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SAMMANFATTNING 

Min uppsats handlar om anslag. Min inledning presenterar varför jag valt att 
skriva om anslag och varför jag tycker att det är ett viktigt ämne. I bakgrunden så 
står det om olika pianisters synsätt och förhållningssätt till anslag som hämtats 
från litteratur om ämnet. Litteraturen jag har läst är bl.a. skriven av framstående 
pianister och pianopedagoger. Här tas det upp sådant som berör kroppens funktion 
vid anslag: avspänning, anslagstekniker, vilka delar av fingrarna man använder 
osv. Förutom det fysiska berörs här också det mentala och det psykiska och hur 
avgörande dessa faktorer är för anslaget, hur avgörande den mentala föreställ-
ningen är för anslaget. Här finns också material från en intervju med en pianotek-
niker om hur instrumentet påverkar anslaget och hur anslaget påverkar instrumen-
tet. I undersökningen finns intervjuer med pianister och deras syn på anslag som 
visar och styrker det som står i undersökningen. I diskussionen redogör jag för 
vad jag kommit fram till och vilka nya frågeställningar som dykt upp och om vad 
som hade kunnat bli bättre och vad som jag hade kunnat göra annorlunda.  
 
 
 
Nyckelord: pianoanslag, pianospel  
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INLEDNING 

Musik är inte toner. Men musik består av toner. Att lyssna till en enskild ton är 
inte att lyssna till musik, det är att lyssna till en enskild ton. Det är först när man 
börjar ordna toner i speciella mönster som det kan bli musik. Man skulle kunna 
säga att musik är andlig, icke-fysisk och att man kan förmedla musik genom den 
fysiska världen genom att ordna ljud på ett specifikt sätt precis som man förmed-
lar kunskap genom den fysiska världen genom att använda ord. Ord består av 
bokstäver, meningar består av ord. En molekyl består av atomer, en cell består av 
molekyler, ett organ består av celler och människan består av organ. 
 
Är musik det klingande eller är musik något som man kan förmedla genom ordnat 
ljud? Det finns nog ingen generell accepterad definition av begreppet musik. 
Alltså måste man själv avgöra vad som är musik utifrån sitt eget tycke. 
 
Jag vill göra er uppmärksamma på att från och med nu så kommer jag inte an-
vända ordet ton eller tonkvalitet som syftar på hur många svängningar per sekund 
en ton har, utan dess andra kvalitéer som styrka och varaktighet. 
 
Jag skulle vilja berätta historien bakom min uppsats. Min första tanke var att 
skriva om Franz Liszt men ganska snart efter att vårterminen hade börjat ångrade 
jag mig och bestämde mig istället för att skriva om pianoteknik, vilket är ett ämne 
som är mycket stort. Jag behövde därför avgränsa mig genom att välja ut ett speci-
fikt område inom ämnet pianoteknik. Frågor som dök upp i mina tankar var vad är 
det viktigaste och mest grundläggande en pianist behöver bekanta sig med inom 
ämnet teknik? Jag funderade då på vad jag själv tyckte var det mest problematiska 
med pianoteknik och gick i mina tankar igenom de senaste åren av mina pianostu-
dier. 
 
Jag är ganska säker på att jag fram tills jag började på Geijer-skolan i Värmland 
2007, och tog pianolektioner av Per Östlund, nästan inte alls tänkte på teknik över 
huvudtaget eller att jag hade en mycket enkel syn på pianoteknik. Man kan nog 
sammanfatta att min syn på pianoteknik vid den här tidpunkten var att bra teknik 
var förmågan att spela mycket starkt och mycket fort: terser, skalor, brutna ack-
ord, oktaver osv. 
 
En sak som jag tydligt har lagt märke till sen jag började mina pianostudier vid 
kulturskolan i åttan i högstadiet, är att olika pianon är olika. Det började med att 
jag tyckte att det var fysiskt jobbigare att spela på det pianot, som min första pia-
nolärare undervisade på, än vad det var att spela på något annat akustiskt piano 
eller el-piano som fanns på skolan. Jag hade vid den här tidpunkten inställningen 
att fingrarna och deras muskelkraft var det enda som man använde vid pianospel. 
Principen som jag följde vid övning var att placera fingret på tangenten och sedan 
lyfta fingret så högt jag kunde och sedan slå till tangenten, jag övade alltid starkt, 
någonstans mellan mezzoforte och fortissimo, men fff och ffff var omöjligt men 
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min dåvarande teknik och fingerstyrka. När jag hade övat in stycket långsamt, 
vilket var det enda alternativet eftersom jag var tvungen att lära in ton för ton, 
spelade jag det som jag sedan kände för utan att tänka på hur jag gjorde med fing-
rarna. En sak som jag tydligt minns är att jag alltid spelade med helt raka och ut-
sträckta fingrar, vilket helt naturligt gör att den köttigaste delen med störst yta av 
fingret träffar tangenten.  
 
En annan sak jag lade märke till i slutet av högstadiet var att det var annorlunda 
att spela på en flygel och ett vanligt piano. Jag föredrog Bechsteinflygeln i för-
samlingshemmet men var också ganska förtjust i Malmsjöflygeln i kyrkan, de lät 
mycket bättre och svarade bättre. På något vis behövde man inte anstränga sig lika 
mycket fysiskt för att spela på dem. Båda flyglarna var relativt lättspelade om 
man jämför med den första Steinwayflygeln eller Yamahaflygeln jag spelade på.  
 
Under gymnasiet så hände en katastrof då jag var tvungen att börja öva på el-
piano, vilket jag tror hade en mycket negativ effekt på min teknik. Jag kan redan 
nu säga att jag inte tänker under några omständigheter nämna någonting mer om 
el-pianon i min uppsats.  
 
Efter gymnasiet följde två år på folkhögskolan i Ransäter då jag för första gången 
stötte på en Steinwayflygel och en Yamahaflygel. Jag hade lektioner på Yamaha-
flygeln som jag tyckte var väldigt tungspelad då, och Steinwayflygeln var ännu 
värre, fast jag älskade att spela på den de gångerna jag fick möjlighet att göra det 
för att ljudet, klangen och tonen lät mer som man ville än vad tidigare instrument 
jag spelat på gjort. Både de här flyglarna gjorde att jag lätt spände mig för att tan-
genterna vägde mycket mer än vad jag var van vid, vilket ofta ledde till fysisk 
överansträngning.  
 
Efter folkhögskolan så började jag på musikhögskolan i Örebro, och jag har nog 
aldrig experimenterat så mycket med teknik tidigare som jag gjort under dessa år. 
Man kan nog säga att dessa år symboliserar min död och pånyttfödelse i pianotek-
nik. Mitt mål har varit att hitta en perfekt teknik (relativt från person till person 
anser jag), och för att definiera perfekt teknik så skulle jag vilja säga att det är 
förmågan att med den enda nödvändiga fysiska ansträngning åstadkomma vad 
man vill med sitt instrument: mina intentioner, kompositörens intentioner. Saker 
som jag inte vill uppleva igen är fysisk överansträngning, utmattning och skador. 
Allt detta är fiender till perfekt teknik. Tekniken upphör där trötthet börjar. 

Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att ge en djupare förståelse för vad som är mest 
grundläggande för pianoanslag genom att undersöka olika pianisters förhållnings-
sätt till pianoanslag och se vilka gemensamma idéer de har. 
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Ämnet anslag i sig är inom pianoteknik ett mycket omfattande ämne och kräver 
därför avgränsning. Det går inte att separera anslaget från det som händer före och 
det som händer efter anslaget, eftersom anslaget är oskiljaktigt från det som ger 
upphov till anslaget och det som anslaget ger upphov till. Man måste veta vad 
anslaget ska ge upphov till och man måste känna till vad som ger upphov till an-
slaget. Därför så berör jag även det psykologiska, mentala och det klingande re-
sultatet i den utsträckning jag tycker är nödvändigt. Jag tror inte att man kan skapa 
en ton med en personlig karaktär utan att sätta den i förhållande till andra toner i 
ett musikaliskt sammanhang och jag anser inte att det finns en universell sanning 
om vad en ful och fin ton är. Och kommer därför inte att uppehålla mig mer än 
nödvändigt i denna fråga. Kärnan i mitt syfte är att medvetandegöra det som är 
mest relevant för anslag och som en pianist bör vara medveten om. Detta kan vara 
olika från person till person men jag utgår ifrån det som jag själv upplever att jag 
behöver veta och hoppas att det kommer att hjälpa läsaren lika mycket som det 
har hjälpt mig själv. Jag vill ta reda på vilka olika uppfattningar om hur man bör 
använda kroppen vid anslag, t.ex. fingrarnas kontaktyta, armtyngd och anslags-
tekniker. Hur påverkar det mentala, psykiska och vilken fysisk inställning man 
ska ha? Vad behöver man veta om instrumentet?  

Metod 
Min undersökning har genomförts genom samtal och intervjuer med två pianister, 
en pianotekniker, och genom praktiska experiment och självstudier vid pianot. Jag 
har också läst litteratur om och av framstående pianister och pianopedagoger. Jag 
valde litteratur utifrån pianisternas rykte, namn och vilka elever dessa pianister 
haft. Jag tyckte också att det var viktigt att skapa mig en egen uppfattning om vad 
jag tycker om deras spel, vilket har gjort att jag har lyssnat på inspelningar på de 
pianister som det finns inspelningar på. 
 
Mina samtal och intervjuer spelades in och vi träffades öga mot öga. 
 
De pianister som jag har intervjuat om anslag är Albena Zaharieva som har arbetat 
som pianopedagog på Musikhögskolan i Örebro, och Kristina Balstedt som är 
pianopedagog på Musikhögskolan i Örebro. Varför jag valde just dessa personer 
var dels för att jag ansåg de vara kompetenta, och dels för att jag inte kände till 
deras förhållningssätt till anslag så att jag kunde förutse vad de skulle säga. Jag 
valde också att samtala med en pianotekniker för att lära mig hur instrumentet ser 
ut på insidan och hur avgörande mekaniken är för pianospelet. I alla samtal berät-
tade jag om mitt ämnesval och ungefär vad jag ville veta, det svåra var att formu-
lera frågor, så frågorna var få, men jag lyckades ändå för det mesta få ut de svar 
jag ville. I mitt första samtal med Balstedt lämnade jag till stor del ordet fritt, vil-
ket jag tror var bra, för då fick jag ut saker som jag själv inte hade tänkt på. 
Samma sak var det också med Zaharieva till viss del, men där fick jag mycket mer 
tid och hon var ganska angelägen om att jag skulle styra samtalet. Men det blev 
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många intressanta sidospår också. Den tredje personen jag samtalade med var 
pianoteknikern Kaj Bruun.   
 
Efter att ha sammanfattat skriftligt samtalet med Albena Zaharieva så fick jag 
möjligheten att träffa henne igen och visa vad jag skrivit och på så vis kontrollera 
att det såg bra ut.  
 
Efter att ha sammanfattat skriftligt samtalet med Kaj Bruun så skickade jag det till 
honom och han rättade det som inte stämde och skickade tillbaka det. Sen så bifo-
gade han också saker som han tyckte var viktigt att veta. 

Definition av olika begrepp 
Anslag 
 

Anslag betecknar inom pianospelet det sätt på vilket fingrarna trycker ned 
tangenterna och därmed utlöser hamrarnas slag mot strängarna… Anslag an-
vänds ibland även som karakteriserande beteckning för instrument, vilka 
alltefter graden av lättspelthet sägs ha ”lätt” el. ”tungt” anslag. (Sohlmans 
musiklexikon, s 156) 

 
 
I Berit Tohvers Tanke – Ton så beskrivs anslag så här: 
 

Touch/Anslag är ett begrepp som man använder för att beskriva dels den 
kraftmängd som åtgår för att trycka ner en tangent, dels det avståndet som 
finns för att tangenten ska nå botten. Under hela 1800-talet skedde ständiga 
förbättringar i konstruktionen av pianots möjligheter att få ökad tonvolym. 
Ett nytt tonideal var på väg. Djupare fall och tyngre nedslag producerade en 
sångbarare ton. På ett piano från början av 1800-talet var touchen mycket 
lätt, endast ett tryck på 14 gram och ett avstånd på 4-5 millimeter fodrades 
för att trycka ner tangenten. Dessa siffror förändrade sig under 1800-talet 
och stabiliserades sig först i slutet på detta århundrade. Motsvarande siffror 
på en modern Steinway ligger på 51-57 g och 9-10 mm (Tohver, s 173) 

 
Min definition av begreppet anslag är att anslag är hur man trycker ner en tangent, 
eller det som ger upphov till den kraft eller energi som för ner tangenten och på-
verkar hammarens hastighet mot strängen. Med anslag producerar man olika ton-
kvaliteter. 
 
Fingerspetsen sitter allra längst ut på fingret som oundvikligen gör att nageln slår 
i tangenten om man inte klipper naglarna ordentligt. Detta ord kan ibland uppfatt-
tas vara identiskt med eller ungefär samma som fingertopp beroende på vem man 
frågar, men jag anser att det är skillnad på fingertopp och fingerspets. Jag har 
också genom viss litteratur uppfattat det som att det är skillnad på fingerspets och 
fingertopp. 
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Fingertoppen är enligt mig den del av fingret som sitter mellan fingerspetsen och 
fingerblomman. 
 
Fingerblomman sitter på insidan av fingret och ger upphov till fingeravtryck. För 
att använda den kontakytan så krävs det att man sträcker ut fingret så att hela den 
yttersta leden av fingret är i rak linje, d.v.s. okrökt. 
 
Pronatorer och supinatorer är de muskler som t.ex. i underarmen gör det möj-
ligt med inåtrotation och utåtrotation. Dessa muskler gör dig flexibel. 
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BAKGRUND 

Följande avsnitt består av material hämtat från litteratur skriven av och om väl-
kända pålitliga pianister och pianopedagoger, där de tar upp relevanta saker om 
ämnet anslag. Här finns också material hämtat från mitt samtal med pianotekni-
kern Kaj Bruun om instrumentet. 

Karl Leimer och Walter Giesekings metod 
Walter Gieseking (1895–1956) var fransk/tysk pianist och kompositör som till 
stor del var självlärd. Han var elev till Karl Leimer mellan 1912–1917 och det är 
hans metod som Gieseking övertog och höll fast vid och som han ansåg vara den 
bästa. Gieseking studerade noterna borta ifrån pianot och föreställde sig att han 
spelade musiken och sedan framförde stycket felfritt. Han hade en ofantligt stor 
repertoar med musik av bl.a. Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, De-
bussy, Ravel, Prokofiev, Busoni, Hindemith och Schönberg.  
 
Karl Leimer och Giseking har tillsammans gett ut en bok som heter: Piano te-
chnique (originaltitel: Modernes Klavierspiel) som egentligen är två böcker i en: 
The shortest way to pianistic perfection och Rhythmics, dynamics, pedal and other 
problems of piano playing. En sak som enligt de själva skiljer deras metod från 
andras är bland annat deras inställning till hur man ska lära in ett nytt stycke: 
Nämligen genom att memorera det utantill innan man sätter sig vid pianot och 
övar det. Boken tar upp olika aspeker om pianoteknik. Hur man memorerar ett 
stycke genom visualisering, hur man kan utveckla sin teknik med mentalt arbete 
genom extrem koncentration, och förhållningssätt i övrigt till pianospel. Här besk-
rivs hur man ska tänka och vilken fysisk inställning man ska ha, bland annat så 
skriver Leimer och Gieseking att man ska eliminera alla onödiga rörelser och 
hålla händerna och fingrarna så nära tangenterna som möjligt, vilket förutom 
träffsäkerhet också har stor betydelse för anslagskvaliteten. När en tangent har 
anslagits så är det omöjligt att förändra tonens kvalitet, genom avspänning så kan 
man utföra de exakta nödvändiga rörelserna man behöver för att få det allra bästa 
resultatet. De tar också upp olika typer av anslag och går igenom varje typ av an-
slag noggrant och beskriver vilka egenskaper de har. Deras metod bygger på nog-
grann observation och är enligt dem helt naturlig och den kortaste vägen till pian-
istisk perfektion.  
 
Det som enligt Leimer och Gieseking skiljer deras metod mest ifrån andra är trä-
ningen av lyssnandet, de flesta pianister har inte förmågan att lyssna på sig själv 
korrekt. För att uppnå perfektion måste man ha ett perfekt gehör beträffande ton-
kvalitet, varaktighet och styrka. Men för att öva upp lyssnandet så måste man ha 
rätt kunskap om musiken. Förmågan att lyssna kritiskt på sig själv och att konti-



!

!7!

nuerligt hålla kontrollen på sitt anslag ska utvecklas systematiskt genom yttersta 
koncentration. Det är hjärnan som styr fingrarna, och genom att ha ett vältränat 
öra vet hjärnan vad som ska göras och fingrarna kommer att göra det rätta arbetet. 
De förespråkar utnyttjandet av alla anslagsmöjligheter, både aktivt fingerspel, 
tyngdspel och naturlig hållning av fingrar och armar. 
 
I Giesekings och Leimers Piano technique, som är en engelsk version av det tyska 
originalet, finns ett kapitel som specifikt rör anslag och ordet dem använder är 
”Touch” vilket jag översätter till anslag. I boken så beskrivs fyra typer av anslag: 

1. Fritt fall (The Free fall) 
2. Kasta, slå, svinga (The throw, stroke, swing)   
3. Rulla (The roll) 
4. Tryck (The pressure) 

Fritt fall (The Free fall) 
Anslag genom fritt fall kan utföras genom hela armen, underarmen, handleden 
eller fingrarna. Man låter då tyngdkraften styra fallet. Denna typ av anslag kan 
användas genom att bara låta fingrarna, handleden, eller hela armen falla fritt ned 
på tangenterna. Men för att den nödvändiga energiöverföringen ska ske så måste 
man fixera olika leder. Man kan böja armen och hålla armbåge, handled och fing-
rar i en fixerad position men fri från stelhet och sedan så låter man armen falla 
fritt från axelleden. Det är viktigt att hålla fingrarna stadigt, för fingrarna ska fun-
gera som sikte, så att rätt tangenter träffas. Man kan också falla fritt från armbå-
gen genom att fixera fingrarna och handleden, överarmen ska hänga löst. Man kan 
också falla fritt från handleden, vilket kräver fixering av fingrarna och underar-
men, men löst hängande överarm. Och så finns också fritt fall från bara fingrarna 
vilket kräver så mycket fixering av fingrarna som är nödvändigt för anslaget. Dem 
olika fria fallen genererar olika mycket kraft beroende på höjd, grad av fixering 
och vilken tyngd man använder och vilka andra anslagstyper man kombinerar 
med.  

Kasta och slå (The Throw and stroke) 
Anslag genom att kasta och att slå genomförs genom muskelstyrka eller muskel-
aktivitet. Fixera och använd dragningskraft från knogarna, handleden, armbågen 
eller armen. Man kan alltså kasta från knogarna genom fixering av fingrarna, från 
handleden genom fixering av fingrar och knogar, från armbågen genom fixering 
av fingrar, knogar och handled, och från armen genom fixering av fingrar, knogar, 
handled och armbåge. Anslag genom att slå är mycket lik anslag genom kast vil-
ket gör det svårt att särskilja dem ifrån varandra. Men slag är, om jag förstår det 
rätt, att man använder mer muskelstyrka eller muskel aktivitet. Oftast så använder 
man en kombination av dessa två som båda är ett resultat av fritt fall. 

Rulla (The roll) 
Genom att rotera från armleden eller axeln. Ta en oktav med tumme och lillfinger 
och spela dem varannan gång i snabbt tempo genom rotationsrörelser från armle-
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den eller axelleden så uppstår ett tremolo. Anslag genom att rotera från axelled 
eller armled gör att man naturligt höjer armbågen. Man ska alltså inte sträva efter 
att ha armbågen nära kroppen för då kommer den fria rörelsen att hindras. Man 
bör inte använda den här anslagstypen för att genomföra en ren drill, bara i speci-
fika fall så tillämpas den. Drillen utförs med muskulär fingeraktivitet. 

Trycka (The pressure) 
Lägg fingrarna på tangenterna, fixera fingrarna och tryck sedan ned tangenterna 
med olika mycket tyngd. Genom fixering kommer olika mycket tyngd att överfö-
ras genom fingrarna. Överarmen ska hänga flexibelt (löst, fritt), böj underarmen 
så att den är i rätt höjd över tangenterna, fixera handleden anpassat till armens 
längd så att musklerna i axlarna bär upp armens tyngd. Genom att pressa ner tan-
genten med fixerat finger kommer man att känna armens tyngd över det. Armen 
ska vara passiv. Nervkänseln i fingertopparna spelar en viktig roll för ton nyanse-
ringen, speciellt för den här typen av anslag. Man får inte använda mer muskel-
spänning än vad som är nödvändigt. För att få en sångbar ton så ska man inte böja 
fingrarna, utan helst istället sträcka ut fingrarna så att man trycker ned tangenterna 
med den yta från den yttersta leden (där fingerblomman är). Detta gör det möjligt 
att få fram ett stort utbud av ton nyanser.  

Josef Lhevinne 
Josef Lhevinne (1874–1944) studerade vid Moskva konservatoriet under Vasilij 
Safonov och gick i samma klass som Rachmaninov och Skrjabin och vann guld-
medalj i piano 1892. Han hade sin debut vid 14 års ålder med Beethovens 5:e pi-
anokonsert under ledning av Anton Rubinstein. Han var gift med Rosina 
Lhevinne som också var pianist som vann gulmedalj i piano i sin klass och som 
också gick på Moskvakonservatoriet. Lhevinne har skrivit en bok som heter: Ba-
sic principles in pianoforte playing. Boken är endast 48 sidor och där finns det 
med två kapitel som mer eller mindre berör ämnet anslag.  

Förhållningssätt till anslag  
För Lhevinne så är anslag en fråga om eliminering av det icke nödvändiga, så att 
man kan uppnå högsta möjliga konstnärliga resultat med minsta möjliga medel. 
Fingrarna, händerna, handleden, armen och bålen används vid anslag. Han säger 
att han brukar instruera sina elever att få bort aktivitet i alla leder i fingrarna föru-
tom dem lederna som förenar fingrarna med handen. Men han säger att det finns 
undantag då de andra lederna behövs också. Han erkänner också att anslag till stor 
del också är en individuell sak och att pianistens hand påverkar anslaget mer än 
vad de flesta kan föreställa sig. Ju tjockare köttet på dynorna är ju större anslags-
rikedom finns det. 
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Om lyssnandet 
Lhevinne skriver att lyssnandet är mycket viktigt. De flesta hör, men de lyssnar 
inte. De elever som lärt sig lyssna är de som spelar bäst.  

Om bra och fin ton  
Om man slår med den beniga delen av fingret så produceras en annan ton än om 
man använder den köttiga delen av fingertoppen. För att producera en bra ton så 
måste tangenten hela vägen ner till botten. Att bara komma halvägs ner ger ett vit 
och färglöst spel. Han skriver också om förutsättningen för att producera en fin 
ton.  

Mental föreställning  
Man måste först ha en mental föreställning om vad en fin ton är. För den som inte 
har fin ton men ändå kan höra så är det möjligt att öva upp det genom rätt juste-
ring av hur man använder armen och handen.  

Om kontaktyta  
För att få en fin och sångbar ton måste man använda rätt del av fingret. Den pro-
duceras lättast genom att man använder den del av fingret som har mest kött. En 
spröd, skör ton är ibland lika nödvändig som en klingande sångbar. Om man vill 
ha en hård och metallisk ton så ska man använda den beniga hårda delen av fing-
ertoppen. Om man lyfter fingrarna endast från knogleden och slår an tangenten 
utifrån den leden så kommer man se att kontaktytan på fingret inte är på finger-
spetsen utan lite under. Ytan blir större än om man använder fingerspetsen. Ju 
större yta som träffar tangenten ju mer ringande och sångbar blir tonen, och ju 
mindre yta som träffar tangenten ju hårdare och trubbigare blir tonen. Genom 
denna justering från mindre kontaktyta av fingret till större kontaktyta av fingret 
träffar tangenten kommer att göra att tonen förbättras märkbart. 

Om handleden  
En annan sak som enligt Lhevinne är viktigt när man vill producera en fin ton är 
användningen av handleden. Om fingrarnas köttdynor fungerar som däck så fun-
gerar handleden som fjäder eller stötdämpare. Det är nästan omöjligt att producera 
en fin sångbar ton med en stel handled. Handleden måste vara flexibel. Men när 
största möjliga briljans krävs som i vissa partier i t.ex. La Campanella så är det 
nödvändigt med spetsiga fingrar och stel/fast handled.  

För att producera en bra ton  
Lhevinne beskriver hur man kan gå tillväga för att producera en bra ton. Håll han-
den i normal position 6 cm över tangenterna utan att fingrarna hänger ner mot 
tangenterna och låt handen falla med första leden av andra fingret med ganska 
flexibel handled så att vikten från den fallande handen och armen för med sig tan-
genten ner till botten utan en känsla av slag. Slaget är förödande för bra ton. (Jag 
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tror Lhevinne här syftar på ett anslag där man slår på tangenten med fingret som 
om det vore ett bord, vilket då ger upphov till ett ljud på tangenten. Detta skulle 
försämra kontrollen över tangenten. Man kan falla på tangenten utan att ett slag-
ljud uppstår. Om man lyckas med detta så kommer man uppleva en helt annan 
kontakt med tangenten.) Fingret ska vara normalt krökt, inte platt. När fingret 
träffar tangenten så ska det kännas som om att man greppar tag i tangenten, inte 
att man slår den. Det ska kännas som att man håller i tangenten och så stor yta av 
fingertoppen som möjligt ska vara på tangenten. Han skriver att de som spelar 
piano som om det vore ett bord kommer aldrig att lära sig den rätta principen för 
att få en bra ton. 

För att lösa tekniska svårigheter  
Fingersättning är av stor betydelse. Man måste välja den bästa möjliga fingersätt-
ning för varje passage och ha den rätta handlutningen eller handpositionen. 
Många kämpar med svåra passager och förklarar de omöjliga, när det enda man 
behöver göra är att förändra handpositionen antingen genom att luta handen eller 
att höja eller sänka handleden. Det är omöjligt att säga exakt vilken förändring 
som måste göras men en bra regel är att experimentera sig fram till det enklaste 
sättet för individen. 

Anslag vid staccatospel  
När det gäller staccato spel så finns det vissa saker man kan tänka på. Ofta men 
inte alltid så vill man inte höra hur fingrarna knackar på tangenterna, vilket de ofta 
gör vid staccatospel. Man kan reducera knackandet genom en enkel justering vil-
ket också skulle öka lättheten och karaktären hos staccatot. Genom att höja hand-
leden så skulle slagen komma från en annan vinkel, vilket skulle reducera knack-
andet. Man kan använda bara fingrarna, handled eller underarmen vid staccato-
spel. Vid användandet av underarm så krävs att man håller handleden fixerad. 

Gottfrid Boon (1886–1981) 
Gottfrid Boon blev antagen till organistklassen vid musikkonservatoriet i Stock-
holm 1903 och tog sin examen 1906. 1907 började han spela piano för Richard 
Andersson. Han blev djupt imponerad och hänförd när han fick höra pianisten 
Eugen d’Albert när han kom och konserterade i Stockholm 1908. Han blev så 
fascinerad att han beslöt sig för att ägna sitt liv åt pianot istället för orgeln. Han 
sökte efter lärare med andra idéer som kunde hjälpa honom att hitta en annan tek-
nik så han tog lektioner från ett stort antal pianister, avfärdade vissa, och hittade 
dem som var rätt för honom. 1920 började han ta lektioner av Artur Schnabel för 
första gången och 1920–1922 studerade han också för Bruno Eisner som var väl 
förtrogen med den teknik som Boon ville ha. 
 
Boken som jag läst heter tanke – Ton och är skriven av författaren Berit Tohver 
som har gjort ett djupgående arbete om Boons verksamhet som pedagog. 
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Karaktäristiskt för Boons metod  
Att vara medveten, avspänd, fullkomligt koncentrerad, att ha en mental föreställ-
ning av tonen i sitt inre och att vara självkritisk är karaktäristiskt för Boons metod. 
Koncentrationen ska vara med överallt, i övandet och vid konserter. Man måste 
uppleva klangen i förväg, om man får en misslyckad klang så beror det på att man 
inte är tillräckligt koncentrerad. ”Är tonen riktigt tänkt inställer sig avspänning 
och de riktiga rörelserna av sig självt” (Tohver, s 195 ) 

Anslag/tonbildning  
Det är nödvändigt att veta att Gottfrid Boon inte använde sig av ordet anslag ef-
tersom han associerade ordet till ”slå” och ”slag”, istället använder han ordet ton-
bildning.  

Grundprinciper för pianospel 
I Gottfrid Boon-Sällskapets stadgar från 1961 finns en koncentrerad formulering 
av Gottfrid Boons grundprinicper för pianospel som han utarbetade:  

 
Gottfrid Boons grundprinciper för pianospel, vilka är följande: Att genom 
örats och tankens musikaliska uppövande kunna i förväg inom sig medvetet 
´avlyssna´ och uppleva det musikaliska skeendet, att under fullständig av-
spänning utveckla nervkänslan - ´tonförnimmelsen´ - i fingertoppen samt att 
ställa muskelarbetet helt under musikalisk tankekontroll för att därigenom 
bli i stånd att återge den redan upplevda tonen. (Tohver, s 97) 

 
I den andra pianoskolan 1965 uttrycktes principerna:  
 

Det väsentligaste i den första pianoundervisningen är tonbildningen. Ton 
utan liv är liv utan själ. Eleven måste träna upp förmågan att aktivt lyssna 
med det inre örat, och koncentrerat tänka på nervkänseln i fingerblomman. 
(…) Eleven måste vara fysiskt och inte minst psykiskt avspänd ty vid minsta 
spänning bryts förbindelsen mellan hjärnan och fingerblomman och tonen 
får en oskön och pressad klang och tekniken blir osäker. Härav framgår att 
allt mekanisk övande förstör koncentrationsförmågan och örats känslighet 
samt förhindrar en sund och framgångsrik utveckling. (Tohver, s 97) 

Demonstration av tonbildnings/anslagsövning 
I Boons pianoskola så finns det en tonbildningsövning på fem toner som han 
kommenterar ingående. Övningen består av fem toner med båda händerna. Med 
båda tummarna som börjar från nyckelhåls c, vänster hand spelar fem toner ner 
till f och sedan upp till c igen, samtidigt som höger hand spelar upp till g och se-
dan ner till c igen. Han skriver i kommentaren:  
 

De första fem tonerna är enbart en avspännings- och tonbildningsövning. 
Den bör under den första tiden övas dagligen. Vi börjar med avspänning, 
vilket är nödvändigt för att uppnå ett gott studieresultat. Lägg händerna löst 
på tangenterna och lämna aldrig kontakten med dem. Tryck långsamt ner 
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tangenten och hål den nere utan att trycka eller att pressa. Tänk att armen 
svänger fritt som en pendel i axelleden – Varifrån de flesta spänningar härle-
der – och pressa inte över- och underarmen. Håll inte handleden för lågt. 
Fixera inte knogarna. I båda fallen förlorar man annars den fina nervkänsel 
som utstrålar i fingerblomman. När detta är någorlunda klart övergår man till 
tonbildningen, vilket är lika nödvändigt som avspänningen, för att undvika 
ett mekaniskt pianospel. Nu kommer även fantasien att spela en stor roll. 
Lyssna in tonen och tänk på nervkänseln i fingerblomman. När tonen är klar 
i örat och tanken, så sätt an den – utan att trycka. Man spelar med finger-
blomman och inte med knogarna. Lyssna noga på hur tonen klingar och håll 
den kvar både i örat och i känseln till nästa ton, som upplevs på liknande 
sätt. Skulle en trötthet inställa sig så vila några minuter och fortsätt sedan. 
Vid ansättningen av tonen tänk den nedifrån och uppåt – aldrig motsatsen - 
och gör genom tanken samtidigt en passiv uppåtrörelse i handleden. Skjut 
inte fram överarmen eller handleden. Det kan synas svårt, men när man väl 
kommer in i det övervinner man snart svårigheterna och en stor tillfredstäl-
lelse inträder. Det fordras dock viljekraft, tålamod och ambition. Öva lång-
samt. Endast sådant tempo får väljas som gör det möjligt att i förväg uppleva 
tonen i örat och tanken samt känseln i fingerblomman. Giv noga akt på fing-
ersättningen och rytmen. (Tohver, s 100) 

Hjärnan är kraftkällan 
Tonen är musikens själ. Utan en fri, levande ton blir det ingen musik. De 
flesta spelar med fingrarna och ögonen men det är hjärnan som via örat ska 
tränas. Fingret ska via sin nervkänsel läras bli medvetet om det sätt tangen-
ten ska beröras. Armen måste lägga av med alla omedvetna rörelser. Kraft-
källan är hjärnan ej fingrarna eller armen. (Tohver s, 104)  

 
Boon använder ordet trycka på olika sätt. ”Ordet används som synonym för att 
sätta an tangenten men är också liktydigt med att pressa, dvs. att hålla nere tan-
genten med mer kraft än vad som behövs.” (Tohver, s 173) 
 
I Tanke – ton s.193 skriver Tohver om den litteratur i psykologi och pianospel, 
som Bonn fick influenser ifrån och som ledde till den metod som han baserade sin 
undervisning på. Artur Schnabel, ledde in honom i ett pianospel grundat på ett 
psykologiskt tänkande vilket gjorde att Boon intresserade sig främst av den littera-
tur som gick ut på att utveckla tekniken genom tankeförmågan. En annan person 
som författaren nämner är Friedrich Adolph Steinhausen som skrev en bok om 
pianospel. Berit Tohver citerar det Steinhausen skriver: ”Teknik är de utövande 
organens absoluta hörsamhet till viljans konstnärliga avsikt”…”Ju mer uppövat 
öra ju mer anpassar sig rörelseapparaten om också omedvetet” (Tohver, s 197) 
Tohver tar också upp saker som Willy Bardas skriver om i sin bok om pianotek-
nik.  
 

Den psykologiska förståelsen förenklar och befrämjar det rent mekaniska ar-
betet. Han menar att i det ögonblick eleven blivit van att klart se en rad av 
psykologiska gestalter och aspekter och inte bara mekaniska, först då börjar 
ett meningsfullt arbete… (Tohver, s 198) 
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Om frihet  
Tohver skriver också att Bardas poängterar hur viktig muskelkänslan är för rörel-
sen och att muskulaturen ska vara böjlig och elastisk. Klangföreställning och 
muskelkänsla är så tätt förbundna med varandra att själva klangföreställningen är 
tillräcklig för att väcka en bestämd muskelkänsla. Det är inte handens form, utan 
dess skicklighet att anpassa och utföra den rörelse som krävs som är avgörande. 
Största möjliga muskelavspänning, löshet, elasticitet och rörlighet är grunden för 
utvecklandet av skicklighet. Man måste lära känna sina fingrars naturliga styrka 
och ojämnhet. Till de svagare fingrarna, som fjärde och femte fingret, måste man 
tillföra mer vikt från hand och underarm vilket skulle ge dem mer avspändhet och 
på så vis undvika överansträngning och trötthet.  

Lyssnandet och nervkänslan i fingerblomman 
”Det inre örats och nervkänslans utveckling i fingerblomman är grundvalen 
för ett sunt, skiftningsrikt pianospel” (Tohver, s 213) 

Upplev tonen och hur det känns 
”När tonen tas, registrera hur det känns. Vid upplevelsen måste nerverna re-
agera” 
”Om örat inte hör och inte ´för med sig´ klangen får inte fingrarna den nöd-
vändiga signalen från hjärnan” (Tohver, s 213) 

 
Boons trestegform  
Thover menar att Boon utvecklade en trestegsform: 
 

1. Hämma de felaktiga reflexerna  
2. Ge mental tankeinriktning. Fokusera medvetandet på fullständig frihet i 
nacke-rygg-arm-hand-fingrar. Tänk tonen uppåt.  
3. Spela utan störning av spänningar. Låt tanken leda. Rörelsen ska ske pas-
sivt, d.v.s. inte göra utan låta ske.” (Tohver, s 212) 

Heinrich Neuhaus 
Heinrich Neuhaus (1888-1964) rysk pianist som och pedagog som undervisade 
vid konservatoriet i Moskva och hade elever som t.ex. Richter och Gilels. Han har 
skrivit en bok som heter Om pianospelets konst där han tar upp ett helt kapitel om 
arbete med teknik och anslag. 
 

”Ju bättre man har klart för sig vad man ska göra, desto klarare framstår det 
också hur. Själva målet bestämmer medlen för att uppnå det[…] Handen 
som underordnar sig intellektet” (Heinrich Neuhaus, s 97 Om pianospelets 
konst)  
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Om vilka delar av kroppen man använder vid anslag  
Neuhaus säger att man ska utnyttja hela kroppens naturliga anatomiska rörelse-
potential: fingrets yttersta led, hela fingret, handen, underarmen, skulderbladen 
och delar av ryggen. Man måste veta när och hur man ska använda dem. Om man 
låter ett finger eller flera falla på en eller flera tangenter helt fritt från en höjd av 
20-25 cm, med underarmens tyngd endast, utan att hjälpa till eller att bromsa så 
uppnår man pianotonens högsta styrka. Det svåraste är att spela mycket länge, 
mycket starkt och mycket snabbt.  

Anslagkraft, höjd över tangenterna, hastighet och tyngd  
Neuhaus ger en bra beskrivning av hur energiöverföringen går till vid anslag. Han 
skriver så här: 
 

Den energi som förmedlas till tangenten vid anslaget bestäms av anslags-
kraften (F) och handens höjd över klaviaturen före anslaget (h). Värdena f 
och h bestämmer handens hastighet v i anslagsögonblicket. Värdet av detta 
v, tillsammans med tyngden m hos den fallande kroppen (fingrarna, un-
derarmen, hela armen m.m.), påverkar den till tangenten överförda energin. 
(Neuhaus, s.101) 

För att uppnå mästerskap 
Han anser att en pianist, för att uppnå mästerskap, ska känna till musiken, sig själv 
och pianot.  

Om frihet  
Neuhaus skriver att fysisk frihet är viktigt, dvs. att hela armen från handen till 
axeln inte får bli stel eller styv för att inte förlora sin potentiella smidighet. Man 
ska vara fullkomligt avslappnad och bara göra dem absolut nödvändiga rörelserna. 
Man hjälper endast till att trycka ner tangenten när handens egen vikt inte räcker 
till för att uppnå önskad tonstyrka. Från ju högre höjd man slår an tangenten ju 
mindre tryck och ansträngning krävs det. Om man vill ha en stark ton så måste 
man använda ett större tryck om höjden är mindre, man kan alltså få samma ton 
genom anslagskraft(muskelkraft) från lägsta möjliga höjd som man kan få med 
anslag från högre höjd men mindre anslagsstryka. Minsta möjliga höjd är när fing-
ret vidrör tangenten. Minsta möjliga hastighet är när hammaren inte får tillräckligt 
med fart för att komma fram till strängen.  

Om ton och klang 
Nehaus nämner två vanliga fel hos pedagoger och pianister.  
De som underskattar, och dem som överskattar klangen. Det är den förstnämnda 
som är vanligast, det är de som inte kan lyssna på sig själva. Han skriver att deras 
gehör och fantasi inte är tillräckligt utvecklade. Dem som överskattar klangen är 
dem som njuter allför mycket av tonen dem förstår inte tonens del i helheten. Han 
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tycker att klangen är det första och viktigaste av alla de verktyg en pianist måste 
ha i sin hand, men den är bara ett verktyg inte målet.  
 

Musiken och kontakten avgörande  
Neuhaus skriver att: 
 

Det är fingertopparnas kontakt med tangenterna och den reella klangbild 
som därigenom uppstår – enkelt uttryckt: musiken – som är det avgörande 
vid pianospel. Om det lyckas mig att interpretativt förverkliga det som jag 
har föreställt mig, alltså min idé, min uppfattning om verket i fråga – då är 
det mig ärligt talat tämligen likgiltigt hur armbågarna uppför sig, vad mina 
ärade herrar Supinatorer och Pronatorer gör och huruvida min bukspottskör-
tel deltar i arbetet eller inte. Det är bevisat att den kunskap som studier av 
pronation och supination skänker, inte på något vis befrämjar pianospelets 
konst. (Neuhaus, s 111) 

Sammanfattning 
Här följer en sammanfattning av det Leimer, Gieseking, Lhevinne, Boon och 
Neuhaus säger. 

Koncentrationen och lyssnandet  
Lhevinne skriver inte någonting om koncentrationen, men han betonar hur viktigt 
lyssnandet är, och det är nog ganska självklart att intensivt lyssnande kräver hög 
koncentration. Gieseking och Leimer skriver att för att uppnå perfektion måste 
man ha ett perfekt gehör beträffande tonkvalitet, varaktighet och styrka. Men för 
att öva upp lyssnandet måste man ha rätt kunskap om musiken. Förmågan att 
lyssna kritiskt på sig själv och att kontinuerligt hålla kontrollen på sitt anslag ska 
utvecklas systematiskt genom yttersta koncentration. Boon tycker att koncentrat-
ionen är viktig och att den ska vara med överallt och han säger så här: ”Tonen är 
musikens själ. Utan en fri, levande ton blir det ingen musik. De flesta spelar med 
fingrarna och ögonen men det är hjärnan som via örat ska tränas.” (Tohver s 104) 
Neuhaus skriver att klangen är det första och viktigaste verktyget som en pianist 
först borde tillägna sig. Och lyssnandet är avgörande för att kunna utveckla 
klangen. De som underskattar klangen kan inte lyssna på sig själva. Men han på-
pekar också att klangen är ett verktyg och inte själva målet. De som överskattar 
klangen förstår inte tonens syfte i ett större sammanhang. Här kan vi se ett sam-
band mellan det som Neuhaus, Gieseking och Leimer skriver om perfekt gehör 
beträffande tonkvalitet, varaktighet och styrka. Lyssnandet handlar alltså inte om 
lyssnandet på den enskilda tonen, utan om lyssnandet på relationerna mellan to-
nerna, det betyder att man varken underskattar eller överskattar tonen. Enligt 
Neuhaus: Först musiken sedan klangen och sist tekniken i sin helhet. Enligt Gie-
seking och Leimer så måste man ha rätt kunskap om musiken innan man kan öva 
upp lyssnandet. Boon säger: ”Att genom örats och tankens musikaliska uppö-
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vande kunna i förväg inom sig medvetet ´avlyssna´ och uppleva det musikaliska 
skeendet…” Enligt Stienhausen: ”Teknik är de utövande organens absoluta hör-
samhet till viljans konstnärliga avsikt[…]Ju mer uppövat öra ju mer anpassar sig 
rörelseapparaten om också omedvetet” (Tohver, s 197) 

Den mentala föreställningen 
Neuhaus skriver:  
 

Om det lyckas mig att interpretativt förverkliga det som jag har föreställt 
mig, alltså min idé, min uppfattning om verket i fråga – då är det mig ärligt 
talat tämligen likgiltigt hur armbågarna uppför sig, vad mina ärade herrar 
Supinatorer och Pronatorer gör och huruvida min bukspottskörtel deltar i ar-
betet eller inte. (Neuhaus, s 111) 

 
Enligt Bardas är klangföreställning och muskelkänsla är så tätt förbundna med 
varandra att själva klangföreställningen är tillräcklig för att väcka en bestämd 
muskelkänsla. Enligt Boon: ”Att genom örats och tankens musikaliska uppövande 
kunna i förväg inom sig medvetet ´avlyssna´ och uppleva det musikaliska skeen-
det…” Han menar precis som Bardas. Lhevinne anser att man först måste ha en 
mental föreställning om vad en fin ton är för att kunna få fram en fin ton. Man kan 
anta att det gäller oavsett vilken ton man vill ha. Upplevelsen av en fin ton styrs 
av i vilket sammanhang den befinner sig i. Gieseking och Leimer menar att man 
kan utveckla sin teknik med mentalt arbete genom extrem koncentration. Gie-
seking övade aldrig vid instrumentet, han lärde in styckena borta från pianot och 
kunde sedan spela dem felfritt.  
 
Både den mentala föreställningen om musiken, tonen och klangen är enligt de 
sistnämnda oerhört viktigt. Detta är alltså enligt dem nödvändigt för att hjärnan 
ska veta vilka rörelser som kroppen ska utföra.  

Eliminerandet överflödiga rörelser 
Enligt Gieseking och Leimer ska man eliminera de onödiga rörelserna. Genom 
avspänning kan man utföra de exakta nödvändiga rörelserna, Lhevinne menar 
nästan exakt samma sak när han skriver att anslag är en fråga om elimineringen av 
det som inte är nödvändigt. Boon uttrycker sig på liknande sätt genom att säga att 
man måste sluta med alla omedvetna rörelser. Han bannlyste alla onödiga rörelser 
”Är tonen riktigt tänkt inställer sig avspänning och de riktiga rörelserna av sig 
självt.” (Tohver, s 195)Även Neuhaus är enig på den punkten och skriver att man 
ska vara fullkomligt avslappnad och bara göra de absolut nödvändiga rörelserna.  

Om kroppen 
Gieseking och Leimer förespråkar utnyttjandet av alla anslagsmöjligheter, både 
aktivt fingerspel, tyngdspel och naturlig hållning av fingrar och armar. I deras 
presentation av de olika anslagstyperna beskriver de vilka olika delar av kroppen 
som används och hur de används. Genom fritt fall då man låter fingrarna, handen, 
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underarmen osv. falla från olika höjd från tangenterna vilket kräver olika grad av 
fixering av dem olika kroppsdelarna för att den nödvändiga energiöverföringen 
till tangenten ska ske. Neuhaus är i stort sett enig i denna fråga och skriver att man 
ska utnyttja hela kroppens naturliga anatomiska rörelsepotential: fingrets yttersta 
led, hela fingret, handen, underarmen, skulderbladen och delar av ryggen. Man 
måste veta när och hur man ska använda dem. Han menar att när handens egen 
vikt inte räcker till så måste man hjälpa till med andra delar av kroppen. Han skri-
ver också att man kan uppnå samma tonkvalitet genom att från hög höjd, med 
armens tyngd och med mindre muskelkraft falla ner på tangenten, som man kan få 
genom att från lägre höjd eller ingen höjd alls över tangenterna med ren muskel-
kraft trycka ner tangenten. För att producera en stark ton från ingen höjd alls över 
tangenterna behövs det mer muskelkraft. Här krävs större grad av fixering för att 
genom dragningskraft från musklerna få tangenten att sjunka med hög hastighet. 
Själva fixeringen från fingrets yttersta led upp till axlarna är en förutsättning för 
att man med muskelkraft ska kunna få tillräckligt med fart i tangenten. Energin 
som man får genom muskelaktiviteten ersätter den energi som man annars skulle 
få ansträngningslöst av tyngdkraften genom fritt fall. Man kan dra slutsatsen att 
Gieseking, Leimer och Neuhaus är eniga om det fysiska arbetet vid anslag. 
Lhevinne skriver att fingrarna, händerna, handleden, armen och bålen används vid 
anslag, vilket överensstämmer ganska precis med Gieseking, Leimer och 
Neuhaus.  
 
Lhevinne brukade instruera sina elever att få bort aktiviteten i alla leder i fingrar-
na förutom de lederna som förenar fingrarna med handen. Men han säger att det 
finns undantag då dem andra lederna också behövs. Han erkänner också att anslag 
till stor del också är en individuell sak och att pianistens hand påverkar anslaget 
mer än vad dem flesta kan föreställa sig. Ju tjockare köttet på dynorna är ju större 
anslagsrikedom finns det. Gieseking och Leimer skriver att fingrarna när de är 
naturligt avspända har en viss krökning som man utnyttjar vid pianospel. När man 
sträcker ut fingrarna eller böjer dem mer så kräver det muskelansträngning som 
ofta kan vara onödig.  
 
Gieseking och Leimer tycker att nervkänseln spelar en viktig roll för tonnyanse-
ringen. När man vill ha en sångbar ton och vill få bättre kontroll över tonnyanse-
ringen tycker de att man ska använda den kontaktyta från den yttersta leden, d.v.s. 
fingerblomman. Lhevinne skriver inte något om nervkänseln men han påpekar att 
det är lättare att få en fin och sångbar ton om man använder den del av fingret som 
har mest kött. Ju större kontaktytan är ju mer sångbar blir tonen och ju mindre 
kontaktyta ju mer hård och trubbigare blir tonen. Neuhaus skriver inte specifikt 
om kontaktytan men betonar att fingertopparnas kontakt med tangenterna och 
musiken som därigenom uppstår är avgörande vid pianospel. Vi kan anta att hans 
definition på fingertoppen innefattar både fingerspets och fingerblomma eftersom 
han skriver att man ska använda hela kroppens rörelsepotential alltifrån fingrets 
yttersta led till hela fingret osv. I Boons grundprinciper från 1960 skriver han att 
nervkänslan eller tonförnimmelsen i fingertoppen ska utvecklas. I den andra pia-
noskolan 1965 skriver han istället att man koncentrerat ska tänka på nervkänseln i 
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fingerblomman. Kanske betyder detta att fingertoppen enligt Boon representerar 
hela delen från den yttersta leden av fingret. Han nämner ofta nervkänslan i fing-
erblomman och hur viktig den är för att producera den rätt tänkta tonen. När man 
spelar med fingerblomman så kommer den störta möjliga kontaktytan att infinna 
sig på tangenten. Gieseking och Leimer förespråkar användandet av bl.a. drag-
ningskraft från knogarna, men enligt Boon spelar man med fingerblomman och 
inte med knogarna.  

Frihet, elasticitet och flexibilitet 
Man kan enkelt sammanfatta att den fysiska friheten förespråkas av både Giesking 
och Leimer, Lhevinne och Neuhaus. Friheten är utnyttjandet av hela kroppens 
rörelsepotential är beroende av avspänning från axlarna ner till fingertopparna. Så 
fort man låser en led genom muskulär spänning eller fixering som inte är nödvän-
dig så hindras friheten. Neuhaus skriver att hela armen från handen till axeln inte 
får bli stel för då förloras den potentiella smidigheten eller flexibiliteten. Samma 
sak säger också Gieseking och Leimer. Lhevinne betonar flexibiliteten i handle-
den och säger att man kan lösa många tekniska svårigheter genom att tillämpa den 
rätta handlutningen eller handpositionen. Han säger också att det nästan är omöj-
ligt att producera en fin sångbar ton med stel handled. Boon säger att vid minsta 
fysiska och också psykiska spänning ”så bryts förbindelsen mellan hjärnan och 
fingerblomman och tonen får en oskön och pressad klang och tekniken blir osä-
ker.” Detta betyder att friheten och flexibiliteten är viktigt också för Boon. Enligt 
Bardas så ska muskulaturen vara böjlig och elastisk eftersom muskelkänslan är så 
viktig för rörelsen. Han säger att största möjliga muskelavspänning, löshet, elasti-
citet och rörlighet är grunden för utvecklandet av skicklighet. Bardas uppmärk-
sammar också att man ska vara medveten om fingrarnas naturliga styrka och 
ojämnhet. Fingrarnas olika längd kräver bl.a. en flexibel handled som kan anpassa 
sig till klaviaturen så att fingrarna får den rätta kontakten med tangenterna. Hand-
ledens flexibilitet är också nödvändig för att man ska kunna utnyttja armens tyngd 
till de svagare fingrarna när deras egen styrka inte räcker till. 

Kaj Bruun 
Här följer en sammanfattning av mitt samtal med Kaj Bruun om instrumentet. Jag 
berättade först lite kort om mitt ämnesval och förklarade att jag tyckte att det var 
viktigt att ha en viss förståelse för hur själva processen går till från att tangenten 
trycks ner och hammaren slår an strängen och hur vissa faktorer genom denna 
process påverkar kontakten och den slutliga tonen. Det jag fick lära mig var av 
högsta betydelse för det jag ville veta.  

Tangenterna 
Man kan genom tangenten påverka vilken hastighet hammaren slår an strängen 
och på så vis producera olika tonkvalitet och klang. Det finns också ett visst av-
stånd på hur långt ner man kan trycka ner en tangent innan den når botten och hur 
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mycket tryck som krävs för att tangenten ska sjunka ner. Det vanliga standardmåt-
tet som krävs för att trycka ner en tangent, statisk vikt, är ca 50 gram med bort-
kopplade dämpare och man kan genom justering påverka djup och tyngd på tan-
genterna. Tangenten har också som funktion att lyfta dämmarna från strängarna. 
Man talar om ”halvgång” därför att ett standardmått är att dämmarna börjar lyfta 
när hammarna är halvvägs mot strängen. Det tillkommer ett extra motstånd när 
tangenten har kommit ner en bit och det är för att tangentens bakkant då kommer i 
kontakt med dämpararmen som får dämmarna att lyfta från strängen. Man kan 
justera ”halvgången” så att dämmarna börjar lyfta vid halva hammarvandringen 
(standard) eller senare. Detta är en sak som i stor grad påverkar anslagskänslan 
och kontrollen över tonen. Om det extra motståndet kommer tidigare än vid halva 
vandringen så kan man uppleva en tröghet som gör det svårare att kontrollera hur 
den slutliga tonen blir. Å andra sidan är man med standardmåttet för dämmarlyftet 
ute i mycket god tid. Dämmarlyftet kan justeras så att det kommer mycket senare 
utan att det är till men för funktionen och därmed uppnår man en känsla av ett 
lättare anslag.  

Hammarna 
Hammarna är klädda med filt och dess form och kvalitet påverkar tonen i hög 
grad. Enligt Bruun så brukar man säga att klangkvaliteten till 25 % beror på 
hammarlaget. Genom att slipa och sticka i filten så kan man påverka hur tonen 
blir. Detta kallas för intonering. Intonering på ett piano påverkar alltså inte tonens 
svängningar per sekund, utan tonens klangliga kvaliteter.  

Skillnad på piano och flygel 
Bruun plockade ut mekaniken på en flygel så att jag fick se hur processen går till 
visuellt. En flygel är till skillnad från ett vanligt piano mycket bättre konstruerat, 
hammarna ligger ner under strängarna och slår an dem underifrån och faller sedan 
tillbaka av sig själva av tyngdkraften. På ett vanligt piano så finns det massa fjäd-
rar som ska trycka tillbaka allting på plats igen. Den enda fjäder som finns på en 
flygel är repetitionsfjädern, allting annat är helmekaniskt. 

Spelart och spelvikt 
Bruun berättade att man ofta får höra pianister önska ett tyngre eller lättare an-
slag/”touch” och det kallas egentligen för ”spelart”. Och han tycker att det är vik-
tigt att förstå att spelarten som är ett ”känslomässigt” fenomen inte får förväxlas 
med spelvikten som är ett mekaniskt fenomen. 
 

Spelarten är först och främst avhängig av mekanikdelarna och deras ytterst 
noggranna justeringar. Spelarten är mindre avhängig av instrumentets stor-
lek (bestämmande för längden på tangenterna) och minst avhängig av spel-
vikten, som huvudsakligen syftar till att jämna ut den inbördes vikten mellan 
tangenterna. 
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Uppvikt också avgörande för spelvikten 
Med uppvikt så menar man med den viktbelastning och därmed hastighet som 
tangenterna går tillbaka till utgångsläget. Bruun säger att det går att justera hur 
snabbt tangenterna kommer tillbaka till utgångsläget. Med mindre uppvikt, vilket 
leder till en lättare spelvikt, gör att tangenterna går tillbaka till utgångsläget med 
mindre hastighet. Genom en annan justering så kan man få en tyngre spelvikt vil-
ket gör att tangenterna kommer tillbaka till utgångsläget med högre hastighet. 
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UNDERSÖKNING 

Samtal med pianister 
Här följer en redogörelse för det material jag fick ut genom mina samtal med 
Kristina Balstedt och Albena Zaharieva.  

Kristina Balstedt 
Här följer en koncentrerad sammanfattning av det hon sade. 

Vad styr anslaget?  
Balstedt säger att det är hur det låter som är avgörande:  
 

Det spelar ingen roll hur du gör med armen om det låter skräp. Man ska bara 
gå efter hur det låter, det är nummer ett! Jag kan spela med en penna, jag be-
höver inte ett finger. Du kan ha en träbit och spela vackert. Det är hastighet-
en på tangenten som avgör vilken ton man får i slutändan. Jag kan inte spela 
ett piano med ett snabbt nedslag, det blir alltid forte då. Det handlar om has-
tigheten.  

Om instrumentet  
Balstedt talar om vad som är viktigt att veta om instrumentet. Hon säger så här: 

 
Man måste veta att pianot, pianotonen, är det ständiga diminuendots instru-
ment. Har man tagit en ton så är det kört, man kan inte påverka den i efter-
hand, till skillnad från alla blåsinstrument, stråkinstrument, sångare - de 
flesta instrument. Det är väldigt viktigt att veta, för jag måste hela tiden 
tänka före. När jag har överbindning måste jag tänka före: Hur länge ska den 
här räcka, vad kommer sen, vilken tyngd i anslaget måste jag ha för att det 
ska låta okej sen, för den faller. När jag tagit den så faller den. Därför finns 
det ett sätt man kan tänka med anslag.  
Från noll-hundra. Noll är tyst, hundra är det absolut starkaste du kan spela. 
Sen så kan du fördela tonerna i handen utifrån det här. Det är ett sätt att få en 
differentiering. Har jag kontakt först så kan jag styra anslaget. Om jag vill ha 
ett pianissimo så kan jag redan börja trycka ner tangenten så att hävstångsef-
fekten inte blir lika stor.  

Varför behöver man olika anslag?  
”Att spela piano handlar om att differentiera.” Hon demonstrerade på pianot vad 
differentiering är. Man kan spela fyra toner samtidigt och ge alla tonerna olika 
nyanser så att man kan göra på väldigt många olika sätt. Man kan ge alla tonerna 
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olika värden vilket påverkar klangen. Genom att skapa olika dynamiska relationer 
mellan tonerna så kan man skapa en mycket stor variabel av klanger.  

Teknik 
Om teknik säger Balstedt följande: 

 
Hur man viktar i handen, det kallar jag teknik: att jag kan göra det jag vill, 
det min tanke vill, det min musikalitet vill. Det jag tänker, det jag känner och 
det kompositören vill. Man sitter och har verktygen och redskapen i sina 
händer och kan forma det. Det kan låta, för en del, väldigt analytiskt men det 
är de det handlar om: att få ut det man har. Och hur låter det ut i verklighet-
en? 

 
Balstedt menar att ibland kan människor känna så mycket när de sitter och spelar, 
men för den som lyssnar så kommer dessa känslor inte ut ur instrumentet. Hon 
visade att det istället går ut i kroppen som överdrivna rörelser istället för att det 
kommer ut ur instrumentet. Hon demonstrerade sedan på pianot och visade att hon 
bestämmer volymen på tonerna så att de får den relation till varandra som hon 
vill, och hon fortsätter sedan med att säga: ”Det kallar jag för anslag. Det spelar 
ingen roll hur jag gör med armarna eller hur jag sitter eller hur jag grimaserar det 
handlar om hur jag attackerar.” Hon visade vad hon menade och förtydligade ge-
nom att säga att det är hur man möter eller bemöter tangenten. (Man gör allt för 
att få så bra kontroll över tangenten som möjligt, vilket är svårare om man gör 
konstiga, överdrivna rörelser.) 

Vilken inställning ska man ha till pianospel?   
Hennes inställning till pianospel är: 

 
Du får göra vad du vill bara det låter bra. Att hålla på med för mycket rörel-
ser innan man kan spela tycker jag kan vara farligt. Det handlar om själva 
kontakten med tangenten.  

Om pedalen och dess egenskaper  
Hon säger att pedalen är halva pianospelet. Med pedalen kan man få en övertons-
rik klang beroende på att man släpper upp alla dämmare och alla övertoner, alla 
strängar kommer med. När man spelar en melodislinga med pedal får man med 
alla övertoner. Men då kommer ett problem: växlingen, som enligt henne är den 
stora konsten i pianospelet. Att ”inte bara trycka gasen i botten och sen upp till 
ytan, sen släppa.” Hon demonstrerade vad hon kallar för att zooma in en ton ge-
nom att låta föregående ton vara kvar i pedalen samtidigt som hon tar nästa ton 
och sedan långsamt släpper pedalen vilket gör att allt ljud som samlats i pedalen 
försvinner långsamt och sedan finns endast den ton kvar som hon håller kvar ge-
nom att hålla ner tangenten.  
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Balstedt demonstrerade hur differentieringen går till med material från en långsam 
sats ur en Beethoven sonat. Hon bestämmer vilken tonkvalitet alla toner ska ha 
och skapar på så vis för henne dem rätta förhållandena mellan tonerna.  

Avspändhet, frihet och förutseende  
Hon tycker att man ska ha en avspänd hand och man ska inte göra några överflö-
diga rörelser. ”Jag tror inte på några handleder hit och dit.” Hon tror på en bra 
handställning som känns bra. Man måste kunna vara flexibel vid klaviaturen. Man 
ska tänka före och veta vart man är på väg. Man ska kunna sin fingersättning. Hon 
visar mig ännu en differentieringsdemonstration och talar om att man ska skapa 
sig en bild av hur man vill att det ska låta och testar instrumentet för att se vad 
som funkar genom att ta bara två stämmor samtidigt med båda händer och variera 
olika stämmor samtidigt. Sedan försöker man göra det med alla stämmor.  

Kontakten 
Genom muskler, nervtrådar och örat kan man åstadkomma olika dynamik med 
olika stämmor i samma hand och i olika händer. Hon fortsatte ännu en differentie-
ringsdemonstration med material från ett stycke av Debussy. ”Jag vill ha kontakt 
när jag spelar, jag vill inte chansa på att det blir något. Jag ska ha kontakt med 
klaviaturen, då kan jag styra.”  

Vilken del av fingret använder man som kontaktyta?  
”Jag vill ha så mycket kontakt som möjligt, jag vill känna så mycket som möjligt 
för att ha kontroll, för att veta vilket anslag.” Jag visade Balstedt vilka kontaktytor 
på fingret som jag anser vara användbara vid pianospel: platt finger, fingertopp 
och fingerspets och frågade henne om hon brukar använda fingerspets. ”Jag vill 
ha en ton, när jag spelar så vill jag åstadkomma en speciell klang” Hon demon-
strerade vid pianot och sa att hon låter klangen bestämma om hon använder fing-
erspets eller platt finger. Hon påpekar också att händer kan vara olika byggda. 
Hon visade att kontaktytan kan sitta olika hos olika personer. Men hon föredrar 
mer platt finger för att hon känner sig mer spänd med fingerspets. Men vid behov 
så använder hon fingertopp och fingerspets.  
 

Man ska inte vara låst vid ett sätt, man ska kunna rent tekniskt veta när det 
passar bra för just mig. Man ska vara öppen för att prova olika saker och inte 
vara fast vid något specifikt. 

Albena Zaharieva 
Här följer en koncentrerad redogörelse där jag har sammanfattat mitt samtal med 
Albena Zaharieva. Jag började med att berätta om vilket ämne jag valt och vad jag 
var intresserad av att undersöka närmare.  
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Vad styr anslaget?  
Zaharieva menar att all form av anslag och pianospel överhuvudtaget kontrolleras 
av hjärnan. Hon tycker inte om tekniska övningar där man kan tänka på annat och 
bara låta fingrarna springa upp och ner på klaviaturen utan att veta vad man gör. 
Sådant tycker hon är meningslöst. Hon säger att det måste finnas en koppling mel-
lan hörsel, syn och motorik. Och inte minst det emotionella är viktigt, man ska 
aldrig spela utan en kombination av tanke, kontroll och känslor. Zaharieva menar 
att musiken är absolut meningslös om man inte känner vad man vill uttrycka. Man 
kan säga att hela den processen styrs av hjärta och hjärna. 

Kontaktytan  
Yttersta leden i fingret bör vara i rak vinkel ner mot tangenten. När man spelar så 
använder man fingertopparna eftersom nervkänsligheten är väldigt stor där och 
den går att utveckla. I annan musik än västerländsk klassisk musik så kan det vara 
annorlunda. En viktig detalj när man talar om anslag är att man inte får ha för 
långa naglar eftersom de hindrar fingertoppens kontakt med tangenten.   

Om instrumentet  
Zaharieva menar att man som pianist får spela på många olika instrument och man 
måste därför kunna anpassa sig och göra det bästa av situationen. Vi ställs för 
olika tyngd och djup på tangenterna. Hon tycker också att det är viktigt att man 
vet hur instrumentet ser ut på insidan så att man visuellt kan föreställa sig hela 
processen från att en tangent trycks ner till att hammaren med dess filt slår an 
strängen.  
 

Det intressanta är också att man inte kan avskärma den fysiska upplevelsen 
av kontakten med tangenterna från allt annat. Om du är i en bra akustik, om 
det låter bra när du provar så upplever du kontakten med tangenterna bra. 
Kommer du till en dålig akustik där du kan slå hur mycket som helst på pia-
not utan att få klanglig respons så upplever du det som dåligt anslag. Så det 
är hela tiden den där kombinationen av lyssnande och den motoriska och fy-
siska kontakt som man har.  

Om avspändhet  
”Den absolut viktigaste grunden till allt spel överhuvudtaget när det gäller att vara 
instrumentalt skicklig är att man ska vara totalt avspänd.” Hon säger att alla spän-
ningar som beror på många olika faktorer är ett hinder. Man måste ständigt jobba 
med handledens frigörelse, för det är bl.a. där och i axlarna som man spänner sig 
vid svårigheter. 

Om handhållningen  
Vissa pedagoger pratar om att man ska ha en form på handen som om man höll i 
ett äpple, men hon tycker att man ska föreställa sig att man håller i en fågelunge 
istället eftersom ett äpple är så hårt.  
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Vilka delar av kroppen använder man vid anslag?  
Enligt Zaharieva finns det inte någon speciell del som man använder utan hela 
kroppen är med. Hon säger att det är viktigt att kroppen är i bra form så att man 
inte har ont i ryggen, armbågarna, axlarna osv.  

Hur ska man sitta?  
Zaharieva menar att hur man sitter vid instrumentet är individuellt, man ska känna 
sig bekväm och fri vid instrumentet. Hon tycker att underarmen till handen ska 
vara horisontell men påpekar att det finns otaliga variationer i hur man sitter. Det 
ska finnas en balans som gör att man får den rätta kontakten från fingertoppen och 
genom armen upp till axeln och omvänt.  Fingrarna får inte isoleras från armens 
tyngd, det är tyngden som gör att man kan vara avspänd och ha energi. Styrkan 
kommer från tyngden och inte från fingrarna. Man kan spela alltifrån svagt till 
starkt genom att minska eller öka tyngden.  

Använder man olika anslag i olika sorters musik?  
Enligt Zaharieva så använder man olika anslag i olika sorters musik. I Brahms 
musik kan det vara passande att använda mer armtyngd än vad man t.ex. använder 
i Mozart musik. I Debussys musik där det klangliga spelet ibland är viktigare än 
det tematiska eller melodiska, där tycker hon att fingeraktiviteten är mindre. I nu-
tida musik kan man många gånger vara grov och hård i anslaget eller oskön som 
vissa säger, så det är förstås hela tiden kopplat till musikens idé. Allt mekaniskt 
arbete, motorisk och fysiskt arbete är kopplat till en klanglig och emotionell idé.  
 

Varför vi ändrar inställningen eller anslag har inte med någon slags intellek-
tuell upptäckt, utan det har med musikens budskap att göra.  
Det är vanligt att folk överanalyserar. Reaktionerna måste få komma av sig 
själva, utifrån lyssnandet, utifrån den musikaliska idén, den emotionella 
laddningen och utifrån dina tekniska möjligheter. 

Sammanfattning 

Vad styr anslaget? 
Zaharieva säger att all form av anslag och pianospel kontrolleras av hjärnan. Fing-
rarna styrs av hjärnan vilket också gör att koncentrationen måste vara med. Hon 
betonar det emotionella och menar att man måste känna vad man vill uttrycka. 
Hon formulerar sig på ett lite annorlunda sätt än vad pianisterna i min bakgrund 
gör, men det hon menar att man måste ha en känslomässig och mental föreställ-
ning av det man vill uttrycka, med andra ord musiken. Det är detta som styr an-
slaget. Reaktionerna ska komma av sig själva utifrån lyssnandet, den musikaliska 
idén och den emotionella laddningen. Balstedt är i stort sett enig. Hon menar att 
vad man gör med fingrar och armar spelar ingen roll om det inte låter som man 
vill. Lyssnandet styr anslaget. Hon uttrycker sig lite annorlunda men menar att 
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man måste vara med i tanken, man måste vara förutseende och tänka på vad som 
ska komma. Hon säger att man måste ha en föreställning om hur man vill att det 
ska låta och att det är det som styr anslaget. Allt detta stämmer väldigt bra överens 
med det som Gieseking, Leimer, Lhevinne etc. säger i bakgrunden. 

Kontakten och kontaktytan 
Balstedt vill ha så mycket kontakt med tangenterna som möjligt. Man kan här anta 
att hon syftar på nervkänseln i fingrarna. Hon menar att den fysiska kontakten 
med tangenterna gör att man får kontroll över sitt anslag. Om kontaktytan säger 
hon att det är klangen som bestämmer om hon använder fingertopp eller finger-
spets, hon påpekar att det är individuellt vart den bästa kontaktytan sitter. Hon 
föredrar mer platt finger och upplever sig mer spänd när hon använder fingerspets 
men använder ändå fingerspets vid behov. Hon tycker inte att man ska låsa sig vid 
ett sätt utan att man ska vara öppen att prova olika saker. Hon påstod att man kan 
spela vackert med en penna om man så vill, men jag tror att hon egentligen bara 
ville poängtera att det finns fler tillvägagångssätt än ett för att få den ton man vill 
ha. Zaharieva säger att man ska använda den del av fingret som har mycket käns-
liga nerver och hon kallar den kontaktytan för fingertopp. Hon visade mig att det 
är den ytan som börjar ungefär halvvägs efter den yttersta leden av fingret upp till 
fingerspetsen som man använder som kontaktyta. Hon säger också att den yttersta 
leden av fingret inte bör vara krökt inåt eller utåt utan i rak vinkel. Lhevinne säger 
att man ska försöka få bort all aktivitet i fingret förutom i den led som förenar 
fingret med handen. Gieseking och Leimer talar om samma sak. Zaharieva menar 
också att man inte kan ”avskärma” den fysiska upplevelsen av kontakten med 
tangenterna från allt annat. Hur det låter ut och hur akustiken är påverkar i hög 
grad upplevelsen av kontakten med tangenterna. 

Kroppen och avspändhet 
Zaharieva säger att den absolut viktigaste grunden för allt pianospel är att man ska 
vara fullkomligt avspänd. Hon menar att alla spänningar är ett hinder och att man 
måste arbeta med dessa för att bli fri i sina rörelser. Handledens flexibilitet är 
nödvändig för att man bl.a. ska kunna utnyttja armens tyngd. Om handleden är 
spänd begränsar man sin rörelsepotential vilket gör att fingrarna isoleras från ar-
mens tyngd och man kan endast använda fingrarnas egen muskelstyrka. Balstedt 
menar också att avspändhet och flexibilitet är nödvändigt. Hon tycker inte att man 
ska göra några överflödiga rörelser. Det som man känner och upplever måste 
komma ut ur instrumentet och inte i kroppen som överdrivna rörelser. Det som 
hon säger är starkt kopplat till lyssnandet. Det är precis det som Gieseking och 
Leimer menar när de säger att man måste kunna lyssna på sig själv kritiskt. 
Balstedt talar om att man ska ha en bra handhållning som känns bra och Zaharieva 
tycker att man ska ha en form på handen som om man höll i en fågelunge. Hon 
tycker också att det är viktigt hur man sitter vid instrumentet. Man ska känna sig 
bekväm och fri vid instrumentet. Hon menar också att hur man sitter är individu-
ellt eftersom vi är olika byggda o.s.v. Hon pratar om att man inte får isolera fing-
rarna från armens tyngd och att man måste sitta på ett sätt som gör det möjligt att 
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utnyttja armens tyngd. Underarmen till handen ska vara i rak linje vilket gör att 
man kan vara flexibel i handleden. Från detta läge kan man då höja och sänka 
handleden vid behov och kontrollera armens tyngd. 
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DISKUSSION 

Varför jag skrivit om anslag, är inte för anslagets egen skull, men heller inte för 
den enskilda tonens skull. Den enskilda tonen är oviktig tills den sätts i förhål-
lande till andra toner, först då blir den blir viktig. Man måste producera den rätta 
tonen så att den passar in i sammanhanget. När man vet när tonens betydelse är 
viktig då blir också anslaget viktigt. När man känner musiken först då vet man 
vilken kvalitet som varje ton ska ha och då kan man sätta sig vid sitt instrument 
och forma musiken i den fysiska världen så att den återspeglar ens inre mentala 
föreställning av musiken. Genom att inom sig höra och känna en fras kan man 
genom sitt intellekt iaktta hur varje ton i en fras skiljer sig ifrån varandra och på 
så vis genom sitt instrument skapa de rätta relationerna mellan tonerna genom 
differentiering. Om man tänker så här: Vi känner musiken, vi skapar rätt toner 
genom rätt anslag och får då fraser som utgör musikens organ. Olika anslag är de 
medel med vilka vi genom instrumentet inkarnerar och reinkarnerar musiken i den 
fysiska världen. När vi vet det här så kan vi börja betrakta, och bekanta oss med 
dem olika anslagstekniker som finns tillgängliga för oss. Vår kropp erbjuder oss 
ett stort möjligt utbud av fysiska tillvägagångssätt för att trycka ner tangenter och 
det är för den seriösa pianisten av största vikt att bekanta sig med dessa för att så 
småningom kunna bemästra instrumentet som om det vore sin egen kropp. När det 
gäller pianot så är det mekaniskt och därför väldigt entydigt hur det faktiskt fun-
gerar, medan kroppen inte är mekanisk utan mycket mer komplicerad. För att för-
klara vad jag menar så kan man säga så här: En ton produceras endast genom att 
man trycker ner en tangent med olika mycket kraft och på så vis får hammaren att 
slå an strängen med olika hastigheter. Så enkelt är det. Kroppen däremot har 
oändligt många sätt att trycka ner en tangent på och ska kontrollera exakt hur 
mycket kraft som ska föras ner i tangenten. Eftersom vi har så många möjligheter 
att med kroppen trycka ner en tangent måste vi därför hitta de tillvägagångssätt 
som lättast gör det möjligt för oss att musicera helt fritt.   
 
Jag kan inte ta noterna på vilket nytt stycke som helst och höra det inom mig och 
öva in det borta från instrumentet. Jag måste först bekanta mig till viss del med 
musiken, antingen genom mitt instrument eller genom inspelning innan jag kan 
med bara noterna föreställa mig musiken. Dessutom saknar jag perfekt gehör. Det 
jag med bara noter kan lära mig är fingersättning, rytm, tempo och notbilden. Jag 
kan till viss del föreställa mig relationen mellan tonerna i fraserna och ackorden 
(om det inte är för komplicerad harmonik) men inte i rätt tonart. Och att få ihop 
allt detta: rytm, tempo, fingersättning, toner fraser och ackord som en helhet bara 
genom mental föreställning, det kan jag inte. Men jag skulle vilja kunna det. 

Vad har jag kommit fram till? 
Det är väldigt mycket i min bakgrund och undersökning som pianisterna är eniga 
om. De uttrycker sig på olika sätt men menar i stort sett likadant. En del av mitt 
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syfte var att jämföra olika pianisters förhållningssätt till anslag och det är precis 
det som jag har gjort. Om man skulle göra en sammanställning för det som är allra 
viktigast för anslag så skulle kunna det se ut så här: 
 

1. Känn till musiken 
2. Var koncentrerad 
3. Ha en mental föreställning 
4. Var totalt avspänd 
5. Gör inga överflödiga rörelser 

 
Hur man trycker ner tangenterna, vilka kontaktytor på fingrarna man använder 
osv. blir viktigt först när de här fem punkterna är bemästrade till viss del. Man kan 
inte sitta och öva anslag om man inte kan relatera det till en musikalisk idé eller 
ett musikaliskt uttryck. Det är fel utgångspunkt helt enkelt. Man utnyttjar olika 
anslag utefter det man vill förmedla genom instrumentet. Det är inte svårt att få en 
enskild ton att låta som man vill, utan det svåra är att under loppet av en minut få 
1000 toner att låta som man vill. Man har sällan möjligheten att få så mycket tid 
att förbereda sig för varje ton. Det stora fokuset borde inte ligga på vilka kontak-
tytor man ska använda eller hur fingrarna och armarna ska bete sig, för om man 
gör det så kommer musiken inte i centrum. I ett musikaliskt förlopp så kommer 
handled, armar och fingrar hamna i olika positioner, höjd osv. som gör att man 
inte kan använda vissa specifika kontaktytor eller göra vissa handledsrörelser. Det 
finns helt enkelt inte tid för det. På något vis så känns det som att anslag måste 
övas i ett musikaliskt sammanhang för att de användbara anslagen ska uppstå och 
utvecklas. Jag ser inte att fingrarnas uppgift är att begränsa sig, utan att istället 
vara mycket anpassningsbara. Så jag skulle vilja säga att fingrarnas uppgift är att 
anpassa sig till klaviaturens olika fysiska miljöer som uppstår mellan fingrarna 
och klaviaturen under det musikaliska förloppet. Därför anser jag att man ska ut-
nyttja hela kontaktytan från fingerblomman till fingerspetsen. Med detta menar 
jag inte att bara fingrarna ska vara anpassningsbara, utan även handled, armbågar 
och armar hjälper till där de kan och behövs för att underlätta spelet. Detta kallar 
jag frihet. 
  
Jag tycker att det är självklart att man måste känna till musiken som man spelar, 
man ska kunna förstå musiken till sin helhet, dess form och vad musiken är upp-
byggd av, dess fraser, teman, motiv osv. Och hur man gör för att lära känna musi-
ken är en individuell sak, om man väljer att lyssna på en inspelning, att sitta med 
noterna vid instrumentet eller om man kan göra det genom att bara läsa noterna, 
det spelar ingen roll. Jag tycker att man kan göra på olika sätt. Franz Liszt tyckte 
att man skulle ta noterna till instrumentet och spela igenom noterna från början till 
slut om och om igen för att lära känna dess helhet. Leimer och Giesking rådde 
sina elever att memorera noterna först och sen öva det vid instrumentet. 
 
Koncentrationen kan vara svår att framkalla eftersom det finns så många saker 
som kan splittra den. Men man förstår att den är viktig för att hjärnans uppmärk-
samhet ska riktas mot rätt saker. Inlärningen blir bättre och man får bättre kontroll 
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över alla rörelser. Lyssnandet kräver mycket koncentration. När man märker att 
man inte lyssnar är det för att man är ofokuserad, vilket betyder att man är någon 
annanstans med tanken än i musiken. Om man börjar med att lära sig notbilden, 
fingersättningar osv. så kan man sen rikta sin koncentration på allt det andra. 
 
Det är på något vis lättare att få musiken att låta som man vill i sina tankar än i 
verkligheten. När man har sin bild av musiken färdig, så kan man sedan istället 
lägga mer fokus på att få det att låta så ut och att göra de enda nödvändiga rörel-
serna genom total avspänning. Om endast de rätta rörelserna sker genom av-
spändhet så är eliminationen av det överflödiga fullbordat. Om man kopplar detta 
till koncentrationen så borde förmågan att koncentrera sig på det adekvata, nämli-
gen musiken, lyssnandet och de rätta rörelserna bli större eftersom all muskelakti-
vitet styrs av hjärnan. Om dem överflödiga rörelserna och spänningarna, som tar 
hjärnans fokus, försvinner så kan hela hjärnans uppmärksamhet således riktas mot 
musiken, lyssnandet och de motoriska rörelserna. Eller om vi ska tro Boon, så 
behöver vi bara rikta koncentrationen mot musiken så kommer fysisk avspändhet 
och de rätta rörelserna av sig själva. Här kan vi alltså också dra slutsatsen att det 
mentala och psykologiska också måste vara i ett avspänt tillstånd och befriad från 
alla tankar och känslor som splittrar koncentrationen. Förmodligen är det så att 
psykisk avspänning är nödvändig för att den fysiska avspänningen ska infinna sig 
och för att man ska kunna koncentrera sig.  

Vad har jag fått ut av mitt arbete? 
Jag måste säga att detta arbete har gett mig mer än vad jag trodde att det skulle ge 
mig. Jag tror att de flesta frågorna, om inte alla, som jag ville besvara har besva-
rats. Hela min forskning har berikat mig med kunskap och insikt som jag tror är 
nödvändig för att uppnå de riktigt höga höjderna. Det enda som krävs av mig själv 
nu är tålamod, disciplin och viljeansträngning. Jag är glad att den litteratur som 
Gieseking och Leimer, Neuhaus, Lehvinne och Boon gett upphov till, till stor del 
innehåller samma tankar och idéer. Detta har gjort att jag har kunnat komma fram 
till en insikt om vad jag behöver göra. Om de inte hade varit samstämmiga i det 
som är mest grundläggande för det de skriver om anslag, så hade vägen varit tve-
tydigare och vandringen skulle ha blivit svårare. Jag tror att det skulle kunna vara 
möjligt att utifrån deras metoder skapa en metod som passar just mig. Samtalen 
och intervjuerna har varit berikande på det sätt att de har bekräftat mycket av det 
som sagts i den litteratur jag har läst, vilket stärker dess trovärdighet. Om man tror 
på det man läser så blir det mycket lättare att ta till sig det.  
 
Neuhaus skriver att man ska känna till musiken, sig själv och instrumentet vilket 
jag håller med om. Mitt samtal med Kaj Bruun var väldigt betydelsefullt. Jag tror 
att kunskapen om instrumentet är viktigt för att man ska kunna bemästra det fullt 
ut. Om man vet hur det fungerar så vet man också vad man kan göra med det, men 
också vad man inte kan göra med det. När jag har tryckt ner en tangent så spelar 
det ingen roll vad jag gör, jag kommer ändå inte att kunna förändra tonen. Jag 
förstår också nu processen från att en tangent trycks ner till att hammaren slår an 
strängen och hur olika faktorer i denna process påverkar anslagskänslan och den 
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slutliga tonen. Detta kommer att göra det möjligt för mig att i framtiden påverka 
hur jag vill ha mitt instrument. Det är tydligen ganska vanligt att pianister talar om 
för deras pianotekniker vad de vill att de ska göra med instrumentet för att det ska 
bli som de vill ha det. 
 
Allt det jag har fått ut av hela mitt arbete kan såklart inte de som läser min uppsats 
få ut. Men jag tror att mycket av det jag fått ut finns i uppsatsen och kommer att 
vara till stor nytta, speciellt för pianister. 

Vad kan andra få ut av att läsa mitt arbete? 
Jag anser att om man är pianist så är det mesta av det som står i min bakgrund och 
undersökning både nyttigt och intressant, och om man inte är pianist så finns det 
ändå saker som är nyttigt och intressant att lära sig. Mycket av det som står här är 
nog grundläggande för fler instrument än piano. I min bakgrund presenteras fyra 
framstående pianisters olika förhållningssätt till anslag. Här beskrivs vilka delar 
av kroppen som man använder, kontaktyta, hur man ska tänka, hur man ska 
känna, både mentalt och fysiskt, om avspänning, mental föreställning och kon-
centration. Här finns också det som är allra viktigaste att veta om instrumentet för 
en pianist. Så man kan säga att väldigt mycket som man behöver veta om anslag 
berörs här. Den här uppsatsen kan också väcka ett intresse för läsaren att själv 
vilja göra en djupdykning inom området och läsa om vad dessa pianister har skri-
vit om mer och om vad andra pianister har skrivit. Den litteratur som jag har läst 
är skriven av och om framstående pianister och pianopedagoger som jag kände till 
namnen, men inte deras undervisning. Jag valde alltså inte innehållet som de hade 
skrivit, utan gick på deras namn, rykte och deras arv till eftervärlden(deras fram-
gångsrika elever). Mina intervjuer bekräftar mycket av det som står i min bak-
grund, vilket gör både bakgrunden och undersökningen mer pålitlig. 

Vilka nya frågeställningar har dykt upp? 
Det finns tre saker som jag stött på i mitt arbete som har väckt nya frågor, men det 
är inte frågor som bara är direkt kopplade till musiken. Den mentala föreställning-
en, den psykiska avspänningen och koncentrationen. De här tre sakerna har väckt 
mitt intresse. Jag förstår nu hur viktig koncentrationsförmågan är, inte bara för 
pianospelet, utan också för allt annat. Den som kan koncentrera sig kan åstad-
komma vad som helst. Den första frågan som dyker upp då är: Hur utvecklar man 
koncentrationsförmågan?  
 
Gieseking inspirerar mig på ett sätt som ingen av de andra pianisterna gör. Det 
beror på hans anmärkningsvärda minne och hans mentala föreställningsförmåga. 
Jag vill också kunna sitta borta från instrumentet och kunna föreställa mig musi-
ken i mitt inre och öva på det sättet, precis som han. Så min andra fråga är: Hur 
gör man för att öva upp sin mentala föreställningsförmåga? 
 
Mycket har sagts i min uppsats om hur viktigt det är att vara fullkomligt avspänd, 
både fysiskt och psykiskt. Jag vet av erfarenhet att många olika psykologiska fak-



!

!32!

torer påverkar vårt sinnestillstånd, inte minst stressen före en konsert eller under 
en konsert. Jag upplever att detta försämrar prestationsförmågan, förmågan att 
koncentrera sig och avspändheten. Under en konsert så utför man tusentals anslag 
vid instrumentet, och Gieseking och Leimer, Boon och alla andra betonar hur vik-
tigt det är med avspändhet för att kunna utföra de rätta rörelserna, men för att 
kunna utföra de rätta rörelserna behöver man också kunna koncentrera sig och 
tänka på musiken, och detta är svårt om man inte har ett sinnestillstånd som är 
avspänt. Den tredje frågan blir då: Hur uppnår man ett totalt avspänt sinnestill-
stånd? 
 
Dessa tre frågor kommer jag i framtiden att försöka besvara.  

Vad hade jag kunnat göra annorlunda? 
Jag märkte under mina intervjuer att jag hade svårt att formulera mig, vilket jag 
tror beror på att jag inte hade förberett mina frågor tillräckligt bra. Jag trodde frå-
gorna skulle komma av sig själva, och de gjorde många frågor, men inte alla. Det 
hade varit intressant att ha med fler intervjuer. Fast samtidigt så är det ett svårt 
ämne att tala om. En pianist som jag talade med om det här sade att ordet inte var 
tillräckligt, egentligen så skulle man behöva en video som demonstrerade allt vi-
suellt och så att man kunde få höra. Och det kan jag hålla med om. Hur ska man 
med ord kunna beskriva så finmotoriska rörelser som man använder vid pianospel 
utan att få se det och höra det?  
 
Jag hade gärna använt mig av mer litteratur om ämnet, för att mycket av den litte-
ratur jag läst har inte specifikt skrivits om anslaget utan berört många andra sidor 
av pianoteknik. Jag kan inte låta bli att tänka att det någonstans där ute i världen 
finns en mycket bra bok som berör anslag på ett bra sätt. 
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<+8.,!8..8)!&-+)2.018+2(:!VC.4-(.8!78(!G(C.!<'(=8.!01(*7.8!G'(!/-XX2025(8.!2A&!5*8.2!/-.!
01(-70!0-.8(-!2A10C!2/!G'(!2(1-0)-(!2A&!&'4(-!('0):!

I$="J*K)<J#*18B88D8BBL2*12%$!3%+&%.(!+'&&!+-40&!/5$6&!'$!'!7*%8&'.($9!:(8!3#88(*!%&&!7'$$%!.(&&%!
+-40&;1L-.4-+01!/60*1&*0)2(*1-(N:!U*0X)*78(!-.!0)2(!G'(-)(3,8(-!G'(!5(24(8//60*1-.!2A&!,-)!3(!
*.)-!03++8.!02/!,-)!G*..0!-))!5(24(8/!)*++!&8.0!/60*1:!F.+*4)!U*0X)!Z0C!18.!-))!+8.,0185!G(8/18++8!-.!
)H5!87!0)3/.*.4:!FG)-(02/!-))!/60*10)HA1-!2A10C!18.!G(8/18++8!-.!0)3/.*.4E!0C!18.!-.!/H0)*01!
+*1&-)!/-,!+8.,0185-)!G'(-0)3++80:!a!,-..8!<-/3(1-+0-!016++-!/60*1-.!*.)-!/C+8!+8.,0185-)E!/-.!
,-.!016++-!'7-(-.00)3//8!/-,!+8.,0185-)!*!-.!)(-,=-!18)-42(*E!0)3/.*.4-.:Z!

!
)%*<0+!,0$$%*++#$!
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!2!

=*#6*%8!
 
 
^86(*A-!987-+!L">Q%J"#MQN!
'()*+,-.)/+(!+01!23345*+!L"#$%N!
!

b2&8..!V-<80)*8.!S8A&!L"c>%J"Q%$N!
6*43-,/-7!+01!8-59:!4;7+33!(*!#<!>"QRR?!

0*!1@%+!A#B/&(8-(*'(*&(!C/%D'(*1!E#3!F!!
!

U6,7*4!78.!S--)&27-.!L"QQ$J">RQN!
23345*+!0+(!=*/+!"">$O&!

0*!"#$%&!$*9GF!#-9HI!!
!

b2&8..-0!S(8&/0!L">MMJ">#QN!!
23345*+!>">#"?!

0*!&*'#!7J*!3/%*'$(&&K!-'%$#!#<B!<(//#!#-9FFL!
!

]+<8.!S-(4!L">>%J"#M%N!!
>9))!>"#$%J"#$>?!

0*!1"40!&'.'6%!+5$6(*1!
!

I(8.X!U*0X)!L">""J">>cN!!
?48/@)+A93@!(*!#!>">%#J">cR?!
!

!
MD*'6%!8(.D(*3%$.(!
!
U-.8!b2&.002.E!-'%$#!
V)-G8.!W8(+002.E!3/%*'$(&&!
a,8!T=-()-.E!<(//#!
V*(*!W8(<*.!P&+6.,E!8(NN#+#-*%$!
!


