftersom eleven ändå har lärt sig dessa övningar utantill, behövs härtill inget 
ytterligare instuderas.72 

 

 
Exempel 2. Nybörjarpreludium från Czernys Von dem Vortrage.73 

 

 
Exempel 3. Nybörjarpreludium från Czernys Von dem Vortrage.74 

 
Det är uppenbart att Czerny förutsätter att nybörjare omedelbart får praktisk 
kännedom om pianotekniska mönster som skalor och brutna treklanger. Martin 

                                                 
71 Ibid., s 86. Min kursivering. 
72 Ibid., s 84. 
73 Ibid., s 85. 
74 Ibid., s 86. 
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Gellrich visar i Üben mit Lis(z)t att övning av enkla, allmänna spelfigurer – 
spelklichéer – var en grundläggande beståndsdel i pianoundervisningen under 
1700-talet och början av 1800-talet, och att detta steg föregick inlärning av enkla 
kompositioner.75 Det innebär att redan nybörjaren hade tillgång till motoriska 
standardfigurer som kunde användas improvisatoriskt. 

Svårighetsgraden hos Czernys exempel ”beräknade för nybörjare” tycks 
mig dock inte helt välkalkylerad.76 Det är möjligt att uppfinna betydligt enklare 
preludier med samma strategi. I exempel 4 till 7 ger jag två enkla förslag. Med 
hjälp av figuren i exempel 4 kan man konstruera preludiet i exempel 5, och med 
hjälp av figuren i exempel 6 kan man konstruera preludiet i exempel 7. 
 

 
Exempel 4. Tersfigur. 

 

 
Exempel 5. Preludium med upprepad tersfigur. 

 

 
Exempel 6. Treklangsfigur. 

 

 
Exempel 7. Preludium med upprepad treklangsfigur. 

 
 

                                                 
75 Gellrich, s 11-14 & 27. 
76 ”Nybörjare” kan läsas som nybörjare i pianospel, eller som nybörjare i preludiering, fastän 
med stor erfarenhet av pianospel. Med Czernys åsikt att man skall börja öva improvisation 
tidigt i åtanke, är det rimligt att anta att han avser det förstnämnda. 
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2.4.3  Ackord + figur 
 
Efter att man lärt sig spela figurationer över en liggande tonika, är nästa steg att 
förbinda olika harmonier med varandra. Czerny och Kalkbrenner ger en rad 
exempel på korta ackordföljder vilka skall transponeras till alla tonarter.77 Ett 
par av dem visas i exempel 8 och 9. 
 

 
Exempel 8. Ackordföljd från Czernys Die Kunst des Präludirens.78 

 

 
Exempel 9. Ackordföljd från Kalkbrenners Harmonilära.79 

 
En sådan ackordisk sats är i sig själv ett användbart förspel, men den är också 
avsedd att tjäna som utgångspunkt för improvisationer. Systematische Anleitung 
visar hur harmoniföljden i exempel 10 kan brytas upp i åttondelar, lento 
(exempel 11), respektive i virtuosa presto-passager (exempel 12). 
 

 
Exempel 10. Ackordföljd från Czernys Systematische Anleitung.80 

 
                                                 
77 Koralliknande ackordföljder finns i Czerny 1829/1993, s 5-13, Czerny 1834, s 3 och s 44-
45, och genomgående i Kalkbrenner 18??. Uppmaningen att transponera improvisations-
övningar till alla tonarter finns i Czerny 1829/1993, s 9 och 22, samt Czerny 1834, s 3. 
78 Czerny 1834, s 3. 
79 Kalkbrenner 18??, s 9. 
80 Czerny 1829/1993, s 8. 
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Exempel 11. Czernys första utveckling av ackordföljden i exempel 10.81 

 
Notera hur exempel 11 och 12 innehåller små variationer på harmoniföljden i 
exempel 10. Exempel 11 har infört en subdominant med tillagd sext i takt tre 
före dim-ackordet på diss. Exempel 12 har en neapolitansk subdominant före 
samma dim-ackord. 

Om dessa exempel skriver Czerny: 
 

Da aus jedem A c c o r d  sich die mannigfaltigsten P a s s a g e n  entwickeln 
lasssen, so kann man selbst die einfachste M o d u l a t i o n  zu unzähligen, sowohl 
melodiösen, als brillanten Vorspielen ausspinnen. 
 
Eftersom det går att utveckla de mest olikartade p a s s a g e r  ur varje givet 
a c k o r d , kan man spinna ut även den enklaste m o d u l a t i o n  till otaliga 
förspel, såväl melodiösa som briljanta.82 

 
Pianisten skall lära sig att spela de olika ackorden med hjälp av pianotekniska 
figurationer, och vi ser att figurerna är sådana standardmönster som pianisten 
kan lära sig genom skalövningar och de etyder som givit Czerny världsrykte. I 
exempel 12 gestaltas a-moll av ett arpeggio med förhållningar, F-dur av en 
nedåtgående figur, den neapolitanska subdominanten av två nya typer av 
arpeggion, diss-dimackordet av ytterligare en arpeggio-typ, och D6/4, slutligen, 
av en mollskala, innan D7-T avslutar preludiet. Dylika figurer och arpeggion var 
pianistiskt-musikaliskt allmängods. 
 

                                                 
81 Ibid., s 8. 
82 Ibid., s 6. 
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Exempel 12. Czernys andra utveckling av ackordföljden i exempel 10.83 

 
Liknande övningar förespråkades även av andra pianolärare. Friedrich Wieck 
berättar i Clavier und Gesang att han under det första undervisningsåret låter 
sina elever 
 

… die Dreiklänge und Dominant-Septimen-Accorde mit ihren Versetzungen in 
allen Tonarten finden und fleißig üben und dieselben zu immer neuen Figuren und 
Passagen benutzen… 

                                                 
83 Ibid., s 8-9. 
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… finna och flitigt öva treklangerna och dominantseptimackorden med deras 
omvändningar i alla tonarter och använda dem till ständigt nya figurer och 
passager…84 

 
Genom att lära sig behärska olika harmoniföljder och olika pianotekniska 
figurationer kan pianisten skapa nya preludier genom att föra samman de två 
elementen i nya kombinationer. Sammanställning av standardiserade ackord-
följder och standardfigurer kan generera otaliga preludier. Metoden kan 
betraktas som en addition av två av varandra oberoende komponenter, och utgör 
närmast en slags algoritm för preludieproduktion. Detta sätt att improvisera är 
inriktat på att använda färdiga pianotekniska mönster i skiftande sammanhang, 
varhelst de kan tänkas passa in. En given pianoteknisk figur kan adderas till 
valfri ackordföljd. Och en given ackordföljd kan utbroderas genom valfri 
pianoteknisk figuration. När en pianist lärt sig behärska ett stort antal 
ackordföljder och ett stort antal tekniska figurationer har hon en god 
grundberedskap för att kunna improvisera preludier av skiftande längder och av 
skiftande karaktärer, vilka därmed kan passa in i en rad olika sammanhang. 
Exempel 12 äger ingen konstnärlig gestaltning i någon högre grad, men 
preludiet är pedagogiskt genom att det så tydligt förevisar den princip jag 
beskrivit. I dessa improvisationspedagogikens första stadier förutsätts inte 
självständigt nyskapande från pianistens sida så mycket som fri kombination av 
delar hon redan känner till och bemästrar. 
 
 

2.4.4  Föregångare 
 
Den metod för preludiering som Czerny illustrerar har sin grund i en gammal 
tradition. Ackord+figur-tänkandet (som jag kommer att kalla det) står i rak 
efterföljd till generalbastraditionen och de improvisationsövningar, vilka består 
av besiffrade baslinjer som skall figureras fritt, som föreligger i exempelvis Carl 
Philipp Emanuel Bachs Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen.85  

Det finns musikinstruktionsskrifter från 1700-talet som tar sig an 
ackordbrytningsuppgiften på anmärkningsvärt systematiskt sätt. Neidhardt och 
Mattheson utgår inledningsvis från en tvåstämmig sats istället för en baslinje 
med tillhörande fullstämmig harmonisering, och gör sedan en genomgång av 
                                                 
84 Friedrich Wieck: Friedrich Wiecks Clavier und Gesang und andere musikpädagogische 
Schriften, kommentiert herausgegeben von Tomi Mäkelä und Christoph Kammertöns, 
Hamburg: von Bockel Verlag 1998, s 36. 
85 Carl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 
faksimiltryck efter originalutgåvan Berlin, 1753 & 1762, utgiven 1957, Leipzig: VEB 
Breitkopf & Härtel, s 328-341. Partimento är den italienska termen för improvisation som är 
knuten till en given baslinje. 
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alla tänkbara sätt att bryta upp en tvåstämmig sats i en sextondelsrörelse.86 Hur 
en stor ters i fjärdedelsnoter kan formas till sextondelar på fjorton olika sätt 
visas i exempel 14. 

 

 
Exempel 13. Stor ters. 

 

 
Exempel 14. De fjorton möjliga sätten att omvandla en stor ters till fyra sextondelar.87 

 

I och med detta är möjligheterna att gestalta ett samklingande intervall som fyra 
konsekutiva sextondelar matematiskt uttömda. Därefter fortskrider Neidhardt 
och Mattheson med liknande instruktioner för tre- och fyrstämmiga satser.88 

Någon systematisk ambition av det slaget står inte att finna i Czernys 
presentation av ackordbrytningsmöjligheter. Här kastas en brokig samling av 
preludieringsvarianter fram utan påtaglig organisation, varianter som tycks 
utformade för att ge prov på så många olikartade musikaliska karaktärer som 
möjligt. Kalkbrenners figurationsövningar i Harmonilära är formade av en mer 
enhetlig idé, men inte heller här finns något försök att, som pedagogisk metod, 
antyda alla matematiska möjligheter att kombinera toner. 

Som jag ser det utgör Czernys brist på systematik i detta avseende knappast 
någon defekt. Filosofin bakom dessa övningar är att förebildliga exempel skall 
stimulera elevens fantasi att skapa egna liknande preludier.89 Det torde vara lika 
givande att imitera färre, men estetiskt väl utformade och användbara förebilder, 
som oöverblickbara mängder av abstrakt koncipierade kombinationsmöjligheter. 
Att imitera tre eller fyra av sextondelsfigurerna i exempel 14 kan vara tillräckligt 

                                                 
86 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, faksimiltryck efter utgåvan Hamburg 
1739, herausgegeben von Margarete Reimann, Kassel & Basel: Bärenreiter-Verlag 1954, s 
353. Upplysningarna angående Neidhardt kommer från Isolde Ahlgrimm: ”Das vielgestaltige 
Arpeggio”, Musica, Mai-Juni 1973, 27. Jahrgang, Heft 3, s 240-241. Ahlgrimm hänvisar till 
Johann Georg Neidhardt: Hoc in Libro Scitu notabilissima, quae ad Compositionem sunt 
utilia problematicè. 
87 Ahlgrimm, s 240. 
88 Mattheson, s 354-356 och Ahlgrimm, s 240-241. 
89 Mer om detta i avsnitt 2.4.8. nedan. 
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för att man skall förstå principen bakom dem alla, och antalet möjliga 
figurationsmönster hade under början av 1800-talet hur som helst blivit så stort 
att en genomgång av alla matematiska kombinationsmöjligheter av toner skulle 
bli oanvändbar. 

Som vi ser existerade ackord+figur-metoden långt före 1800-talet. Detta 
sätt att tänka fungerar dock lika bra i romantisk musik som i barockmusik. 
Vilken historisk stil musiken kommer att höra hemma i beror på hur ackorden 
bryts, och på vilka ackordförbindelser som används. Principiellt sett – 
tankemässigt sett – kan pianisten angripa och öva improvisation av ett barock-
preludium och ett Lisztianskt preludium på samma sätt. 
 
 

2.4.5  Utveckling av harmoniken 
 
En väg att utveckla de första ackord- och modulationsövningarna är enligt 
Kalkbrenner att bilda längre preludier genom att förbinda korta, inlärda, satser 
med varandra,90 och han ger flera exempel som skall visa hur man inskjuter 
kända, redan övade ackordpassager i längre preludier.91 Någon liknande 
instruktion finns inte uttryckligen formulerad hos Czerny, men samma 
tankegång går att spåra bakom många av hans exempelpreludier. I Die Kunst des 
Präludirens kan vi se hur de i inledningen givna, enkla ackordföljderna infogats 
som färdiga byggklossar i längre preludier. 

Exempel 15 visar preludium nr 74 ur Die Kunst des Präludirens. Här ser vi 
att de två första systemen bygger på den ackordföljd som vi lärde oss i exempel 
10, medan de sju sista ackorden utgör en variant av dem i exempel 8. 
Däremellan har fyra nya harmonier inpassats. Ett annat sammanhang, där 
Czerny infogat harmonierna från exempel 8 som avslutning på ett preludium, 
visas i exempel 16. Illustrationerna skulle kunna mångfaldigas.92 

Tillvägagångssättet ger ytterligare ett exempel på hur man metodiskt kunde 
inrikta sig på att använda känd materia för att forma ny musik. Detta är inget 
unikt eller märkvärdigt sätt att skapa musik på, men det är värt att 
uppmärksamma som en del av improvisationspedagogiken, eftersom musikalisk 
improvisation ofta omges av mystik och dimridåer. Byggsatsmetoden är ett 
enkelt sätt att skapa större förlopp när man lärt känna olika smådelar. 
 

                                                 
90 Kalkbrenner 18??, s 27 och 29. 
91 ”Exempel af Preludier, för att lära inskjuta Accordpassager.” Ibid., s 32. 
92 Bland annat rymmer även Preludium 25, 75, 77, 86 och 96 i Die Kunst des Präludirens 
ackorden från exempel 8 infogade i större förlopp. (Czerny 1834, s 18, 58, 59, 66 och 70-71.) 
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Exempel 15. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 74.93 

 

 
Exempel 16. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 94, takt 7-8.94 

 
Beträffande preludiernas harmonik skriver Czerny för övrigt att: 
 

… selbst kühne, fremdartige M o d u l a t i o n e n  [sind] in diesen Vorspielen recht 
gut an ihrem Platz, und wer gründliche Harmonie-Kenntniss besitzt, kann sich 
hier leicht die interessantesten Wendungen erlauben. 
 
… i dessa förspel är även djärva, ovanliga m o d u l a t i o n e r  fullständigt på sin 
plats, och den som besitter grundliga harmonikunskaper kan här utan tvekan 
tillåta sig de intressantaste vändningar.95 

                                                 
93 Ibid., s 58. 
94 Ibid., s 70. 
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I exempel 17 kan vi se vad han menar, men även i ett sådant, harmoniskt djärvt, 
preludium går det att finna inslag av traditionella byggstenar och anknytningar 
till äldre preludieringspraxis: 

a/ Också här finns ackorden från exempel 8 inbakade i öppningstakterna.  
b/ Baslinjen i de första åtta takterna utgörs av en nedåtgående kromatisk 

skala genom en hel oktav. Användningen av en baslinje i form av en dur- eller 
mollskala genom en hel oktav var ett standardiserat handgrepp för preludie-
improvisation under 1700-talet. Nybörjare kunde använda sig av en tumregel 
kallad règle de l’octave för att harmonisera en sådan baslinje,96 och Carl Philipp 
Emanuel Bach anger en mängd olika, mer avancerade, harmoniseringar som 
improvisationsövningar i Versuch. Bruket av tonartens skala som baslinje 
beskrivs av C. P. E. Bach som: 
 

[die] … kürzeste und natürlichste Art, deren sich auch allenfalls Clavierspieler 
von wenigen Fähigkeiten bei dem Vorspielen bedienen können… 
 
[det] … enklaste och mest naturliga sättet att göra förspel, vilket eventuellt även 
kan brukas av pianister med föga erfarenhet…97 

 
Att, liksom Czerny, använda den kromatiska skalan för preludiering är en 
utveckling av den äldre idén, anpassad efter den nya tidens smak. 

c/ Dessutom ansluter sig Czerny till C. P. E. Bachs undervisning i Versuch 
och J. S. Bachs förebildliga exempel i Wohltemperiertes Klavier genom att 
avsluta preludiet med två långa pedaltoner på dominanten och tonikan. 
 
Czernys pedagogiska upplägg kan sammanfattas på följande vis: 
 

- Till att börja med spelar man olika figurer enbart på tonartens grund-
ackord. 

- I nästa steg spelar man olika figurer över en hel ackordföljd. 
 

                                                                                                                                                         
95 Czerny 1829/1993, s 9. 
96 Angående règle de l’octave se Thomas Christensen: ”The ’Règle de l’Octave’ in Thorough-
Bass Theory and Practice”, Acta Musicologica, Vol. 64, Fasc. 2. (jul-dec 1992), s 91-117; och 
Joel Lester: ”J.S. Bach Teaches Us How to Compose: Four Pattern Preludes of the Well-
Tempered Clavier”, College Music Society Symposium 38, 1998, s 33-46. Lester visar att 
preludierna i C-dur, c-moll, D-dur och e-moll i första bandet av J. S. Bachs Wohltemperiertes 
Klavier bygger på denna grundidé. 
97 C. P. E. Bach, s 327-328. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 39 

 
Exempel 17. Czerny: Systematische Anleitung, preludieexempel 18.98 

 
 

2.4.6  A – Konsekvent upprepade arpeggion 
 
Från den ovan beskrivna additionen av fria figurationer till en ackordföljd är 
steget inte långt till konsekvent användning av en och samma figur genom ett 
helt preludium. Det mest kända exemplet på ett sådant preludium är skrivet av 
Johann Sebastian Bach, och visas i exempel 18. 

Här cirkuleras en arpeggiofigur om och om igen för att gestalta ett 
harmoniskt förlopp. Ackorden förändras i varje takt, liksom följden av enskilda 
intervall, men figurens profil behåller hela tiden sin identitet.99 

                                                 
98 Czerny 1829/1993, s 12. I takt 29 har jag korrigerat det uppenbara tryckfelet i originalet. 
99 Bland de övriga preludierna i första bandet av Wohltemperiertes Klavier finns fler exempel 
på sådan konsekvent användning av rörelsefigurer. Se i synnerhet preludierna i c-moll, D-dur 
och d-moll. 
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Detta sätt att utforma preludier utgjorde en mellantysk tradition under 
1600- och 1700-talet. Dylika Klangflächenpräludien100 tycks ha sitt ursprung i 
Thüringen och Sachsen, i trakten kring Dresden och Leipzig.101 
 

 
Exempel 18. Inledningstakterna från det första preludiet i J. S. Bachs Wohltemperiertes 

Klavier, band I.102 
 
Preludier komponerade efter barocken visar tydligt att musiker i de följande 
generationerna var väl medvetna om denna äldre tradition av 
Klangflächenpräludien. Mozart anknyter till den i introduktionen till fantasin i 
d-moll (se exempel 19).  
 

 
Exempel 19. Inledningen till Mozarts Fantasi i d-moll.103 

                                                 
100 På svenska ungefär ”klangytepreludier”. 
101 Se Dominik Sackmann: ”’À la recherche du Prélude perdu’. Die Präludien im 
Wohltemperierten Klavier I und ihre Stellung in der Geschichte der Gattung”, Bach, Das 
Wohltemperierte Klavier I, red. Siegbert Rampe, München-Salzburg: Musikverlag 
Katzbichler 2002, s 164 och 172-173. 
102 Johann Sebastian Bach: Das Wohltemperierte Klavier, Teil I, München: G. Henle Verlag 
1978, s 4. 
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I Czernys och Kalkbrenners preludier finns många exempel på konsekvent 
användning av en och samma ackordbrytningsfigur, bland andra de som visas i 
exempel 20, 21 och 22. 

Som vi ser var denna preludieringsstil fortfarande levande i början av 1800-
talet. Exempel 18 till 22 visar hur man ge den lite olika inriktningar. 

Bach och Czerny fullföljer i exempel 18, 20 och 21 sin figur oryggligt ända 
fram till avslutningen. Mozart, däremot, inleder i typisk Klangflächen-
präludium-stil men viker i takt sju av åt sin melodiska ådra, och inför en ny figur 
innehållande ett ”suck”-motiv med en fallande sekund. Detta kan jämföras med 
exempel 22 komponerat av Kalkbrenner. Han använder ackordbrytningsfiguren 
på ett sätt som ger den melodiska tendenser redan från början. Här finns små, 
melodiskt vinklade detaljer, vilka kort blommar ut i takt fem, innan den ordnade 
regelbundenheten återställs igen i den följande takten. Till skillnad från Mozart 
kommer Kalkbrenner dock, bortsett från små avvikelser, att hålla fast vid 
ackordbrytningsfiguren genom hela preludiet, fram till den sista tonikan. 

Det intressanta i den här jämförelsen är att de olika tonsättarna har böjt 
samma tradition i lite olika riktningar, beroende på sitt eget temperament och på 
samtidens smak. 
 

 
Exempel 20. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 25.104 

                                                                                                                                                         
103 Wolfgang Amadeus Mozart: Klavierstücke, München-Duisburg: G. Henle-Verlag, 1951, s 
56. De streckade bågar som jag infört visar hur inledningen vanligtvis spelas. Många 
notutgåvor är tryckta med sådana bågar. 
104 Czerny 1834, s 18. 
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Exempel 21. Czerny: 48 Etudes en forme de Préludes et Cadences, nr 12.105 

 

 
Exempel 22. Preludium 5 ur Kalkbrenners Harmonilära, takt 1-6.106 

 

                                                 
105 Carl Czerny: 48 Etudes en forme de Préludes et Cadences, opus 161, Leipzig: H. A. Probst 
ca 1829, s 14. 
106 Friedrich Kalkbrenner: Harmonilära synnerligast till pianisters handledning att preludiera 
och improvisera, opus 185, (första franska utgåvan 1849, den svenska översättningen från 
18??), Stockholm: Giellman, 18??, s 34. 
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I exempel 20 och 21 ger Czerny ytterligare exempel på hur man kan använda de 
konventioner jag omtalade ovan i avsnitt 2.4.5. I exempel 20 dyker 
ackordföljden från exempel 8 upp igen i de fem sista takterna. I exempel 21 ser 
vi först den kromatiskt fallande baslinjen genom en hel oktav, fastän med en 
annan harmonisering än i exempel 17, och i takt elva och tolv återkommer den 
avslutande pedaltonen på tonikan (jämför sidan 38-39 ovan). 
 
 

2.4.7  B – Upprepade melodiska motiv 
 
Som vi sett var upprepning av en och samma ackordbrytningsfigur en viktig 
teknik för att bygga preludier. En besläktad metod inriktar sig istället på 
konsekvent upprepning av ett melodiskt motiv. Ett inledande exempel från J. S. 
Bach kan visa att även detta handgrepp var gammalt och välbeprövat redan 
under 1800-talet. 

Exempel 23 visar början av det inledande allegrot i D-dur-Toccatan. Här 
matas samma motiv om och om igen, sju gånger i rad, genom olika harmonier. I 
de nästföljande takterna använder Bach ett nytt tema, som upprepas sex gånger i 
rad i olika tonarter. Därefter varvas de två motiven med varandra. Toccatan var, 
liksom preludiet, en vanlig improvisationsform under 1700-talet, och att denna 
Bach-Toccata i så hög utsträckning bygger på upprepning av motiv i sekvenser 
kan ses som en illustration av en typisk improvisationsteknik. 

I exempel 24 ser vi hur Czerny använt upprepade motiv i ett enkelt 
preludium baserat på ackordföljden i exempel 10. Ett mer lyriskt preludium 
byggt på samma princip kan se ut som i exempel 25. Den melodiska figuren i 
takt två repeteras i varenda takt genom hela stycket, bortsett från i den första och 
de två sista. Det är dock inte fråga om någon bokstavlig upprepning, utan de 
enskilda intervallen modifieras hela tiden för att passa den harmoniska 
utvecklingen. I takt tio till tretton förkortas figuren och omvandlas därefter lätt, 
utan att dess identitet går förlorad. 

I de exempel Czerny ger kan preludiering med hjälp av melodiska motiv ta 
två olika riktningar. 

Å ena sidan kan motivet anbringas med sådan regelbundenhet att känslan 
av konsekvent motorisk rörelse blir lika stark som i fallet med de konsekventa 
ackordbrytningarna i föregående avsnitt. Exempel 23, 24 och 25 visar preludier 
med en sådan tendens. Att använda ett motiv på det här viset vid improvisation 
är nära besläktat med rena ackordbrytningar. Förflyttningen av en melodisk 
figur från ackord till ackord genom en harmoniföljd kan för pianisten kännas 
som ett alternativt sätt att bryta ackorden. 

Å den andra sidan kan olika former av ett motiv infogas i en friare, mer 
rapsodisk sats, ofta omväxlande med arpeggio- eller skalpassager. Detta är den 
variant Czerny använder i introduktioner till specifika kompositioner av andra 
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tonsättare eller av honom själv. Sådana förspel kan vi också finna i överflöd i 
Liszts pianomusik.107 I dessa preludier hämtas det melodiska motivet från det 
stycke som introduceras.108 Tematiska motiv används dock även i preludier som 
saknar koppling till någon annan komposition. Här är motivet fritt uppfunnet, 
och preludiet kan användas i många olika sammanhang. 
 

 
Exempel 23. Inledningen av Allegrot i Bachs Toccata i D-dur.109 

 

                                                 
107 Några exempel ur mängden är introduktionerna till Hexameron, Transcendental etyd nr 9 
– Ricordanza och Rigoletto-parafrasen.  
108 Se Czerny-citatet på sidan 18 ovan. Clara Schumann skrev under det sista året av sitt liv 
ned en handfull förspel till några stycken av Robert Schumann, i en stil som skall motsvara 
hennes improvisationer. (Goertzen 1998, s 237.) Hon använder sig här av motiviska fragment 
från kompositionerna i den anda Czerny beskriver. Valerie Woodring Goertzen menar att 
Clara Schumann hämtat material till preludierna ur sin makes verk på grund av att publiken 
upplevde denna musik som svår att ta till sig. Enligt Goertzen skulle det motiviska släktskapet 
vara ett knep som Clara Schumann tagit till av pedagogiska skäl, för att underlätta 
mottagandet av Robert Schumanns kompositioner. En sådan hypotes är dock helt omotiverad. 
Denna preludieringsmetod användes nämligen för alla typer av musik, lätt som svår. 
Motiviska fragment av det här slaget förekom även i introduktioner till parafraser över 
populära operamelodier, där de knappast motiverades av något behov att övervinna åhörarnas 
motvilja. Det var en allmänt känd och brukad metod för att konstruera förspel, inget som var 
särskiljande för just Clara Schumann. Goertzen skriver som om Clara Schumann hade tagit 
sig an uppgiften att introducera Bachs, Mendelssohns, Chopins och sin makes musik på ett 
unikt sätt, som om hon funnit en originell lösning på ett nyupptäckt problem. Man kan 
därutöver tillägga att Clara Schumann som ung studerade improvisation med hjälp av just 
Czernys Systematische Anleitung, vilket Goertzen berättar utan att dra någon slutsats rörande 
vad detta kan ha inneburit för hennes sätt att improvisera. (Goertzen 1998, s 239, 241, 251-
252 och 254.) 
109 Johann Sebastian Bach: Toccaten, München: G. Henle Verlag 1990, s 54. 
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Exempel 24. Czerny: Systematische Anleitung, preludieexempel nummer 10.110 

 

 
Exempel 25. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 90.111 

  
Vi förstår att när man övat preludiering med rytmiskt regelbundna figurer av det 
slag som beskrivits i de två senaste avsnitten ligger det nära till hands att 
fortsätta med improvisationsformen tema med variationer. 
 

 

 

 

 

                                                 
110 Czerny 1829/1993, s 9. 
111 Czerny 1834, s 68. 
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2.4.8  Imitation 
 
Vi skall nu kasta ett öga på preludium nummer 24 i Die Kunst des Präludirens 
(se exempel 26). Czerny beskriver inte med ett ord detta preludium, men det är 
tämligen uppenbart att det handlar om en imitation av förspelet till Mozarts d-
mollfantasi (se exempel 19). Czerny har använt Mozarts ackordbrytningsfigur, 
men infört modifikationer i form av kromatiska halvtonssteg och små 
förändringar av rörelseriktningen på olika ställen. Ackordföljden är i stora drag 
Mozarts, men Czerny har varierat den, och han avstår från att införa den nya 
rörelsefigur med en snabbare ackordrytm som dyker upp i Mozarts takt sju och 
åtta. Även storformen i de båda preludierna påminner starkt om varandra, med 
en avslutande arpeggio-båge över två takter. 
 

 
Exempel 26. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 24.112 

 
Czerny imiterar Mozart, men han imiterar naturligtvis inte exakt, han imiterar på 
sitt eget sätt. Han har använt förspelet till Mozart-fantasin som modell och sedan 
gjort bruk av sin egen musikaliska fantasi för att finna ett sätt att åstadkomma 
något liknande, men inte identiskt. På samma sätt är det meningen att man skall 
hantera Czernys egna preludier, och alla andra exempelpreludier som 

                                                 
112 Czerny 1834, s 17. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 47 

publicerades i avsikt att förmedla insikter i preludieimprovisation. Man skall 
hämta inspiration i goda exempel och utifrån dem modellera egna preludier. 

I exempel 27 finns ytterligare ett Czerny-preludium som torde vara 
modellerat efter Mozarts d-mollförspel. Likheten är mindre uppenbar än i 
exempel 26, men parallellerna är ändå tillräckligt många för att påståendet om 
släktskap inte skall framstå som ogrundat. Både storformen och figurationerna 
är snarlika i de båda preludierna, bortsett från skillnaden mellan åttondels-trioler 
och sextondelar. Här lämnar Czerny, liksom Mozart, den långsamma 
ackordrytmen och de breda arpeggiona i inledningen, till förmån för några 
kortare fraser i en snabbare ackordrytm före den avslutande, två takter långa, 
bågen av sextondelar. Czerny skriver inte heller här att preludiet har elaborerats 
efter Mozarts förebild. Det är upp till notläsaren att upptäcka det själv.  

 

 
Exempel 27. Czerny: Die Kunst des Präludirens, preludium 15.113 

 
I Von dem Vortrage hänvisar Czerny i kapitlet om preludiering till sin egen Die 
Kunst des Präludirens med orden: 
 

[der Schüler vorfindet da] zahlreiche Beispiele von allen Gattungen von 
Vorspielen /…/ welche er auswendig lernen muss, und nach deren Muster er auch, 
wenn er dazu Anlage hat, sich selber eigene Vorspiele zusammensetzen kann. 

                                                 
113 Ibid., s 12. 
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[eleven finner där] talrika exempel på alla typer av förspel /…/ som han måste 
lära sig utantill, och efter vilkas förebilder han också kan sätta samman sina egna 
förspel, om han har anlag för det.114 

 
I en formulering med liknande andemening anbefaller Kalkbrenner 
komponerade preludier som mönster: 
 

… för att tjena Eleven till mönster, bifogar jag äfvenså några exempel af 
Preludier, hvilka kunna mer eller mindre utvecklas. Hufvudsakligen får jag 
rekommendera Sebastian Bachs beundransvärda Preludier till sjelfstudium, och 
mina 24 Preludes dans tous tons majeurs et mineurs, ett af mina bästa arbeten.115 

 
Och på ett annat ställe i Harmonilära skriver Kalkbrenner angående figurering 
av enkla ackordföljder att ”… hvarje Individ skall der uppfinna nya 
förbindelser…”116 

Detta är alltså uppmaningar till improvisationsstudenten att använda sin 
egen fantasi. Exempelpreludierna är tänkta som stimulans för eget skapande. 
Även om Czerny och Kalkbrenner uppmanar till imitation av modeller så 
specificerar de inte på vilket sätt man skall efterlikna förebilderna, och det finns 
väldigt många sätt på vilka man kan efterlikna någonting. Här finns den öppning 
där studentens egen kreativitet och fantasi kan leta sig in i preludierandet, även 
om det tar sin början i efterapning. 
 Även i detta avseende – imitation som en väg att utveckla kreativitet – 
tillhör Czernys och Kalkbrenners improvisationsundervisning en tradition från 
föregående århundraden. Friedrich Erhardt Niedt skriver 1721 i ett avsnitt om 
preludier i Musicalische Handleitung, efter att ha presenterat några exempel på 
spelfigurer: 
 

Diese, und dergleichen artige Manieren mehr, kan ein Lehrbegieriger aus guter 
Meister Sachen imitiren /…/ ich will ihn versichern, er wird keinen Schaden 
davon haben, sondern befinden, daß ihm alsdenn mit der Zeit selbsten Inventiones 
genug beifallen werden. 
 
Dessa och andra, liknande, goda manér kan en ivrig student imitera från saker av 
stora mästare /…/ jag försäkrar honom att han inte kommer att lida någon skada 
därav, utan kommer att finna att han så småningom, med tiden, själv kommer att 
bibringas tillräckligt av egna Inventioner.117 
 

                                                 
114 Czerny 1846/1991, s 87. 
115 Kalkbrenner 18??, s 23. Min kursivering. 
116 Ibid., s 12. 
117 Friedrich Erhardt Niedt: Musicalische Handleitung, 1710, 1717, 1721, Bibliotheca 
Organologica Vol. 32, faksimiltryck efter originalupplagorna Hamburg 1710, 1717 och 1721, 
Buren: Uitgeverij Frits Knuf B.V. 1976, s 120-121 i andra delen. 
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Att imitera modeller var en normal arbetsmetod för konstnärer fram till 
romantiken. Czerny demonstrerar i School of practical Composition, opus 600 
hur man kan komponera en sonatin med nytt tematiskt material, som takt för takt 
följer fraslängder och kadenser i Mozarts fyrhändiga pianosonat i D-dur, KV 
381.118 På så sätt kan man förvärva en god känsla för balans och proportioner 
mellan olika delar i ett stycke. 

Imitationsfilosofin har sina rötter i den antika retoriken. Antika retoriker 
som Isokrates, Quintilianus och Cicero ansåg det vara omöjligt att lära sig 
talekonstens hemligheter och subtiliteter genom abstrakta regler. Deras position 
var att man endast kan utveckla vältalighet genom att studera konkreta exempel 
på mästerlig retorik, och sedan memorera och imitera dem. En imitation kunde 
ligga nära originalet eller vara en fri parafras på det. Slutmålet var att 
retorikeleven skulle förvärva så stor erfarenhet att hon kunde passera modellerna 
och själv bli en mästare.119 

Denna filosofi kommer till uttryck genom det sätt på vilket Czernys 
improvisationsmanualer är utformade. Det är slående hur hans musikexempel 
berättar en långt utförligare historia om preludiering än de sparsmakade 
instruktionerna. Czerny spiller inga ord i onödan på beskrivningar. Han visar det 
han vill förmedla. Die Kunst des Präludirens består i det närmaste uteslutande 
av musikexempel, och även om Systematische Anleitung innehåller verbala 
instruktioner upptar exemplen den helt övervägande delen av utrymmet. 
Musikexempel är att betrakta som förslag på hur man kan göra, inte som 
absoluta regler som inte får överträdas. I Systematische Anleitung skriver Czerny 
på många ställen att en passage han visar behöver förlängas, men han ger inga 
närmare anvisningar angående hur det skall gå till.120 Vägledningen finns i det 
givna exemplet självt. 

Kontrasten mot Hummel är påfallande. Hummels kapitel om improvisation 
i Ausführliche theoretisch-praktische Anweisung zum Piano-Forte-Spiel 
innehåller inte ett enda musikexempel utan endast text. Det är förklaringen till 
att Czerny och Kalkbrenner är så mycket mer informativa på detta område än 
Hummel. Efter att ha studerat dem är det emellertid sedan mer givande att läsa 
Hummels kommentarer. Hummel, som gällde för att vara en av sin tids främsta 
pianoimprovisatörer, skriver om omöjligheten att ge fruktbara råd på detta 
område, och uttrycker upprepade gånger ringaktning för användning av 

                                                 
118 Scott Burnham: ”Form”, The Cambridge History of Western Music Theory, red. Thomas 
Street Christensen, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s 890. 
119 Dale L. Sullivan: ”Attitudes toward Imitation: Classical Culture and the Modern Temper”, 
Rhetoric Review, Vol. 8, No. 1 (Autumn 1989), 12-13 och 16. 
120 Czerny 1829/1993, s 54, 55, 56, 62, 65, 79, 90, 91, 93, 110. På sidan 44 skriver Czerny om 
dessa anvisningar: ”Här och där anger jag var ett förlängt utförande skulle behövas, vilket 
också eleven skall försöka sig på.” (”Ich zeige hie und da an, wo eine verlängerte Ausführung 
nöthig wäre, worin sich auch der Schüler zu versuchen hat.”) 
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traditionella former och musikaliska klichéer vid improvisation.121 För Hummel 
skall improvisation vara personlig och originell.122 
 Czerny, däremot, riktar inga varningar mot användning av standardfraser 
och inlärt stoff. Han är betydligt mer pragmatisk och hantverksinriktad. De 
första modeller som nybörjaren skall imitera kan tvärtom med fördel bestå av 
floskler och allmängods. Så förstår jag dispositionen av Czernys handböcker. 
Czernys replik till Hummel skulle ha kunnat vara: Genom sådana standardfraser 
kan vem som helst lära sig improvisera, på samma sätt som man lär sig behärska 
sitt modersmål.123 Denna väg liknar i mångt och mycket det sätt på vilket man 
närmar sig improvisation i gehörsmusikkulturer. 

Hummel tecknar en idealbild av improvisation, där musiken uppstår i 
pianistens egen fantasi och strömmar ut genom instrumentet som ett uttryck för 
dennes personlighet. Czernys version av improvisation ger en mer anspråkslös 
och realistisk beskrivning av hur den i allmänhet kan te sig, och av hur man kan 
lära sig improvisera. Improvisation kan förvisso vara personligt expressiv, men 
improvisation kan också vara fullständigt opersonlig. Musiker som endast 
använder konventionella fraser och vändningar i konventionella samman-
ställningar producerar improvisationer som består av cirkulation av allmängods. 
Detta behöver dock inte alls betyda att musiken blir dålig eller ointressant – 
kvaliteten beror ju på hur man använder allmängodset. Även Mozarts 
kompositioner består till en häpnadsväckande hög grad av allmängods, fastän 
genialiskt brukat.124 

En improvisatör kan också imitera sig själv, genom att ideligen återkomma 
till favoritfraser. Jag har visat hur kända harmoniföljder – konventionella, eller 
sådana man funnit ut själv – kan användas som färdiga byggsatsdelar i preludier. 
Detta gäller naturligtvis även figurer. En illustration bland många andra från 
Czerny är den fras som visas i exempel 28, som är så säregen att man speciellt 
lägger märke till den. 

Detta pianotekniska mönster är ingen allmän klyscha, utan kan mycket väl 
vara Czernys egen uppfinning. Det dyker upp på intill förväxling snarlika sätt i 
avslutningen av två olika preludier i Kunst des Präludirens samt i det första 
preludiet i Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien.125 I detta avseende – 
benägenheten att upprepa favoritfigurer – är Czernys preludier helt realistiska 
som transkriptioner av hans egna spontana improviserande. I synnerhet finger-

                                                 
121 Hummel 1838/1989, s 461-463. 
122 Ibid., s 461 och 468. 
123 Gellrich driver i sin bok tesen att den europeiska musikundervisningen i gammal tid låg 
närmare modersmålsinlärningen än vad som blev fallet efter den dramatiska expansionen av 
nottryckeri och notförsäljning under början av 1800-talet. 
124 Se exempelvis Charles Rosen: The Classical Style, New York och London: Norton & 
Company, 1972, s 71-72. 
125 Czerny 1823, s 5, Czerny 1834, s 18 & 67. 
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tekniskt briljant improvisation är beroende av väl inövade speltekniska 
figurer.126 
 

 
Exempel 28. Ur Prelude 1 i Czerny: Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien.127 

 
 

2.5  Kreativa slutsatser 
 

2.5.1  ”Improvisatorisk” musik 
 
Det tillhör allmänt musikspråkbruk att använda ordet ”improvisatorisk” om en 
komposition som är recitativisk, trevande eller nyckfull, med ständiga 
tempoväxlingar och överraskande vändningar, det vill säga ett stycke i den stil 
som under barocken kallades stylus phantasticus. Man kan dock, med lika goda 
skäl, kalla det första preludiet i Wohltemperiertes Klavier ”improvisatoriskt”. 
Det är riktigt att ett stylus phantasticus-präglat maner kännetecknade många fria 
fantasier och preludier under 1700- och 1800-talet, men det var, som vi sett, inte 
det enda sättet att preludiera på. 

Improvisationer kan likna associativa drömflöden, men lika gärna vara 
rytmiskt och motiviskt konsekventa – de kan rent av med fördel vara det. Att 
hålla fast vid en konsekvent upprepad figuration, och låta den generera hela den 
musikaliska satsen är i själva verket en mycket tacksam metod för en 
improvisatör. Den motoriska rörelsen i figuren alstrar musiken närmast 
automatiskt. När pianisten väl satt igång ett rörelsemönster har hon ett grund-
material att hålla sig till genom hela improvisationen, och behöver inte finna 
                                                 
126 Jag har gjort en framställning av denna och andra aspekter av pianoimprovisation i Martin 
Edin: ”I händerna på Liszt”, Artes, nr 4/2004, årg. 30, s 28-40. 
127 Carl Czerny: Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien im brillanten Style für das Piano-
Forte, opus 61, Wien: A. Diabelli und Comp 1823, s 5. 
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några ytterligare musikaliska uppslag för att kunna slutföra stycket – ett utmärkt 
upplägg för en improvisatör som vill hushålla med sina idéer. Hon behöver 
endast lära sig att kunna förvalta det stoff som satts i rörelse. 
 Faktum är att samtliga preludieringsövningar i Kalkbrenners Harmonilära 
som utbroderar enkla ackordföljder är inriktade på regelbunden upprepning i 
sekvenser av en och samma spelfigur.128 (Se exempel 29.) Här finns inte en enda 
improvisationsövning med capriccio-artad eller recitativisk prägel, och vi såg 
ovan, i citatet på sidan 48, att Kalkbrenner vid sidan om sina egna verk främst 
rekommenderar ett studium av J. S. Bachs preludier. Även om Czerny är mer 
eklektisk, och visar mängder av sätt att gestalta även de enklaste 
ackordföljderna, så finns preludier baserade på rytmiskt konsekventa ackord-
brytningar med i alla Czerny-publikationer jag studerat – opus 61, opus 161, 
opus 200, opus 300 och opus 500.129 
 

 
Exempel 29. Kalkbrenners förändring nummer tre av ackordföljden i exempel 9.130 

 
 

2.5.2  Mina fria preludier 
 
På den bifogade CD-skivan, spår [2]-[6], finns fem fristående improvisationer, 
vilka alla är konsertinspelningar. Avsikten är att illustrera hur de principer som 
har diskuterats i de föregående avsnitten kan användas praktiskt idag, och jag 

                                                 
128 Kalkbrenners preludiekompositioner längst bak i Harmonilära och i Vingt-quatre Prèludes 
pour le Piano Forte är dock mer mångskiftande, även om vi inte heller här får se prov på 
någon stylus phantasticus. 
129 Även Letters innehåller ett synnerligen kortfattat, och mindre intressant prov på samma 
sak, men denna skrift består i väldigt liten grad av musikexempel. (Czerny 1840?, s 54.) Se 
även fotnot 64 på sidan 27 ovan. 
130 Kalkbrenner 18??, s 10. 
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kallar mina improvisationer preludier för att markera anknytningen till den 
improvisationstradition som principerna tillhör. 

Till förutsättningarna för arbetet hör konstnärens möjlighet att göra en 
imitation på sitt eget sätt. Det har för mig inte varit intressant att försöka imitera 
Czernys eller Kalkbrenners tonspråk. Jag har stannat för sådana inslag i deras 
preludieringsarv som har känts givande och stimulerande att använda praktiskt, 
och har sedan gjort bruk av dem i min egen stil. Men även om målsättningen här 
inte har varit att efterlikna 1800-talsmusikernas musik, så är det naturligtvis sant 
att detta tillvägagångssätt – att hämta inspiration från andras verk och sedan 
improvisera i sin egen stil – ligger nära deras eget sätt att arbeta. 

Det finns ingenting som tyder på att de 1800-talspianister som gjorde egna 
improvisationer i Mozart-konserter skulle ha strävat efter att få dem att låta som 
om Mozart hade komponerat dem. Czerny påstår ingenstans i det avsnitt av 
Systematische Anleitung som behandlar slutfermater i pianokonserter, att en 
kadens bör vara i konsert-tonsättarens musikaliska stil, utan kallar kadensen en 
självständig fantasi där pianisten får utrymme att utveckla sin egen konst.131 

Jag har tagit fasta på idén att använda en oavbrutet upprepad spelfigur – ett 
arpeggio eller ett motiv – som en tacksam metod för att generera ett stycke 
musik. Hos Czerny och Kalkbrenner är harmoniken det primära, och 
figurationerna utgör olika sätt att gestalta det harmoniska förloppet. I mina 
improvisationsexperiment råder det omvända förhållandet – de tar sin 
utgångspunkt i en musikalisk figur. Denna figur behandlar jag sedan fritt. Ingen 
harmonik finns given på förhand, bortsett från de ackordiska implikationer som 
finns inbyggda i själva figuren, och inte heller improvisationens längd eller 
någon annan musikalisk formprincip. Preludierna kan beskrivas som mer eller 
mindre fritonala, men jag har inte haft någon strävan att undvika grundtons-
förnimmelser, eller dominant-tonikaliknande relationer. 

 
 
2.5.2.1  Virvel – Preludium II ur Nijinskij 
 
CD-skivans spår [2]-[4] innehåller tre framföranden av min komposition Virvel, 
det vill säga tre improvisationer över samma tematiska figur. Denna figur är en 
                                                 
131 Czerny 1829/1993, s 29. Richard Kramer diskuterar i en artikel de kadenser Beethoven 
komponerat till Mozarts d-moll-konsert. Han driver en argumentation som går ut på att 
Beethovens kadenser är en gentemot Mozarts konsert riktad subversiv handling som uttrycker 
missnöje med Mozarts musik. Kramer utgår alltså ifrån att det normala för Beethoven vore att 
göra kadenser som skulle emulera Mozarts eget tonspråk, och att Beethovens användande av 
sin egen stil därför är en avvikelse som behöver förklaras. Men här finns ingen avvikelse som 
behöver förklaras. Alla pianister, inte bara Beethoven, gjorde vid den här tiden kadenser i sin 
egen stil. Att likt en kameleont försöka behärska någon annans tonspråk är ett kadens-
kompositionsideal som hör 1900-talet till. (Richard Kramer: ”Cadenza Contra Text: Mozart in 
Beethoven’s Hands”, 19th-Century Music, vol. 15, nr 2, Autumn, 1991, s 128.) 
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komposition som kan jämföras med grafiska partitur och med jazz-standards, 
vilka båda kan användas som utgångsmaterial för improvisationer. I relation till 
dessa båda typer av improvisationsembryon är min komposition mer specifik än 
ett grafiskt blad, rörande det musikaliska material som skall användas vid 
gestaltningen, men mindre så än en jazz-melodi. Virvel, som alltså är ett 
improvisationsfrö, visas i exempel 30. Notexemplet visar kompositionen i dess 
helhet. 
 

 
Exempel 30. Martin Edin: Virvel – Preludium II ur Nijinskij.132 © 2006, Martin Edin. 

 
I inspelningen från Musikhögskolan i Örebro, på spår [2], gestaltas Virvel som 
ett kontinuerligt repeterat arpeggio. 

I inspelningarna från Västerås konserthus och Rotebro kyrka, på spår [3] 
och [4], har jag hanterat Virvel delvis arpeggio-artat och delvis som ett 
musikaliskt motiv. Här genomgår figuren samma förvandlingar som ett 
musikaliskt motiv som utsätts för olika former av motivisk bearbetning – 
augmentation, diminution, omvändning, etcetera. 

Varenda ton i dessa improvisationer, även i de partier som låter mer 
fragmentariska, är genererade av den oavbrutna rörelsen hos figuren. Jag 
uppfattar Virvel-temat på följande sätt: En grupp toner med samma 
rörelseriktning i vänster hand omväxlar med en grupp toner med omvänd 
rörelseriktning i höger. Musiken på inspelningarna bygger uteslutande på denna 
motoriska idé. 
 
 
2.5.2.2  Preludium III ur Nijinskij 
 
CD-skivans spår [5] innehåller ett framförande av Preludium III ur Nijinskij. 
Improvisationen har ett förlopp format av den motoriska rörelsen hos en 
upprepad ton (se exempel 31). Notexemplet visar kompositionen i dess helhet. 
 

                                                 
132 Nijinskij är en svit med improvisationsstycken som jag koncipierat under arbetet med 
denna uppsats. Musiken skall improviseras, men varje sats i sviten bygger på ett musikaliskt 
frö eller motiv. Titeln Nijinskij kommer av att improvisationsidéerna användes första gången i 
en musikaliserad teaterframställning av Lars Forssells diktsvit Nijinskij framförd på Forum i 
Stockholm hösten 2006. 
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Exempel 31. Martin Edin: Preludium III ur Nijinskij. © 2006, Martin Edin. 

 
 
2.5.2.3  Preludium IV ur Nijinskij 
 
CD-skivans spår [6] innehåller ett framförande av Preludium IV ur Nijinskij. 
Temat för denna improvisation visas i exempel 32. Notexemplet visar 
kompositionen i dess helhet. 
 

 
Exempel 32. Martin Edin: Preludium IV ur Nijinskij. © 2006, Martin Edin. 

 
Även i denna inspelning används olika former av traditionell motivisk 
bearbetning för att åstadkomma utveckling av musiken, och snart sagt allt i 
improvisationen kan härledas tillbaka till motivet. Jag använder ackord som 
skapats genom att spela de fyra tonplatserna i melodin – F, Ass, Fiss och A – 
samtidigt. 
 
 

2.6  Några konkreta exempel ur 
preludieringstraditionen 
 

2.6.1  Interludier 
 
Pianister kunde under 1800-talet använda preludier och interludier för att koppla 
ihop stycken av olika kompositörer till en obruten svit, något som liknar ett 
potpurri. 

Clara Schumann spelar 1837 en konsert där en av programpunkterna 
beskrivs som: 
 

… unmittelbar nach einander folgend und durch kurze, aus dem Thema der 
Solosätze entnommene Präludien eingeleitet: Fuge in E-dur von J. S. Bach; Lied 
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ohne Worte von F. Mendelssohn-Bartholdy; Mazurka (Fiss moll) und Arpeggio-
Etüde No. 11 von Chopin… 

 
… omedelbart efter varandra följande och inledda genom korta preludier, 
skapade ur temat från solosatserna: Fuga i E-dur av J. S. Bach; Lied ohne Worte 
av F. Mendelssohn-Bartholdy; Mazurka (fiss-moll) och Arpeggio-etyd nr. 11 av 
Chopin…133 

 
I en recension av en av Liszts konserter skriver Der Freischütz 1841: 
 

Nun kam ein sonderbares Potpourri, Beethoven (geistliches Lied), Schubert 
(Ständchen), Chopin (Mazurka) und Bellini (Polonaise aus den ”Puritanern”), 
theilweise durch improvisirte Cadenzen und Uebergänge verbunden. 

 
Nu kom ett säreget potpurri, Beethoven (geistliches Lied), Schubert (Ständchen), 
Chopin (Mazurka) och Bellini (Polonäs ur Puritanerna), delvis förbundna genom 
improviserade kadenser och övergångar.134 

 
I Wien spelade Liszt 1840: 
 

… eine wunderherrliche Etude von Chopin, aus welcher er in ein ungarisches 
Thema überging… 
 
… en underbar etyd av Chopin, från vilken han övergick till ett ungerskt tema…135 

 
I både Schumanns och Liszts fall rör det sig alltså om en hopfogning av 
musikstycken som ursprungligen inte haft någonting med varandra att göra. 

Liszts bruk av interludier finns även beskrivet av Amy Fay: 
 

… I heard him pass from one piece into another by making the finale of the first 
one play the part of prelude to the second. So exquisitely were the two woven 
together that you could hardly tell where the one left off and the other began. 
 
… jag hörde honom gå från ett stycke till ett annat genom att låta avslutningen av 
det första spela rollen av preludium till det andra. De båda styckena vävdes ihop 
på ett så utsökt sätt att det var nästan omöjligt att avgöra var det ena slutade och 
det andra tog vid.136 

                                                 
133 ”Berlin, im April”, Allgemeine musikalische Zeitung, No. 16 (1837), 19/4, 257. 
134 ”Liszt’s Concert”, Der Freischütz, No. 29 (1841), 17/7, col. 462-463. 
135 Dezsö Legány: Franz Liszt: Unbekannte Presse un Briefe aus Wien 1822-1886, Wien, 
Köln, Graz: Verlag Hermann Böhlaus Nachf. 1984, s 80. 
136 Amy Fay: Music-Study in Germany, New York: Dover Publications, Inc. 1965, s 243. 
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Och Clara Schumanns dotter Marie Wieck berättar att: 
 

… Bülow and the others improvised not only on the upcoming piece, but also on 
the preceding one, so that they were a long time getting past the prelude. 
 
… Bülow och de andra improviserade inte endast över det följande stycket, utan 
också över det föregående, så att det tog dem en lång stund att komma förbi 
preludiet.137 

 
Man kan tillägga att Hans von Bülow var elev till Liszt, och säkert plockade upp 
preludierings- och interludieringsvanor från sin lärare. 
 Det finns en inspelning av Ferruccio Busoni från 1922 som utgör en sentida 
rest av denna tradition.138 Ett utdrag ur denna finns med som spår [9] på CD-
skivan. Busoni binder här samman två stycken av Chopin genom en kort 
överledning. Han använder den sista frasen i A-dur-preludiet för att modulera till 
den nya tonarten, och tillfogar sedan en upptakt av sextondelstrioler som 
startsträcka till Gess-dur-etyden. Även om Busonis interludium är väldigt kort 
stämmer det väl med Amy Fays och Marie Wiecks beskrivningar av Liszts och 
von Bülows interludier. Även Busoni hämtar material ur både det föregående 
och det efterföljande stycket. 
 En annan möjlig tolkning av Busonis sätt att förbinda dessa två stycken är 
att se Chopins A-dur-preludium som ett preludium i ordets gamla mening, det 
vill säga som ett förspel till etyden. Emot detta talar att ett preludium normalt 
sett skall gå i samma tonart som det följande stycket. Czerny tillåter emellertid 
undantag från den regeln, och de exempel på modulerande preludier som ges i 
Kunst des Präludirens rör sig nästan enbart i andra tonarter än i måltonarten, för 
att just i sista ögonblicket kasta in en modulerande fras som leder till det 
önskade målet.139 Tonartsstrukturmässigt liknar dessa exempel Busonis 
framförande av A-dur-preludiet om man betraktar den påhängda modulerande 
frasen som preludiets avslutning. Med Czerny i ögonvrån kan det därför framstå 
som rimligt att säga att Busoni använt Chopins A-dur-preludium som ett 
modulerande förspelspreludium, genom att utvidga dess avslutning en smula 
med en modulation som kan introducera etyden i Gess-dur. 

Även om båda tolkningarna är möjliga, anser jag det mer naturligt att 
beskriva Busonis framförande som en förbindelse mellan två självständiga 
stycken genom ett mellanspel. Ett preludium i betydelsen ett förspel är ju ett 
osjälvständigt stycke som inriktar sig på att förbereda annan musik, och inget 

                                                 
137 Citerat efter Goertzen 1998, s 254. 
138 Ferruccio Busoni, Percy Grainger, Egon Petri, Symposium 1145, spår 6 och 7. 
139 Czerny 1834, s 48-55. Även preludium nummer 21 i Systematische Anleitung modulerar 
till måltonarten först mot slutet. Här finns dock ett rejält utdraget dominantseptimackord som 
förbereder fortsättningen. (Czerny 1829/1993, s 15-17.) Se även fotnot 63 på sidan 27 ovan. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 58 

tyder på att Busoni skulle ha betraktat Chopins Preludier som icke självständiga 
i den meningen.140 

Vilken tolkning man väljer är i mina ögon mindre intressant än att Busoni 
ansåg att det inte krävs någon paus efter A-dur-preludiet för att göra musiken 
rättvisa, utan att det tvärtom är en god idé att använda avslutningen på preludiet 
som en språngbräda rakt in i etyden. 
 
 
2.6.1.1  Kreativa slutsatser 
 
CD-skivans spår [8] innehåller en svit av kortare stycken med ett introducerande 
preludium och sammanlänkande interludier. Jämfört med mina fria preludier är 
denna svit tänkt som ett mer opartiskt försök att iscensätta det fenomen jag 
studerat. Jag har inte heller i dessa improvisationer strävat efter att åstadkomma 
en musikalisk sats som ur stilistisk synvinkel är otvivelaktig 1800-talsmusik, 
men jag har önskat att improvisationerna skall kunna smälta samman 
friktionslöst med de verk de omger. Man skulle kunna säga att spelstilen här är 
formad av mina totala intryck av romantikens pianomusik, snarare än av 
ambitionen att simulera tonspråket hos någon enskild tonsättare. 

Liksom hos Liszt och Clara Schumann har kompositionerna hämtats från 
olika tidsepoker: 
 

- Chopin: Nocturne, ciss-moll, KK IVa Nr. 16. 
- Mozart: Sonat F-dur, KV 332, sats 1. 
- Grieg: Arietta, opus 12:1. 
- Mendelssohn: Preludium e-moll, opus 35:1. 

 
Preludiet och interludierna rymmer preludietypiska ingredienser som arpeggion 
och passager som bygger på melodiska motiv, men också några inslag av fritt 
deklamerande improvisation. 

Efter undersökningen av 1800-talspreludiernas längd i avsnitt 2.2 har jag 
dragit slutsatsen att det inte finns någon anledning att alltid bemöda sig om 
kortfattade förspel och mellanspel. Interludierna blev i detta fall betydligt längre 

                                                 
140 Chopins Preludier från 1839 är allmänt ansedda som det första exemplet på en 
preludiesamling som innehåller självständiga stycken. Efter publiceringen av detta verk 
började innebörden i genrebeteckningen preludium att förändras, så att den så småningom 
vanligtvis kom att beteckna ett fristående karaktärsstycke. Goertzen och Kallberg framför 
spekulationer om att Chopin kanske, trots detta, ibland använde sina preludier som 
traditionella förspel. Även om tanken är intressant så kan den ännu inte anses vara 
underbyggd av några övertygande belägg. De indicier de för fram är synnerligen blygsamma. 
(Goertzen 1996, s 331-332 och Kallberg, s 137.) 
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än Busonis minimala överledning, men ändå relativt koncisa i jämförelse med de 
kompositioner som introducerades. 

Interludieimprovisationerna överensstämmer med den form som omtalades 
i föregående avsnitt: Avslutningen på ett stycke ger material till början av 
interludiet, där så småningom melodifragment från den kommande satsen växer 
in och leder över till denna. 
 
 

2.6.2  Alternativa introduktioner 
 
I Czernys Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien finns ett preludium som är 
uppbyggt kring rondotemat i den sista satsen i Beethovens Waldstein-sonat, 
opus 53. (Se exempel 33 och 34.) Czerny skriver förvisso inte att preludiet hör 
ihop med denna Beethoven-sats, men det är osannolikt att han skulle ha valt att 
använda melodin från Waldstein-rondot i en introduktion till annan musik, i 
synnerhet som detta preludium är ett skolexempel på hur man kan förverkliga ett 
förspel enligt Czernys egen beskrivning av typ två-preludier.141 

Beethoven har dock redan skrivit ett förspel till rondot. Adagiot mellan den 
första satsen och den sista i Waldstein-sonaten kallas i noterna Introduzione, och 
är ett utskrivet preludium som skall förbindas med avslutningssatsen attacca 
subito. Detta adagio är ingen vanlig långsam sonatsats, utan ett stycke med flera 
kännetecken som kan förknippas med preludier: det är omedelbart gåtfullt 
modulerande, det trevar sig fram med hjälp av ett repeterat motiv, och det 
avslutas på ett dominantseptimackord som leder över till rondot. Strikt talat har 
alltså Waldstein-sonaten bara två satser, även om det är vanligt att referera till 
rondots introduktion som den andra satsen, och till rondot som den tredje. 

Alice L. Mitchell skriver att det är synnerligen förbryllande att försöka 
förstå hur Czernys preludium skulle ha kunnat inskjutas i sonaten.142 Lösningen 

                                                 
141 Se sidan 18 ovan. Det enda som inte sammanfaller med beskrivningen på sidan 18 är att 
preludiet slutar på tonartens grundackord istället för på ett dominantseptimackord. 
Överensstämmelsen mellan Czernys och Beethovens melodier kan omöjligen vara ett slump-
mässigt sammanträffande utanför Czernys vetskap. Czerny var pianoelev till Beethoven från 
och med 1801, och studerade enligt egen utsago alla dennes verk så snart de var färdigställda. 
(Carl Czerny: Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven’schen Klavierwerke, 
faksimiltryck efter utgåvan Wien: A. Diabelli u. Comp., 1842, herausgegeben und 
kommentiert von Paul Badura-Skoda, Wien: Universal Edition 1963, s 7.) Waldstein-sonaten 
komponerades 1803/1804. (Beethoven 1980, s 88.) I det fjärde bandet av Vollständige 
theoretisch-practische Pianoforte-Schule har Czerny skrivit kommentarer till vart och ett av 
Beethovens verk som innehåller piano. 
142 Carl Czerny: A systematic introduction to improvisation on the pianoforte, engelsk 
översättning av Systematische Anleitung zum Fantasieren auf dem Pianoforte, översättning 
och kommentarer av Alice L. Mitchell, New York och London: Longman 1983, Mitchells 
fotnot, s 25. 
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på problemet bör vara att Czerny inte alls har tänkt sig att skjuta in preludiet 
mellan adagiot och rondot, utan att preludiet är avsett att ersätta Beethovens 
adagio som introduktion. Sannolikt är Czernys förspel tänkt att kunna användas 
av en pianist som inte framför sonaten i dess helhet, utan endast rondot som ett 
separat stycke.143 

 

 
Exempel 33. Czerny: Präludien, Cadenzen und kleine Fantasien, Prelude 5, de åtta första 

takterna ur Vivo-partiet.144 
 

 
Exempel 34. De första fyra takterna av huvudtemat i rondot i Beethovens Waldstein-sonat, 

opus 53.145 
 
 
Att Czerny kunde tänka sig att byta ut tonsättarens introduktion mot sin egen 
visas även av preludium nummer 11 i Präludien, Cadenzen und kleine 

                                                 
143 Som tidigare nämnts framträdde pianister under början av 1800-talet ofta med enstaka 
satser ur större verk. Se fotnot 48 på sidan 21 ovan. 
144 Czerny 1823, s 10-11. 
145 Ludwig van Beethoven: Klaviersonaten, Band II, München: G. Henle Verlag 1980, s 103. 
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Fantasien. ”Att spela som inledning till finalen i Ries Ess-dur-konsert; istället 
för Adagiot”, skriver Czerny här ovanför preludiets första takter.146  Ries har 
skrivit en långsam sats som skall förbindas med finalen attacca.147 Enligt den 
instruktion som återges på sidan 19 ovan är typ två-preludier lämpliga till 
rondon och variationssatser som saknar egen introduktion. Czerny visar dock att 
de även kan passa ett stycke med komponerad introduktion – om man plockar 
bort den. 

Pianisten Wilhelm Backhaus kunde fortfarande på 1950-talet anknyta till 
samma praxis. På CD-skivans spår [10] finns ett utdrag från en inspelning där 
han framför Liszts Soirée de Vienne no. VI (valse caprice d’après Franz 
Schubert).148 Backhaus avstår här från Liszts introduktion och spelar istället ett 
eget preludium, och vi kan lägga märke till att han preludierar genom att spela 
en ackordsekvens arpeggiato på ett sätt som nära ansluter honom till 
preludieringstraditionen från 1800-talet. 
 

 
Exempel 35. Liszt: Soirée de Vienne no. VI (valse caprice d’après Franz Schubert),  

takt 1-12.149 
 

                                                 
146 ”Als Einleitung zum Finale des Ries-schen Concerts in Es, vorzutragen; anstatt dem 
Adagio.” Czerny 1823, s 25. Min kursivering. Detta preludium kommenterades även ovan på 
sidan 20-21. 
147 Ries, 18??. Enligt den notutgåva jag studerat är den långsamma satsen i Ries Ess-
durkonsert ett Larghetto, inte ett Adagio. Det är möjligt att Czerny haft en annan notutgåva av 
stycket, eller ingen alls, eller att han missminner sig. Czernys preludium bygger hursomhelst 
på temat i det rondo som följer på Larghettot, så det kan inte råda någon tvekan om att 
preludiet är avsett för den sista satsen i denna Ess-durkonsert. 
148 Wilhelm Backhaus I, Great Pianists of the 20th Century, Philips Classics 456 720-2. 
149 Franz Liszt: Freie Bearbeitungen X, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie II, Budapest: 
Editio Musica 2002, s 43. 
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Exempel 35 visar inledningstakterna från Liszts partitur. På inspelningen går 
Backhaus efter preludiet rakt på upptakten till takt nio, det vill säga det ställe där 
Schuberts vals tar sin början. 

Strykningarna av de komponerade introduktionerna är i Czernys och 
Backhaus fall lätta att förklara. Det skulle vara märkligt att låta musiken inledas 
av två förspel i följd. Om pianisten vill undvika en situation med flera start-
sträckor måste hon därför hoppa över tonsättarens preludium när hon väljer att 
improvisera ett eget. 
 
 
2.6.2.1  Kreativa slutsatser – Nocturne i ciss-moll 
 
I den svit av korta stycken förbundna med interludier som finns på CD-skivans 
spår [8] ingår Chopins postumt utgivna nocturne i ciss-moll. Chopin öppnar 
stycket med det korta ackordiska förspel som inleder exempel 36. 
 

 
Exempel 36. Inledningen av Chopins Nocturne i ciss-moll, KK IVa Nr. 16.150 

 
Eftersom jag vid den konsert som inspelningen är hämtad från improviserade 
mitt eget preludium till nocturnen, valde jag i enlighet med Czernys och 
Backhaus exempel bort Chopins förspel. Efter mitt preludium påbörjades 
nocturnen vid dubbelstrecket i exempel 36, det vill säga där melodin sätter 
igång. 
 Chopins utskrivna introduktion är förhållandevis löst förbunden med 
fortsättningen, och det går att plocka bort den utan att det uppstår några 
dramatiska bieffekter i senare delar av nocturnen på grund av att kompositionens 
struktur och inre sammanhang har rubbats. Jag vill inte med detta förneka att 
lyssnarens, liksom pianistens, upplevelse av musiken färgas av hur olika saker 
följer på varandra. I upplevelsepsykologisk mening förändras naturligtvis 
situationen om ett förspel byts mot ett annat. Men även om Chopins förspel 
påverkar upplevelsen av resten av nocturnen, så är det ändå inte en så 

                                                 
150 Frédéric Chopin: Nocturnes, nach Eigenschriften, Abschriften und Erstausgaben heraus-
gegeben von Ewald Zimmermann, München: G. Henle Verlag 1980, s 103. 
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välintegrerad del av kompositionens skelett att det framstår som omöjligt att 
byta ut det mot ett annat preludium. 

Detsamma kan inte sägas om förspelen till exempelvis Chopins f-moll-
ballad och a-moll-vals, opus 34:2. I dessa fall återkommer musiken från de 
inledande takterna längre fram i stycket. Om man här hoppar över 
introduktionerna kommer förspelsmusiken, när den senare dyker upp, inte att 
utgöra en återkomst av något redan hört, utan istället vara ett helt nytt 
musikaliskt inslag i kompositionen, vilket helt och hållet skulle förändra dess 
innebörd. Det är rimligt att anta att en 1800-talspianist som framförde f-moll-
balladen eller a-moll-valsen bibehöll Chopins skrivna introduktion efter sitt eget 
preludium. 
 
 
2.6.2.2  Kreativa slutsatser – Fantaisie-Impromptu 
 
Chopins Fantaisie-Impromptu inleds med en ensam, accentuerad giss-oktav. (Se 
exempel 37.) 
 

 
Exempel 37. Chopin: Fantaisie-Impromptu, takt 1-5.151 

 
Min gissning är att för en musiker fostrad i 1800-talets preludieringstradition 
kan det ha legat nära till hands att betrakta detta giss i nottexten som ett 
stenografiskt tecken för ett längre preludium som pianisten själv kunde utforma. 
Vi har sett att Backhaus och Czerny kunde skjuta åt sidan komponerade 
introduktioner som är betydligt mer utarbetade än så. Med ett improviserat 
preludium som inledning förefaller det mig mest naturligt att påbörja stycket i 
takt 3. Detta av samma skäl som jag omtalat ovan. Det finns ingen anledning att 
här önska sig två stycken introduktioner, och giss-oktaven är inte en så väsentlig 
del av styckets fortsatta förlopp att det ter sig ogörligt att plocka bort den.152 

                                                 
151 Frédéric Chopin: Complete works IV, Impromptus, editorial committee: I. J. Paderewski, 
L. Bronarski, J. Turczynski, Warsaw: Instytut Fryderyka Chopina, 1977, s 30. 
152 Chopins accentuerade giss bär vissa likheter med den accentuerade oktav som inleder sista 
satsen i Schuberts B-dur-sonat. I sonatrondot återkommer dock denna oktav som en signal 
varje gång rondotemat skall återinträda. Då är öppningen av Schuberts impromptu i c-moll 
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I exempel 38 och 39 ger jag två förslag på preludier till Fantaisie-
Impromptu, vilka jag betraktar som enkla expansioner av Chopins uthållna 
dominant-ton. Jag följer Chopins förspel i så måtto att båda preludieförslagen 
har en starkt accentuerad karaktär. 
 

 
Exempel 38. Preludium I till Chopins Fantaisie-Impromptu. © 2007, Martin Edin. 

 

 
Exempel 39. Preludium II till Chopins Fantaisie-Impromptu. © 2007, Martin Edin. 

 
Det är lätt att finna argument för att Chopin önskade sig det accentuerade giss 
han har skrivit, och ingenting därutöver som start på sin komposition. Till det 
som talar för denna linje hör att han i flera fall använt relativt stillastående 
klanger som förspel till satser av snabba, virvlande toner. Ett exempel är 
scherzot i h-moll, som inleds av två accentuerade fortissimo-ackord.153 (Se 
exempel 40.) 

Dessa ackord är genialiskt utplacerade på klaviaturen i två från varandra 
avskilda register. Trots att det handlar om vanliga kadensharmonier – en 
subdominant och en dominant – har Chopins läggning av ackorden på pianot 
gjort dem så karakteristiska att vi omedelbart känner igen deras klang. Av detta 

                                                                                                                                                         
mer lik Fantaisie-Impromptu. Den accentuerade tonen i starten har här enbart en 
preludierande funktion – att bereda marken för det som följer. 
153 Ett liknande exempel finns i b-moll-sonatens första sats. 
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kan man lära konsten att göra ett särpräglat preludium av de mest konventionella 
beståndsdelar. 
 

 
Exempel 40. Inledningen av Chopins Scherzo i h-moll.154 

 
Kontrasten mellan stillastående klang och dynamisk rörelse är en effekt som 
Chopin tycks ha varit förtjust i. Det är alltså möjligt, och kanske rentav troligt, 
att Chopin skulle ha insisterat på att få höra öppningen av Fantaisie-Impromptu 
exakt så som han skrivit den. Det saknar dock betydelse för mitt resonemang om 
Chopin hade uppskattat, opponerat sig mot eller varit likgiltig inför alternativa 
introduktioner till Fantaisie-Impromptu och ciss-moll-nocturnen. Czerny och 
Backhaus har gett två av varandra oberoende exempel på att pianister i tidigare 
generationer kunde ägna sig åt sådana substitutioner, och det är denna 
uppförandepraxis jag har velat undersöka. 
 
 

2.6.3  von Bülow 
 
I samband med diskussionen om alternativa introduktioner kan det vara 
intressant att återge vad José Vianna da Motta berättar om Hans von Bülows 
preludiering. Istället för att improvisera preludier kunde von Bülow flytta 
färdiga introduktioner från ett stycke till ett annat. Enligt da Motta använde han 
de fyra första takterna i Beethovens opus 78, transponerade till Ass-dur, som 
preludium till samme tonsättares opus 110, och den första takten i opus 13 som 
preludium till opus 111. da Motta tillägger försiktigtvis: ”Ingen pianist har tagit 
efter detta konstnärligt högtstående sätt att preludiera.”155 

                                                 
154 Frédéric Chopin: Complete works V, Scherzos, editorial committee: I. J. Paderewski, L. 
Bronarski, J. Turczynski, Warsaw: Instytut Fryderyka Chopina, 1988, s 7. 
155 ”Kein Pianist hat diese höchst künstlerische Art des Preludirens nachgeahmt.” José Vianna 
da Motta: Nachtrag zu Studien bei Hans von Bülow von Theodor Pfeiffer, Berlin und Leipzig: 
Verlag von Friedrich Luckhardt 1896, s 82. 
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3  INSLAG I LISZTS IMPROVISATIONSPRAXIS 
 
 
 

3.1  Introduktion 
 
Detta kapitel presenterar några inslag i Franz Liszts improvisationspraxis 
tillsammans med exempel på hur man kan använda dem. Liszt studerade som 
barn piano hos Czerny,156 och han var senare i livet en flitig utövare av de 
principer som Czerny förmedlar i sin improvisationsundervisningslitteratur.157 
Kapitlet hanterar alltså inte ett helt nytt område, utan fortsätter beskrivningen av 
samma improvisationstradition som behandlades i kapitel två. Även här kommer 
Czerny att vara en viktig referens. 
 
 

3.2  Fantasi över ett givet tema 
 
Vid sina konserter gjorde Liszt ofta improvisationer över melodier som 
föreslogs av publiken.158 Czerny beskriver i Systematische Anleitung hur man 
kan gå till väga för att forma en sådan fantasi. 

I det första steget behöver pianisten lära sig att omvandla en och samma 
melodi till så många olika karaktärer som möjligt. Czerny använder här det 
tillvägagångssätt som senare generationer kommit att kalla tematisk 
metamorfos.159 Han använder inte själv detta uttryck, men hans exempel med 
manipulationer av en melodis utseende visar att han känner till tekniken. 
 
 

                                                 
156 Liszt var bosatt i Wien för att studera hos Czerny från april 1822 till september 1823. 
(Adrian Williams: Portrait of Liszt, Oxford: Clarendon Press 1990, s 3 & s 9.) 
157 Jag har inte här möjlighet att underbygga alla aspekter av detta påstående men hoppas ändå 
genom några exempel kunna antyda dess rimlighet. Se min essä I händerna på Liszt för en 
framställning av hur improvisation kan ha satt sin prägel på Liszts musikskapande. (Edin 
2004.) 
158 Se exempelvis vittnesbörd i Legany, Saffle och Williams. 
159 Andra uttryck för samma sak är tematisk transformation, motivisk transformation och 
motivisk metamorfos. För en kort presentation av begreppet se Hugh Macdonald: 
”Transformation, thematic”, Grove Music Online 
<http://www04.sub.su.se:2303/shared/views/article.html?section=music.28269> 
[31 Mars 2008]. 
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 Czerny presenterar saken på följande sätt: 
 

Die Kunst, ein Thema auf interessante und regelrechte Art aus dem Stegreif zu 
einem ganzen Stück auszuspinnen, scheint schwerer, als sie ist, wenn man 
folgendes beobachtet: 

Jedes T h em a , ohne alle Ausnahme, und wenn es nur aus zwey 
willkührlichen Tönen bestünde, kann, vermittelst einiger Änderung im Takt und 
Rhythmus, als Anfang zu allen Gattungen von C om p o s i t i o n e n  dienen, die in 
der Musik existieren. /.../ 

Ich wähle hier, ohne allen Vorbedacht, folgendes ganz willkührliche 
T h em a , um die Möglichkeit des Vorhergesagten zu beweisen. /…/ 

Man sieht hieraus, welch unendliche Mannigfaltigkeit von Formen dem 
Spieler zu Gebothe stehn. 

 
Konsten att utan förberedelse spinna ut ett tema till ett helt stycke på ett intressant 
sätt och enligt konstens alla regler förefaller svårare än vad den är om man 
iakttar följande: 

Varje t e m a , utan undantag, och även om det bara består av två godtyckliga 
toner, kan genom förändringar i taktart och rytm tjäna som början till alla typer 
av k om p o s i t i o n e r  som finns inom musiken. /…/ 

Jag presenterar här, utan vidare eftertanke, följande helt godtyckligt valda 
t e m a  för att visa det ovan sagdas möjligheter. /…/ 

Härav ser man vilken oändlig mångfald av former som står pianisten till 
buds.160 

 
Exempel 41 visar Czernys tema och fyra stycken transformationer av det. Totalt 
demonstrerar han tio olika omvandlingar. 

Melodin kan omformas till olika känslolägen genom alla typer av 
förändringar som står till pianistens förfogande. Här förändras dess rytm, taktart, 
tonart, styrkegrad, artikulation, frasering, och register. I samtliga exempel 
bibehålls dock temats kontur i en grad tillräcklig för att man skall kunna 
identifiera det. Liksom i fallet med preludierna skall Czernys exempel stimulera 
eleven att uppfinna egna varianter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
160 Czerny 1829/1993, s 36 och 39. 
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Exempel 41. Czernys exempel i Systematische Anleitung på omvandling av ett tema till olika 

karaktärer.161 
 

                                                 
161 Ibid., s 37. 
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Fortsättning av exempel 41. 

 
I nästa steg skall pianisten lära sig att, av det mångskiftande material som kan 
frambringas ur en enda melodi genom metamorfos-tekniken, sätta ihop ett 
musikstycke med en fungerande form. Czerny beskriver det på följande sätt: 
 

Hat endlich der Spieler die Gewandheit erlangt, jedes T h em a  in allen Gattungen 
aus dem Stegreif durchzuführen, dan wird es ihm leicht seyn, mehrere Gattungen 
in einer und derselben F a n t a s i e  zu verbinden. Man fange z.B. mit A l l e g r o  
an, durchführe es eine Zeit lang, gehe dann in ein A d a g i o  oder A n d a n t i n o  
über, durchflechte es mit einem fugierten Satz und mit den, in den ersten Kapiteln 
besprochenen modulierenden Sätzen, und ende mit einem lebhaften R o n d o . 
Somit ist schon eine vollständige F a n t a s i e  auf ein einziges T h em a  da, welche 
ein regelmässiges Ganzes bildet, und in welcher Einheit und ein bestimter 
C h a r a k t e r  herrschen kann. 

 
När pianisten väl har förvärvat skickligheten att utan förberedelse kunna 
genomföra varje t e m a  i alla stilar, då blir det enkelt för honom att kombinera 
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flera olika stilar till en och samma F a n t a s i . Man kan till exempel börja med ett 
A l l e g r o , utveckla det under en viss tid, sedan övergå till ett A d a g i o  eller 
A n d a n t i n o , kila in en fugerad sats och de typerna av modulerande satser som 
avhandlades i det första kapitlet, och avsluta med ett livligt R o n d o . Bara genom 
detta har vi fått en fullständig F a n t a s i  över ett enda t e m a , en F a n t a s i  som 
bildar en välordnad helhet, i vilken enhet och en bestämd k a r a k t ä r  råder.162 

 
Czerny föreslår alltså att låta en ensatsig improvisation över ett tema ha en serie 
av karaktärsväxlingar som motsvarar satsföljden i en fyrsatsig sonat.163 

Under större delen av sitt liv använde Liszt tematisk metamorfos som ett 
grundläggande inslag i sitt komponerande. Proceduren brukar oftast diskuteras i 
samband med den mogne Liszts repertoar,164 men den förekommer redan i en 
tidig komposition som Harmonies Poetiques et Religieuses från 1834, som är ett 
fritt fantiserande stycke byggt runt förvandlingar av ett motiv.165 I en ensatsig 
form som inom sina ramar samtidigt rymmer den fyrsatsiga sonatcykeln 
(Allegro, Andante, Scherzo, Final) och sonat-allegrots tredelade formprincip 
(exposition, genomföring, återtagning), kunde Liszt, utifrån ett begränsat 
melodiskt material, med hjälp av metamorfostekniken, åstadkomma både 
enhetlighet och en stor mångfald av karaktärer.166 Exempel på detta finns i de 
symfoniska dikterna och i pianosonaten. 

Det finns uppenbara paralleller mellan Czernys improvisationsundervisning 
och Liszts kompositionsmetoder. Liszt fick med all sannolikhet lära sig använda 
metamorfostekniken redan i tioårsåldern genom improvisationsövningar hos sin 
pianolärare.167 Och samma sak torde gälla förfarandet att binda samman de olika 
versioner av ett tema, som den tematiska transformationen frambringar, i en 
ordningsföljd som överensstämmer med sonatcykeln. Czerny bör ha varit den 
förste som visade Liszt den väg han senare skulle följa med sådan idoghet i sitt 
komponerande.  
 De mer raffinerade formhybriderna i Liszts senare produktion, då Czernys 
fantasiform överlagras på sonat-allegrots tredelade formprincip, är i sådana fall 
en vidareutveckling av en improvisationspraxis. Det är möjligt att Czerny kände 
till även detta sätt att hantera formen, men att han ansåg det vara för komplicerat 

                                                 
162 Ibid., s 43. 
163 Förutsatt att den fugerade satsen motsvarar ett scherzo. 
164 Se exempelvis Carl Dahlhaus: Nineteenth-Century Music, Berkely, Los Angeles, London: 
University of California Press 1989, s 236-244; och Charles Rosen: The Romantic 
Generation, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1998, s 479-491. 
165 Franz Liszt: Liszt Society Publications, London: Schott 1952, s 1-8. 
166 Detta är väl beskrivet i Dahlhaus, s 239-240.  
167 Det kan inte bevisas men är sannolikt. Systematische Anleitung offentliggjordes första 
gången 1829, det vill säga sex år efter att Liszt lämnat Czernys undervisning. Det förefaller 
troligt att författaren här formulerar erfarenheter från mångårig undervisning, och att Liszt 
1822-23 studerade improvisation hos Czerny i stort sett enligt riktlinjerna i Systematische 
Anleitung. 
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att förmedla subtiliteter av det slaget i skrift. Han anger nämligen finalen i 
Beethovens nionde symfoni som ett förebildligt exempel för improvisation av 
fantasier över ett ensamt tema, och denna Beethoven-sats visar prov på just den 
kombination av fyrsatsig och ensatsig sonatform som diskuterats. Beethoven var 
oöverträffad i improvisation av fantasier av det här slaget enligt Czerny, och han 
kallar finalen i den nionde symfonin och Beethovens fantasi för piano, kör och 
orkester för ”härliga minnesmärken” över denna improvisationskonst.168  

Av Liszts musik har jag hittills endast nämnt de noterade kompositionerna. 
Hur var då hans improvisationer uppbyggda? Det kan vi naturligtvis omöjligen 
veta med säkerhet. Men eftersom Liszts kompositioner i så hög grad bär spår av 
handgrepp från Czernys improvisationsundervisning – handgrepp som kan 
betraktas som typiskt ”improvisativa” – är det högst troligt att samma sak gällde 
också hans improvisationer. Därför påstår jag att även Liszts piano-
improvisationer, när han fick ett tema av publiken, torde ha utarbetats med hjälp 
av den metamorfosteknik han lärde sig hos Czerny. 

Att arbeta med tematisk transformation ter sig ur vissa synvinklar som ett 
intellektuellt sätt att angripa en melodi. Detta hindrar dock inte att det samtidigt 
är en enkel och tacksam teknik att använda för en improvisatör. Att omforma en 
melodi till olika karaktärer på sitt instrument är inte i sig själv någon märkvärdig 
sak, men det är en procedur med stor potential för en improvisatör som vill få en 
musikalisk idé att räcka till ett helt stycke musik. 

Att tematisk metamorfos var både en viktig del av Liszts komponerande 
och av Czernys improvisationsundervisning gör det sannolikt att Liszt använde 
denna teknik även i sitt improviserande. 
 
 

3.2.1  Kreativa slutsatser 
 
CD-skivans spår [1] innehåller en improvisation över melodier som föreslogs av 
publiken under konserten på Musikhögskolan i Örebro. Förslagen var Bamses 
signaturmelodi,169 Idas sommarvisa, Alla vi barn i Bullerbyn,170 och Våren av 
Grieg. I min improvisation använde jag de två förstnämnda. 
 Jag har inte följt Czernys förslag om form på något strikt sätt, men har tagit 
fasta på idén att improvisera en fantasi genom att låta ett och samma 
musikaliska motiv omvandlas till en följd av olika karaktärer. Jag spelar inte på 
ett enda ställe melodierna i deras helhet, utan använder dem som ett material att 
modellera improvisationen av. Fragment från melodierna, utsatta för tematisk 

                                                 
168 ”… herrliche Denkmahle”, Czerny 1829/1993, s 43. 
169 Av Sten Carlberg. 
170 Båda av Georg Riedel. 
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transformation och tematisk bearbetning, följer varandra i ett associativt flöde. 
De flesta inslagen i musiken utgör varianter av de givna melodierna. 

Tonspråket är fritt, med bibehållande av den tonala förankring som krävs 
för att använda de givna, harmoniskt traditionella melodierna. 
 
 

3.3  Liszts Un Sospiro och Valse-Impromptu, med 
kreativa slutsatser 
 

3.3.1  Kadenser och fermater 
 

I wienklassiska pianokonserter förekommer nästan alltid ett ställe där orkestern 
har generalpaus, och pianisten skall improvisera en stor kadens. Sådana 
kadenser, eller fermater, som de också kallades, kunde dock införas även i andra 
typer av stycken. Czerny skriver: 
 

Sehr häufig kommen Mitten in Stücken Aushaltungen über dem Quart_Sext, oder 
Septimen_Accord vor; (:über dem Letzteren besonders, als Übergang in ein 
anderes Motiv oder Tempo, auch ins Hauptthema:) wo der Componist entweder 
wirklich vorschrieb: Cadenza ad libitum, oder wo wenigstens eine Fermate nicht 
überflüssig wäre; _oder endlich wo eine wirklich ausgeschriebene, aber allzukurze 
Cadenz schicklich verlängert werden kann. 
 
I mitten av stycken förekommer mycket ofta uthållna kvart-sext- eller 
septimackord; (särskilt i det senare fallet som övergång till ett annat motiv eller 
tempo, men också till huvudtemat) där kompositören antingen verkligen 
föreskrivit: Cadenza ad libitum, eller där en ett fermat [det vill säga en 
utsmyckning] i alla fall inte skulle vara överflödigt; _eller slutligen där en faktiskt 
utskriven, men alltför kort kadens kan förlängas på lämpligt vis.171 

 

Enligt Czerny kan endast sensibilitet i kombination med erfarenhet avgöra på 
vilket sätt det är passande att använda sådana kadenser. Han framhåller att i 
allvarliga och djupsinniga verk, som Beethovens Spöksonat, är varje form av 
utsmyckning synnerligen oläglig,172 men tillfogar sedan: 

                                                 
171 Czerny behandlar fermater i pianokonserter och fermater i andra stycken i två separata 
avsnitt. Detta citat rör fermater i annan musik än pianokonserter. Czerny 1829/1993, s 22. 
172 I det fjärde bandet av Vollständige theoretisch-practische Pianoforte-Schule, tryckt 13 år 
senare, hävdar Czerny att alla klassiska tonsättare måste spelas utan utsmyckningar: ”Vid 
framförandet av hans [Beethovens] verk, (och alla klassiska tonsättare överhuvudtaget) får 
pianisten på inga villkor tillåta sig några förändringar av kompositionen, inga tillägg, inga 
förkortningar.” (”Beim Vortrage seiner [Beethovens] Werke, (und überhaupt bei allen 
klassischen Autoren) darf der Spieler sich durchaus keine Änderung der Composition, keinen 
Zusatz, keine Abkürzung erlauben.” Czerny 1842/1963, s 26.) 
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Dagegen in Compositionen, die vorzugsweise für ein glänzendes, delikates oder 
sentimentales Spiel berechnet sind /…/ giebt es häufige Gelegenheiten, wo 
dergleichen kleine Impromptus angemessen, ja oft Bedürfnis sind, um eine 
vielleicht sonst kahle und schleppende Stelle auszuschmücken. 
 
Däremot finns det, i kompositioner som främst är beräknade för en glänsande, 
delikat eller sentimental spelstil /…/ rikliga tillfällen där sådana små impromptun 
är lägliga, ja till och med nödvändiga, för att utsmycka ett annars kanske kalt och 
släpigt ställe.173 

  

I sådana fermater måste man enligt Czerny, till skillnad från i 
pianokonsertskadenser, hela tiden hålla sig till fermat-ackordet, som nästan 
alltid är ett dominantseptimackord. Pianisten får här varken göra utvikningar till 
andra tonarter eller införa andra harmonier.174 

I Liszts konsertetyd Un Sospiro finns en generalpaus försedd med fermat 
vid övergången till takt 53. (Se exempel 42.) 
 

 
Exempel 42. Övergången till takt 53 i Liszts Un Sospiro.175 

 

Många år efter etydens första publicering skrev Liszt ned tre olika kadenser som 
kan infogas på fermatets plats strax innan huvudtemat återkommer för sista 
gången.176 Exempel 43 visar en av dem. 
 

                                                 
173 Czerny 1829/1993, s 22. 
174 Ibid., s 22. 
175 Franz Liszt: Etüden II, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie I, Kassel: Bärenreiter 1971, 
s 35. 
176 Lina Ramanns Liszt-Pädagogium presenterar två olika varianter, från 1875 och 1885. 
(Lina Ramann: Liszt-Pädagogium, faksimiltryck efter utgåvan Leipzig 1902, Wiesbaden: 
Breitkopf & Härtel 1986, IV. Serie, s 5.) Båda återges i, Liszt 1971, s 35, tillsammans med 
den kadens, utan angivet ursprungsår, som visas i exempel 43. 
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Exempel 43. En av Liszts noterade kadenser till Un Sospiro.177 

 

Jag tolkar Liszts kadensförslag som en uppmaning till pianisten att improvisera 
en egen kadens på fermatets ställe. På CD-skivans spår [7] finns en inspelning 
av Un Sospiro med en sådan improvisation. Denna tolkning är i 
överensstämmelse med både Czernys formuleringar och Liszts egna pianistiska 
vanor. 

Czerny anser att fermatutsmyckningar kan vara lämpliga i kompositioner 
beräknade för en glänsande och sentimental spelstil. Denna karakteristik 
stämmer in på Un Sospiro. Dessutom är fermattecknet placerat vid ett 
dominantseptimackord som skall leda över till huvudtemat, vilket stämmer in på 
Czernys beskrivning av de uthållna ackord där kadensimprovisation kan komma 
ifråga. I Un Sospiro finns redan en utskriven kadens, men Czerny skriver att 
man kan förlänga en sådan på lämpligt sätt om den kan anses vara för kort. Om 
en kadens är för kort eller inte kan naturligtvis, som Czerny påpekar, endast 
bedömas av en person med sensibilitet och erfarenhet. 
 Vidare är en förlängning av fermatet i samklang med Liszts personliga 
benägenhet att ständigt förnya musik, både sin egen och andras. Denna läggning 
hos Liszt är väldokumenterad, och visar sig både i hans böjelse för att, livet 
igenom, gång på gång, publicera omarbetningar av gamla verk, och i sättet att 
som utövande pianist variera tonsättares texter.178 På sidan 3 ovan visades att 
han ägnade sig åt traditionell, melodisk ornamentering, men Liszt kunde även 
utbrodera musik på andra sätt. The Times ger honom 1840 beröm för att han 
låter melodin behålla sin ursprungliga profil, och istället utsmyckar 
understämmorna: 
 

His performance commenced with Handel’s Fuge in E minor, which was played 
by Liszt with an avoidance of everything approaching to meretricious ornament, 
and indeed scarcely any additions, except a multitude of ingeniously contrived and 
appropriate harmonies, casting a glow of colour over the beauties of the 
composition, and infusing into it a spirit which from no other hand it ever before 
received. The next piece was the overture to William Tell /…/ In this overture, as 

                                                 
177 Liszt 1971, s 35. 
178 För konkreta exempel på varianter av detaljer i nottexten i hans egna verk, se Ramann och 
Göllerich. Ur mängden av litteratur som analyserar Liszts omarbetningar kan nämnas Jim 
Samson: Virtuosity and the musical work, Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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in the fuge, Liszt with exquisite taste and tact confined his additions to the 
harmonies… 
 
Framförandet inleddes med Händels fuga i e-moll, som Liszt spelade helt utan 
prålig ornamentik, och faktiskt nästan utan några tillägg alls, bortsett från en 
mängd genialt uttänkta och välvalda harmonier, vilka kastade ett färgat, glödande 
sken över skönheterna i kompositionen, och ingöt en ande i den som den aldrig 
tidigare mottagit från någon annan hand. Nästa stycke var ouvertyren till 
Wilhelm Tell /…/ Liksom i fugan begränsade Liszt i denna ouvertyr, med utsökt 
smak och finkänslighet, sina tillägg till harmoniken…179 

 
Det är intressant att recensenten tycks ogilla riklig melodisk ornamentering, men 
inte har något alls att invända mot en förändring av harmoniken. En rest av 
traditionen att omarbeta den givna nottexten kan höras på många av de 
pianorullar och ljudinspelningar som Liszts elever gjorde av sin lärares musik 
under 1900-talets första decennier. I detta avseende utgör de en länk till Liszts 
egen praxis.180 

Liszt-eleven August Göllerich berättar att hans lärare under en lektion 
spelade en kadens på fermatets ställe i Un Sospiro och yttrade: ”Jag har ändrat 
det där tre eller fyra gånger, nu får det duga.”181 Liszts kommentar tycks säga att 
han flera gånger skrivit ned kadenser, utan att lyckas finna en formulering som 
tillfredställer honom. Den berättar också att Liszt knappast betraktade Un 
Sospiros nottext som så formfulländad att varje förändring av den med 
nödvändighet måste innebära en försämring. Tvärtom ansåg han uppenbarligen 
att en förlängd överledning behöver infogas i stycket, och då fermatets placering 
stämmer väl med Czernys beskrivning av när en utsmyckning kan vara 
passande, finns det goda skäl att anta att en 1800-talspianist, till exempel Liszt 
själv, skulle ha kunnat improvisera en kadens här. 
 I Liszts musik finns mängder av fermater med liknande funktion av 
strukturellt kommatecken, där kadensimprovisationer utan svårighet skulle 
kunna införas. Exemplen är så talrika att det är poänglöst att försöka räkna upp 
dem alla. Den som så önskar kan lätt finna lämpliga ställen i exempelvis de 
ungerska rapsodierna. 

Istället vill jag peka på ett ställe i Liszts Valse-Impromptu där en 
kadensimprovisation kan vara på sin plats, trots att noterna här saknar ett 
fermattecken och överledningsackordet vare sig är ett kvartsext- eller ett vanligt 
septimackord. Passagen ifråga finns i takt 138-139 i exempel 44. 
                                                 
179 The Times, 2 juli 1840, återgivet i Williams, s 135. Min kursivering. 
180 Se exempelvis Bernard Stavenhagens inspelning av Liszts tolfte ungerska rapsodi på en 
pianorulle med underrubriken ”gespielt nach persönlicher Erinnerung an Franz Liszt von 
Bernhard Stavenhagen”. (Welte-Mignon 1905, Teldec ”Telefunken-Decca” SLA 25 057-T/1-
5, LP 3, sidan 6, spår 1.) 
181 ”I have changed that three or four times, now I will let it pass.” (Göllerich, s 31.) Tyvärr 
har jag inte lyckats komma åt Göllerichs kommentarer på originalspråket tyska. 
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Exempel 44. Liszt: Valse-Impromptu, takt 134-143.182 

 
Om man väljer att inte spela Liszts ossia-kadens är det, enligt min mening, fullt i 
enlighet med Czerny-Liszt-traditionen att antingen förlänga arpeggiot vid vivo-
beteckningen, eller också byta ut det helt och hållet mot sin egen överledning.183 
 

 

3.3.2  Flexibel notläsning – om framförandet av noterade 
kadensutsmyckningar 
 
Lina Ramanns Liszt-Pädagogium är en samling instruktioner rörande 
framförandet av Liszts pianokompositioner, som skall härröra från tonsättaren 

                                                 
182 Franz Liszt: Tänze und kleinere Klavierstücke, Franz Liszts musikalische Werke heraus-
gegeben von der Franz Liszt-Stiftung, II Pianofortewerke, Band X, Leipzig: Verlag von 
Breitkopf & Härtel, 1928, s 109. 
183 Lina Ramann återger ett par kadenser som Liszt spelade på två andra ställen i Valse-
Impromptu – mellan takt 48 och 49, och i takt 85 vid fermatet. (Ramann, IV. Serie, s 14.) 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 78 

själv. Ramann har här samlat ihop intryck från sin tid i Liszts närhet, och 
kompletterat dem med vittnesbörd från vissa av hans pianoelever.184 

En uppmaning som återkommer flera gånger gäller avslutningen av Liszts 
noterade kadensutsmyckningar. Ramanns kommentarer visar att Liszt ansåg att 
man kan förlänga en sådan rörelsefigur genom att upprepa till exempel de fyra 
sista tonerna om och om igen så många gånger man känner att det behövs. 

Den uppåtsträvande ossia-utsmyckningen i Valse-Impromptu som syns i 
exempel 44 kan, enligt Ramann, förlängas genom att den sista delen av frasen 
repeteras ad libitum.185 (Se exempel 45.) 
 

 
Exempel 45. Lina Ramanns beskrivning av framförandet av ossia-kadensen i Liszts 

Valse-Impromptu.186 
 
Samma sak gäller den fras strax före slutet i Consolation III som visas i exempel 
46. Ramann berättar:  
 

Die Kadenz ließ der Meister verlängern durch ad libitum-Wiederholungen der 
letzten Figur bis der Spieler bei dem ihm erreichbaren ”niente des Klanges” 
(jedoch o h n e  zu retardieren) ankam… 
 
Mästaren lät förlänga kadensen genom upprepning ad libitum av den avslutande 
figuren tills pianisten nådde så nära en ”niente-klang” han kunde komma (dock 
u t a n  att retardera)…187 

 

 
Exempel 46. Lina Ramanns beskrivning av kadensen i slutet av Liszts Consolation III.188 

                                                 
184 Ramann, I. Serie, s 2. Det är värt att lägga märke till att Lina Ramanns och August 
Göllerichs skrifter inte är två av varandra helt oberoende källor, då Ramann delvis stöder sig 
på Göllerich. Å ena sidan har hon dock hämtat material från en rad andra källor, och å den 
andra återger hon inte allt vad Göllerich rapporterar, vilket gör att de båda författarna trots allt 
kompletterar varandra. 
185 Ramann, IV. Serie, s 14. 
186 Ibid., s 14. 
187 Ramann, II Serie, s 10. 
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Exempel 47. Liszt: Un Sospiro, övergången till takt 38.189 

 
Exempel 47 visar övergången till takt 38 i Un Sospiro. Denna fras kan, enligt 
Ramann, förlängas genom att sextolen <fiss-eiss-e-hiss-ciss-diss> upprepas fler 
gånger än noterat.190 
 

 
Exempel 48. Liszt: Un Sospiro, övergången till takt 30.191 

 
Angående exempel 48, även det från Un Sospiro, skriver Ramann: 
 

Der trillo sei frei und pulsierend. /…/ Die Pause zwischen dess2 und c2 ist zu 
verlängern, wobei die Dauer des Trillers maßgebend sei. 

 
Drillen är fri och pulserande. /…/ Pausen mellan dess2 och c2 skall förlängas, i en 
mån för vilken drillens varaktighet är avgörande.192 

 
Hon tillfogar att den kan spelas antingen martellato med oktavgrepp växelvis i 
höger och vänster hand, eller genom att använda vänsterhanden i den låga och 
högerhanden i den höga oktaven i drillen. 

Liknande anvisningar går också att finna i Göllerichs anteckningar från 
Liszts pianoundervisning. Förutom oktavdrillen i Un Sospiro (i exempel 48) 
visar han hur Liszt önskade sig en förlängning av en passage i Ungersk rapsodi 
nummer fyra, genom repetition av en kort figur. I slutet av takt 55 kan man, 
                                                                                                                                                         
188 Ibid., s 14. Jag har här infört korrekta förtecken i Ramanns notexempel för att göra det 
begripligt. 
189 Liszt 1971, s 33. 
190 Ramann, IV. serie, s 5. 
191 Liszt 1971, s 31. 
192 Ramann, IV. serie, s 4. 



Martin Edin  Pianoimprovisation enligt Czerny och Liszt 

 80 

enligt Göllerich, spela de sista åtta sextiofjärdedelsnoterna fler gånger än 
noterat, innan man går vidare till den följande takten. (Se exempel 49.) 
 

 
Exempel 49. Liszt: Ungersk rapsodi nummer fyra, takt 55-58.193 

 
Den musikaliska poängen med dessa övergångar är inte beroende av att 
pianisten spelar exakt antalet noterade toner. Avslutningen på en sådan fras, där 
musiken stannar upp och liksom hålls svävande, kan upprepas tills pianisten 
känner sig redo att gå vidare. Detta är också en form av improvisation, fastän i 
liten skala. Den springande punkten är att längden hos ett sådant ögonblick, 
enligt Liszts synsätt, blir en sak för musikern att gestalta – en form av rubato om 
man så vill. I Liszts pianomusik finns rikliga möjligheter till flexibilitet av det 
slaget. 

Jag kallar denna form av improvisation för flexibel notläsning, eftersom 
pianisten här inte tillför musiken nya toner, utan endast omgestaltar 
proportionerna i den givna texten en aning. 

Som vi sett ger Ramann och Göllerich oss Liszts förslag till förlängning av 
flera likartade passager i sin egen musik. Båda två stannar dock vid att 
presentera enskilda exempel. Ingen av dem sammanfattar innebörden av dessa 
utspridda förslag genom att föra ihop dem under en gemensam rubrik på det sätt 
jag har gjort. Ingen av dem antyder att exemplen kan ge pianister vägledning 
angående framförandet av andra, liknade ställen i Liszts musik. Det anser jag att 
de kan. Flexibel notläsning är en princip som kan överföras även till andra Liszt-
kompositioner. 

Det är möjligt att invända att det inte finns några bevis för att Liszt avsåg 
att hans elever skulle göra en sådan generalisering utifrån de enskilda 
instruktioner han gav dem. Det förefaller dock, med 1800-talets 
uppförandepraxis i åtanke, inte alls otroligt att de konkreta exempel som 

                                                 
193 Göllerich, s 132. 
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Ramann och Göllerich refererar, inte är berättelser om enstaka, isolerade ställen 
i Liszts musik, där han önskade sig enskilda modifikationer av nottexten, utan 
att de helt enkelt är frukter av Liszts allmänna spelstil, en spelstil som 
grundlades i unga år, i en äldre musikkultur. 

Detta verkar särskilt rimligt om vi förstår Liszts förslag i hans 
pianoundervisning som analoga med de förebildliga preludieexemplen i Czernys 
Die Kunst des Präludirens och Kalkbrenners Vingt-quatre Prèludes. Den 
tankegång om imitationsinlärning som diskuterades ovan i avsnitt 2.4.8 kan 
gälla även här. I sådana fall är Liszts förslag inte endast mallar att imitera exakt, 
de är också mönster att lära sig något av, att använda friare i liknande situationer 
i sitt eget, framtida pianospel. 

 

 

3.3.3  Inspelningen av Un Sospiro 
 
På CD-skivans spår [7] finns en konsertinspelning av Liszts Un Sospiro med ett 
improviserat preludium, en improviserad kadens vid fermatet och en icke-
bokstavlig behandling av den upprepade rörelsefiguren i exempel 47 och av 
drillen i exempel 48. 
 I preludiet finns en allusion till huvudtemats profil, medan kadensen är fritt 
fantiserad, utan tematisk anknytning till satsen. Det tonspråk jag använder mig 
av i de båda improvisationerna är avsett att kunna sammansmälta med etydens 
musikaliska värld, men är inte ett försök att återskapa Liszts egen stil. 
 Som vi såg anser Czerny att en fermatimprovisation inte skall lämna det 
ackord som utsmyckas. I detta avseende har jag inte följt hans instruktioner, utan 
har valt att låta kadensen mer likna en mycket kort, fri fantasi, eller, om man så 
vill, ett preludium. 

Istället för att förlänga passagen med den repeterade figur som visas i 
exempel 47, har jag på inspelningen förkortat den något. 
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4  DISKUSSION 
 
 
 

4.1  Resultat 
 
Arbetets syfte är genomfört i både dess praktiska och teoretiska del: 
 

I. Källstudierna har lett till nya insikter i 1800-talets 
improvisationspraxis. 

II. Jag har gjort en rad inspelningar av improvisationer som visar på 
möjliga sätt att nyttja 1800-talets improvisationsprinciper idag. 

 
De i uppsatsen presenterade improvisationsteknikerna är inte alls okända som 
metoder för att skapa musik, men de associeras vanligen med skrivbords-
komposition och betraktas ofta som typiskt intellektuella manipulationer. Jag har 
dock försökt visa att de passar utmärkt även vid improvisation. Det gäller båda 
de former av monotematiska tekniker som jag har nämnt: 
 

- principen att använda tematisk metamorfos för att åstadkomma mångfald i 
en sats som bygger på ett enda tema 

- principen att bygga en sats genom konsekvent upprepade rörelsefigurer 
(arpeggion eller korta motiv). 

 
 

4.1.1  Det teoretiska arbetet 
 
Min uppsats innehåller resultat som, så vitt jag vet, inte är kända eller 
uppmärksammade tidigare: 
 

- Ingen musiklitteratur jag känner till har uppmärksammat hur Liszts 
användning av metamorfostekniken tycks ha sitt ursprung i Czernys 
improvisationsundervisning. Därför anser jag att Czernys betydelse för 
Liszts utveckling som tonsättare är gravt underskattad. Czerny brukar 
endast framhållas som betydelsefull för grundläggandet av Liszts 
pianoteknik. 

- Ingen musiklitteratur jag känner till har uppmärksammat att Czerny 
använt inledningen av Mozarts d-mollfantasi som modell för två preludier 
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i sin samling Die Kunst des Präludirens. Dessa båda, för improvisations-
studenten mycket instruktiva, Czerny-preludier har således tills nu varit 
bortglömda. Die Kunst des Präludirens är, för övrigt, även i sin helhet ett 
nästan okänt verk. 

- Ingen musiklitteratur jag känner till har uppmärksammat det jag kallar 
alternativa introduktioner – att preludierande pianister inte endast 
improviserade förspel till andras verk, utan också ibland kunde byta ut 
tonsättarens komponerade introduktion mot sin egen. 

 
 

4.1.2  De kreativa slutsatserna 
 
Till de kreativa resultaten hör: 
 

- mina inspelningar av improvisationer, där jag använder de idéer som 
presenteras i texten 

- Preludium II, Preludium III och Preludium IV i min svit Nijinskij – de tre 
kompositioner, eller musikaliska teman, som ligger till grund för några av 
improvisationerna på CD-skivan 

- idén att bruka alternativa introduktioner till Chopins postuma ciss-moll-
nocturne och Fantaisie-Impromptu 

- idén att införa improviserade kadenser i Liszts Un Sospiro och Valse-
Impromptu. 

 
 
4.1.2.2  Andra improvisationstraditioner 
 
Mitt mål med de praktiska improvisationsexperimenten var att undersöka om 
1800-talstraditionen kunde erbjuda en intressant och stimulerande väg för en 
modern pianoimprovisatör. Ur min egen synvinkel har försöken varit lyckade. 

Pianoimprovisation förekommer naturligtvis inom många musikgrenar, och 
jag är fullt medveten om improvisationsstilarna inom popen, rocken och jazzen, 
inklusive frijazzgenren, och om den improvisationspraxis med rötter i den 
klassiska musiken som fortfarande är levande bland organister. Mina 
improvisationer kan i vissa avseenden påminna om musik i de andra 
traditionerna. Detta kan ses som en bekräftelse på att dessa stilinriktningar inte 
är så avskurna från varandra som ibland görs gällande. Exempelvis är 
användning av konsekventa idéer vid improvisation inte okänt bland 
frijazzmusiker. Vid en konsert i Berlin hösten 2004 hörde jag improvisations-
veteranen Fred van Hove göra en pianoimprovisation på runt en timme, som var 
fri i detaljerna, men icke desto mindre styrd av en konsekvent övergripande idé: 
improvisationen började med båda händerna i en av de högsta oktaverna, befann 
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sig efter en halvtimme i mitten av klaviaturen, och avslutades efter en timme, 
fortissimo på flygelns lägsta tangent. En obeveklig princip styrde den 
långsamma förflyttningen genom alla oktaver, från det högsta registret till det 
lägsta. Han använde sig dock inte av någon upprepad rörelsefigur eller något 
upprepat musikaliskt motiv på det sätt som jag har diskuterat. Men även om den 
har beröringspunkter med andra musikgenrer, tror jag att den 1800-talstradition 
jag har redogjort för har något intressant att tillföra improviserande pianister 
idag, i synnerhet de som spelar den, så kallade, klassiska repertoaren. 
  
 

4.2  Vidare forskning 
 
I mitt arbete finns frön till både musikvetenskaplig och konstnärlig forskning. 

Det skulle vara intressant att göra en mer ingående studie av alla Czernys 
preludier, i synnerhet av det omfattande verket Die Kunst des Präludirens, för 
att upptäcka fler ledtrådar rörande hans improvisationsfilosofi. 
 Det skulle också vara intressant att jämföra Czernys och Kalkbrenners 
improvisationspedagogik med fler improvisationsskolor, från både 1800-talet 
och andra århundraden. 
 En naturlig fortsättning på min uppsats vore att studera de fristående 
improvisationsformer Czerny räknar upp, som jag inte behandlat i detta arbete, 
det vill säga potpurriet, variationssatsen, den fugerade satsen och capricciot. 
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