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SAMMANFATTNING
Detta arbete analyserar de rörelser som är inblandande i speltekniken vid pianospel och syftar
till att kunna förbättra, fördjupa och utveckla både sitt eget och sina elevers spel. Rörelserna
kan vara mer eller mindre ändamålsenliga beroende på hur samspelet mellan de inblandade
lederna är i förhållande till det klingande resultatet. Ett spel som inte är fritt, som är hämmat
av motspänningar mellan muskelgrupper påverkar lösningen av både de tekniska situationerna och klangen. Avvägningen mellan de mindre och större musklerna blir här avgörande.
Med utgångspunkt från den stora omorienteringen inom pianotekniken under slutet av 1800talet har jag undersökt tre olika rörelsefilosofier vid pianospel. Jag har formulerat dessa skillnader som den raka, den spirala och den fria rörelsen. De tre pianopedagogerna, Adolph Kullak,
Elisabeth Caland och Rudolf Breithaupt, vars verk kom ut under en 50-årsperiod, från 1860
– 1915, får representera dessa skolor. För att belysa skillnaderna jämförs deras anvisningar för
skalor, ackord, språng och tremulerande figurer från exempel ur piano- och orgellitteraturen.
Undersökningen är begränsad till rörelseformerna vid klaviaturen och innehåller inte någon
analys kring interpretation av musikverk. Ändå har rörelsefilosofin betydelse både för tonbildningen och hur ett musikstycke blir gestaltat. Man kan se skillnaderna i synen på spelrörelser
och i anvisningarna mellan de olika riktningarna som tre olika rörelsefilosofier eller tre teorier om
rörelser: principen om isolering av muskelarbetet, teorin om samordning och koordination samt
filosofin om avspänning och fritt fall.
Fingerskolan, som betonade den isolerade fingerrörelsen blev ifrågasatt med nya tankar om
avspänning, utnyttjande av armarnas vikt och av filosofiska diskussioner och undersökningar
om ledernas cirkel- och spiralrörelser. Man ville ersätta fingerskolans idé om den antagonistiska
spänningen i handen, att genom den raka handen och fingerlyftningen få större kraft i nedslaget i tangenten. I stället för att slå ned tangenten skulle fingret gripa den, hävdade viktskolan
och man studerade anatomi för att få stöd för de nya idéerna. Viktskolan blev ett sätt att
komma ur den låsta fingerskolan och fick ett enormt genomslag med många efterföljare i olika
länder. Samtidigt formulerades kritik från andra utgångspunkter. En väg, som jag valt att kalla
den koordinerade skolan, utgick ifrån den cirkulära rörelsens roll där man analyserade förhållandet mellan de inblandade lederna hela vägen, från fingertoppen via axel och skulderblad
till ryggraden. Ryggraden blev en mittpunkt som all rörelse utgick ifrån, en mittpunkt som sedan
skulle eftersträvas i alla rörelser ned till fingertoppen. Den amerikanske filosofen och pianisten
Horace Clark var en av de första som beskrev detta förlopp.
Det fanns flera beröringspunkter mellan viktskolan och en mer koordinerad skola, betoningen
av den samlade handen istället för fingerskolans låsta position mellan sträckare och böjare
samt kritiken mot isolerade handledsanslag och anvisningen att överarmen har en passiv roll
vid förflyttningar. Viktskolans mål var ett avspänt spel men man lyckades inte definiera förutsättningen för avspänning där begrepp som balans, mittpunkt, avlastning och utnyttjande av
de befintliga resurserna är utgångspunkter. Ju fler muskler som mobiliseras och fördelar arbetet
desto lättare kan varje muskel sköta sin uppgift. Att uppnå effektivitet förutsätter den kortaste
vägen mellan axeln och fingret genom en elastisk fixering. För att förhindra uttröttning fordras
en musklernas synergi, en muskelsamverkan med mikropauser, som tenderar till en cirkulär rörelse, där ett växelspel utvecklas mellan spänning och avspänning. Detta var inte något främmande för viktskolan där man betonade både handledens och underarmens rotering liksom
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överarmens cirkulära rörelser. Möjligen av rädsla för allt som kunde förknippas med fixering
lyckades viktskolan inte se helheten och precisera det inbördes förhållandet mellan de cirkulerande lederna. Viktskolans underarmscirkulation ledde till en väg bort från en koordinerad
lösning. Handledens cirkulation skedde ibland från en princip som motsvarade en koordinerad
lösning och ibland med en ickekoordinerad lösning, med idén om olika cirkelrörelser beroende
på den anatomiska skillnaden mellan tummen och lillfingret. Överarmens cirkulation var mer
förknippad med avspänning och det fria fallet än den effektiva rörelsen. Den gängse kritiken
av viktskolan (Ortmann, Gerig) har dock inte tagit fasta på och kritiskt undersökt dessa anvisningar. Det man framför allt ifrågasatt är dels principen om det fria fallet, som riskerar att armens vikt tynger ned spelet med en oriktig belastning som följd, dels det man uppfattar som ett
underskattande av det självständiga fingerarbetet. Denna kritik av viktskolan har snarast utgått
från fingerskolans lösningar och därmed skymt den kritik som formulerats från ett koordinerat
tankesätt.
Bilden av denna epok har kommit att domineras av viktskolans idéer och därmed försvårat en
samlad bedömning. Flera författare intresserade sig för hur de cirkulära rörelserna såg ut vid
pianospelet och försökte beskriva handledens, under- och överarmens rörelser. Ludvig Deppe
skrev endast en artikel men flertalet av hans elever skrev böcker som utvecklade hans grundtankar i olika riktningar. Den aktiva fingerrörelsen skall inte avskaffas men kompletteras med
handens levande tyngd. Hans grundidé var att genom handledens små cirkulära justeringar
förbättras och upprätthålls kontakten mellan fingerspetsen och axeln. Denna rörelse kallade
Caland för ”den enkla runda rörelsen”. En hängande överarm ”som bly” stabiliserar denna
justering. En annan idé var att genom skulderbladssänkning deltar ryggmusklerna bättre i armens rörelser och därmed avlastar och förhindrar en oriktig belastning på handen, den ”blir
fjäderlätt”. Hela systemet påverkas när armen bärs på ett riktigt sätt, från ett avlastat finger till
en djupare och lugnare andning. För att utveckla kraft i spelet förutsätter det en aktivering av
de större musklerna i ryggen i kombination med den levande vikten. Flera av dessa idéer har
idag stöd och bekräftas av forskare inom den moderna anatomin och ergonomin.
Genom att studera förloppet vid spelet ur anatomisk utgångspunkt är det möjligt att dra vissa
slutsatser om hur ändamålsenlig en rörelse är för att lösa den tekniska situationen och den
konstnärliga uppgiften. Jag har funnit belägg för att den mest koordinerade rörelsen kombinerar ett självständigt fingerarbete, armens tyngd och de cirkulära rörelserna. Det är dock den
spirala rörelsen som löser motsättningen mellan det fria fallet och det självständiga fingerarbetet liksom motsättningen mellan den raka klaviaturen och ledernas cirkulära rörelsesystem.
Riktningen i överföringen av energi från kroppen till instrumentet blir rakare, får kortare väg ju
närmare en mittpunkt lederna kommer. Denna mittpunkt uppstår genom de inblandade ledernas cirkulära motrörelser. Min slutsats är att den spirala rörelsen, paradoxalt nog, samtidigt
blir den rakaste och friaste. Spelet ger ett intryck av en skenbar enkelhet, där klangen blir märkligt fri, genom denna enkla runda rörelse.
Nyckelord: Deppe, Caland, Breithaupt, Clark, skulderbladssänkning, viktspel, fingerskolan, koordinerad rörelse, spiralrörelse, mikropauser, pianopedagogik.
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SUMMARY
This work analyses the movements involved in different piano techniques and is intended to
improve, enhance and develop your own playing and that of your pupils. These movements
can be more or less effective depending on the relationship of the interaction of the joints
involved to the resulting sound. A technique that allows no freedom but is inhibited by the opposing tensions of different groups of muscles affects technical dexterity and tone. Here the
balance between the small and large muscles is decisive. On the basis of the major reform
of piano techniques at the end of the nineteenth century, I have studied three different movement philosophies, which I have labelled the straight school, the spiral school and the free
movement school, using the manuals of three authors, Adolph Kullak, Elisabeth Caland and Rudolf Breithaupt, whose works were published during the half century between 1860 and 1915,
to represent them. The differences between them are illustrated through comparison of their
recommendations for scales, chords, leaps and tremolo from the piano and the organ repertoire. The study is restricted to different types of keyboard techniques and includes no analysis
of interpretations of the musical works. Even so, movement philosophies play a significant role
for the creation of tone and how works are rendered. The differences in the attitudes to the
pianist’s movements and the instructions given can be viewed as three different movement
philosophies or three theories about motions: the principle of isolated muscular activity, the
theory of coordination and coherence and the philosophy of relaxation and free fall.
The finger school, which emphasised finger movements in isolation, was challenged by new
ideas about relaxation, the use of arm weight and philosophical discussions and studies of the
rotary and spiral movement of the joints. The aim was to replace the finger school’s concept
of antagonistic tension in the hand, that a straight hand and raised fingers enabled greater
force to be exerted on the keys. Instead of striking the keys the fingers should grasp them, according to the arm weight school and anatomical studies were undertaken to support the new
ideas. This school offered one way of escaping the stringencies of the finger school and was
to be enormously influential, gaining many adherents in different countries. At the same time,
criticism was expressed from many vantage points. One approach, which I have chosen to call
the coordinated school, was based on the role played by rotary motion in which the relationships of all the joints involved were studied, from the fingertips via the shoulder and shoulder blades to the spine. The spinal column was the central point from which all movement emanated,
a central point that was to be established in all motion down to the fingertips. The American
philosopher and pianist Horace Clark was one of the first to describe this process.
There were many points of contact between the arm weight school and a more coordinated
school: the significance of the united hand instead of the finger school’s fixed positions of the
extensors and contractors, as well as criticism of the total focus on isolated wrist strokes and
instructions that the upper arm played a passive role in shifts from key to key. The aim of the
arm weight school was relaxed playing but no definition was offered of the requirements for
relaxation, for which concepts such as balance, central point, muscular relief and the use of
existing resources are the point of departure. The more muscles mobilised to distribute the load,
the easier it is for each of them to cope with its task. Effective use requires the shortest path
between the shoulder and the finger with elastic links. To prevent fatigue muscular synergy
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is needed, muscular coordination with micropauses, in which motion tends to be rotary with
alternations of extension and contraction. This was not in conflict with the arm weight school,
where stress was laid on the rotation of the wrist and forearm as well as the circular motion of
the upper arm. Perhaps because of its fear of anything that could be linked to fixation, the gravity school never managed to offer a holistic approach and specify the internal relationships
between the rotary motion of the joints. The underarm rotation of the gravity school involved
a shift from the coordinated solution. At times wrist rotation was based on a principle that corresponded to it and at times on an uncoordinated concept of disparate rotary motions linked
to anatomical differences between the thumb and the little finger. The rotation of the upper
arms had closer links to relaxation and was in effect a result of free fall. The frequent critics of
the arm weight school (Ortmann, Gerig) had not, however, really understood its instructions or
studied them critically. What was chiefly challenged was the principle of free fall, on the one
hand, and the risk that the weight of the arm would hamper the pianist and cause strain and,
on the other, what was perceived to be an undervaluation of independent finger settings. This
criticism of the arm weight school has mainly been premised on finger school solutions and has
therefore overshadowed criticism based on a coordinated approach.
The ideas of the arm weight school have dominated our perceptions of this period and have
therefore made any overall assessment more difficult. Several writers were interested in the nature of rotary movements at the piano keyboard and attempted to describe the motion of the
wrists, forearms and upper arms. Ludvig Deppe wrote only one article but several of his pupils
wrote books that developed his basic ideas in various directions. Active finger movement was
not to be abolished but supplemented by the live weight of the hand. His basic idea was that
small rotary adjustments of the wrist could improve and uphold contact between the finger
tips and the shoulder. Caland called this movement “the simple circular movement”. A upper
arm hanging “like lead” stabilised these motions. Another idea was that lowering the shoulder
blades enabled greater involvement of the spinal muscles in the movement of the arms and
therefore relieved or prevented undue strain on the hand, which was “light as a feather”. Correct support of the arm affected the entire system, from less pressure on the fingers to deeper
and more relaxed breathing. To play powerfully the large spinal muscles have to be activated
and combined with the live weight of the arm and hand. Support and confirmation of several
of these ideas has today been provided by research into anatomy and ergonomics.
Study of the process from an anatomical perspective enables certain conclusions to be drawn
about the effectiveness of a movement in solving the technical problem and the artistic task.
I have found evidence that the most coordinated movements combine independent finger
settings, the weight of the arm and rotary motion. It is, however, spiral motion that resolves the
opposition between the straight keyboard and the rotary motion of the joints. The path through
which energy is transferred from the body to the instrument is more aligned and becomes
shorter as the joints approach a central point. This central point is the outcome of the opposing
rotary motions of the joints involved. My conclusion is that spiral movements are, paradoxically,
at the same time those that are most aligned and unrestricted. This simple circular motion makes the playing seem simple and the sound noticeably clear.
Key terms: Deppe, Caland, Breithaupt, Clark, lowered shoulder blades, arm weight school,
finger school, coordinated movement, spiral motion, micropauses, piano teaching.
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FÖRORD
Att kunna tillgodogöra sig en fungerande pianoteknik är ett livslångt lärande. Alla impulser
som stimulerar till reflektion kring sin spelteknik är då värdefulla. Vi är på det svenska språket inte bortskämda med litteratur kring detta ämne vilket möjligen kan bero på en rädsla
för eller skepsis inför att verbalisera sig om instrumentalspelets konst. När jag kom till Gunnar
Hallhagen (1916-97, lärare vid musikhögskolan i Stockholm 1953-87, professors namn 1964, pianist, cembalist) upplevde jag en nyfikenhet, ett slags gemensamt utforskande av frågan: ”hur
gör man?” I stället för att enbart fokusera på ”så här skall det klinga”, ställdes frågan: ”hur får
man denna klang?” Hallhagens formulering ”rörelsen påverkar tonen” blev en avgörande
upptäckt och genom hans uppmaning att söka vidare utvecklades tanken på denna
uppsats.
”Rörelsen påverkar tonen” blev en grundläggande formulering i mina pianostudier för Gunnar
Hallhagen. Det innebar för mig ett helt nytt tänkande kring armar, hand och fingrar vid pianospel. En kantig rörelse som ligger utanför det naturliga och logiska påverkar klangen direkt. En
passage som inte är fri utan bunden och hämmad av motspänningar mellan muskelgrupper
påverkar tonen. Handen skall vara en naturlig fortsättning av armens riktning. Därigenom upprättas en direkt förbindelse från axel till fingertoppen. I fokus står här de rörelser som är de
mest ändamålsenliga. Jag vill med denna uppsats undersöka och diskutera, utifrån några
grundläggande frågor, vilka rörelser som är inblandade i speltekniken för piano och vad som
kan vara överförbart vid orgelspel:
Hur fungerar relationen mellan kroppen och instrumentet?
Hur ser rörelsen ut från axeln via över- och underarm, hand och fingrar?
Vilken roll spelar vikten, tyngden i de olika lederna?
Hur arbetar fingrarna?
Det är många som har ställt dessa frågor och varje tid har haft sina svar. Under 1800-talet dominerade länge den s k fingerlyftande skolan som betonade fingrarnas självständiga rörelser.
Denna spelteknik blev ifrågasatt kring förra sekelskiftet av den s k tyngdskolan där man i stället
betonade handens respektive armens vikt och rörelser. De som formulerade dessa speltekniska begrepp, Deppe, Caland, Breithaupt, Matthay m fl var framför allt pianister och pianopedagoger. De forskade kring klaverspelets teknik och utvecklade hela system kring spelteknikens rörelser. Vi ser också intressanta skillnader mellan dessa pionjärer vilket kommer att
belysas och kan beskrivas som olika rörelsefilosofier inom pianospel. Denna uppsats vill särskilt
analysera hur en av dessa pionjärer, den tyske dirigenten, pedagogen och pianisten Ludwig
Deppe (1828-1890) såg på dessa frågor. Flera av hans elever, bl a Elisabeth Caland (18621927), publicerade ett antal böcker kring förra sekelskiftet som idag ges ut på nytt i Tyskland.
Vi ser här flera överensstämmelser i synen på spelteknik, såväl bakåt via Chopin till Bach,
som framåt till dagens diskussion påverkad av Alexandertekniken med ekonomiskt effektiva
rörelser och avspänd spelteknik. Många av dessa pionjärer har länge varit förpassade till en
fotnot i läroböckerna men nu kan man se ett nyvaknat intresse för vad de egentligen sade.
Jag vill undersöka om dessa begrepp också har relevans för orgelspel och försöka tillämpa
några analyser på exempel ur orgelrepertoaren. Visserligen kan man inte påverka klangen
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direkt i orgelspelet men fingrarnas, handens, armens och kroppens sätt att förflytta sig i spelet
kan vara mer eller mindre effektivt, mer eller mindre ändamålsenligt och avspänt. Om man
håller i minnet att orgel och piano är två helt olika instrument kan det finnas stora möjligheter
till korsbefruktning.
Förhoppningsvis kan detta arbete bidra till att fylla en lucka på vårt språk om dessa frågor.
Pianopedagogerna som reformerade pianopedagogiken för 100 år sedan tog hjälp av både
läkare och filosofer för att utveckla sina idéer om ändamålsenliga rörelser. Jag har velat beskriva hur man såg på begreppen vikt, muskelkraft, rak rörelse, cirkel och spiral, spänning och
avspänning? Det visar sig att det finns intressanta skillnader mellan dessa pionjärer. Så föddes
tanken att beskriva dessa som skillnader i olika rörelsefilosofier.
Jag hoppas att denna studie kan bidra till att man lättare kan analysera både sitt eget och
sin elevs spel, och därifrån komma vidare för att förbättra, fördjupa och utveckla både spelet
och sin pedagogik. Den litteratur som kommer i detta ämne är inte alltid så lätt att bedöma.
När den amerikanske pianisten och pedagogen Abby Whitesides (1881-1956) bok ”On piano
playing” kom ut på nytt, kunde jag inte riktigt avgöra om hennes anvisningar stämmer eller
om något är fel? Jag blev provocerad och kände ett stort behov att gå tillbaks i tiden och
undersöka vad pionjärerna har sagt. Elgin Rohts bok ”Återupptäckten av enkelheten” satte
fart på hela processen. Roth, som varit professor i piano vid musikhögskolan i Hamburg, jämför
vad Chopineleverna har sagt om Chopins pedagogiska idéer, som var förvånansvärt framsynta, med Ludwig Deppes lära och finner här intressanta likheter. Den så kallade viktskolans
fader hade långt ifrån bara vikten på sin agenda. Tvärtom skulle ”handen vara fjäderlätt”.
Man kan lite förenklat säga att rörelse i pianospel förr i världen var begränsad till fingret som
tryckte ned tangenten. När den stora omvälvningen kom för 100 år sedan släppte man anden
ur flaskan. Blandar man in andra rörelser uppstår med nödvändighet frågan: vilken riktning
skall denna, eller dessa rörelser ha? Jag upptäckte till min stora förvåning att Deppeeleven
Elisabeth Caland från Holland citerade vår svenske filosof Emanuel Swedenborg för att underbygga sin uppfattning att spiralen är den högsta rörelseform som finns i universum! Spiralen är
naturens svar på det minsta motståndets lag. Denna rörelseform står över både cirkeln och
den kantiga rörelsen och det visar sig att denna tanke kan man tillämpa även vid pianospel.
Det handlar om små justeringar, för ögat knappt synliga, men som får avgörande betydelse
alltifrån instudering, fingersättning och gestaltning till det klangliga resultatet.
När jag studerade för Hallhagen berättade han om traditionen bakåt till Chopin och här
såddes ett frö som så småningom utvecklades till denna undersökning. En drivkraft har varit
att få svar på frågan: varifrån hade Gunnar Hallhagen fått sina tankar? Hur ser traditionen ut
bakåt? Att skriva om Hallhagens undervisning skulle behöva ytterligare en studie som skulle
få en hel del inslag av poesi, konst, religion och filosofi förutom det rena pianohantverket.
Förhoppningen är att denna studie skall kunna stimulera till eftertanke om mer eller mindre
ändamålsenliga rörelser vid pianospel. Det är den muntliga, levande, klingande traditionen
som är viktigast i det pedagogiska arbetet men att verbalisera och tydliggöra förlopp kan
vara ett värdefullt komplement. Det är så följande kapitlen bör läsas, gärna vid ett piano, för
att i praktiken själv pröva och undersöka.
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Utgångspunkter - källor
Någon har sagt att på 1700-talet var det tonsättare som skrev böcker om pianoteknik, på
1800-talet var det pianister och på 1900-talet har framför allt pianopedagoger gett ut arbeten om spelteknik. Denna uppsats kommer att beskriva och analysera ett avsnitt i denna
utveckling, en period under några årtionden kring förra sekelskiftet, en brytningstid som fortfarande ger eko i vår tid. Det var en tid av ifrågasättande av tidigare uppfattningar, en tid av
uppbrott, forskning, samarbete med läkare, tvärvetenskaplig befruktning, filosofiska utblickar
och stort engagemang, kanske ibland på bekostnad av sakligheten men med en passion att
befria både pianospelet och musiken. Här såddes frön till en fortsatt utveckling under 1900talet, både av analyser av rörelser och av den mentala sidan av instuderingen.
Det stora intresset för mekanik, muskler, vikt och rörelsemönster kring förra sekelskiftet kom
att gå mer i en psykologisk riktning under första halvan av 1900-talet. Den psykologiska skolan undersökte de mentala processerna som klangföreställning, träning av örat, minnet och
begrepp som vilja och beredskap. Efter denna utveckling har mycket av den uppsjö av litteratur, som gavs ut om pianoteknik under perioden dessför innan, försvunnit i glömska. Ändå
återkommer frågeställningar och begrepp som vi idag sätter högt, som kroppsbalans, ekonomiska rörelser, andning och placering. Det ergonomiska intresset har blivit högst aktuellt
vilket har lett till ett förnyat intresse vad tidigare generationer har sagt om ändamålsenliga
rörelser.
I Jean-Jaques Eigeldingers geomgång av dokument från Chopinelever, Chopin, pianist and
teacher, kan vi se likheter med hur eleverna till Ludwig Deppe formulerade sig. Deppe, som
brukar beskrivas som viktskolans grundare, menade i likhet med Chopin att handens vikt skall
utnyttjas i spelet och strävade efter en smidig handled, där handen fortsätter i armens riktning.
De pianotekniska studierna av Elisabeth Caland, som nu åter ges ut, för oss in i frågeställningar som inte bara är av historiskt intresse. Som en av Deppes elever inte bara vidareutvecklade
hon grundtankarna om den enkla runda rörelsen, hon formulerade också en långtgående
kritik av viktskolan samtidigt som denna skola växte fram.
Brytningen mellan den äldre fingerskolan, viktskolan och vad man kan kalla den koordinerade skolan är ett grundtema i denna uppsats. En djupare avsikt har varit att formulera tre
grundläggande spelfilosofier, rörelsefilosofier, genom att beskriva tre huvudriktningar inom pianospel. Dessa riktningar kan beskrivas som historiska epoker men de finns även närvarande
i olika former, i olika utsträckning i vår egen tid:
den raka rörelsen representerar fingerskolan
den fria rörelsen motsvarar viktskolan och avspänning
den spirala rörelsen motsvarar den samordnade rörelsen
Hos verklighetens musiker finns alla dessa rörelseformer närvarande men med tendenser åt
olika håll. Tanken är att lyfta fram argumenten för alla tre rörelsefilosofierna men också visa att
den ena formens styrka också innehåller dess svaghet. Det fria fallet var en frigörelse men kan
också innebära en risk för belastning. Den koordinerade rörelsen behöver det fria fallet annars går avspänningen förlorad. Den raka rörelsen behöver en cirkel annars blir det en dubbel
rörelse, som Neuhaus säger: ”den kortaste vägen mellan två punkter är en båge”. Tanken är
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att följa dessa spelfilosofiers anvisningar och lösningar vid olika situationer genom fortlöpande
musikexempel. Min grundläggande hypotes är att den koordinerade, spirala rörelsen samtidigt är den rakaste och friaste, den frigör alla former och därmed också musiken.
Vad som är ändamålsenliga rörelser har återkommit under 1900-talets gång i många pianotekniska arbeten. Olika uppfattningar som fanns för hundra år sedan lever vidare och diskussionen är inte på något sätt avslutad. Under framställningens gång har jag därför vikt in citat
från olika 1900-talsförfattare, för att ge referenser framåt i tiden och se hur man formulerar
sig kring olika moment. Utblickarna har varit mot USA med Abby Whiteside (1881-1956) och
Otto Ortmann (1889-1979), mot Sovjet med Heinrich Neuhaus (1888-1965), mot Tyskland med
Karl Leimer och hans elev Walter Gieseking (1895-1956) och mot Ungern med Jósef Gat (1913
-1967). Begrepp som vikt, muskelkraft, anspänning, avspänning, fixering, handens och armens
rörelse fortsätter att väcka diskussion. En avsikt med detta arbete är att stimulera denna diskussion. Min uppfattning är att om diskussionen avstannar så upphör också utvecklingen.
I detta arbete får fingerskolan det minsta utrymmet av det skälet att dess principer är relativt
kända med otaliga pianoskolor de senaste 150 åren spridda i många upplagor. Viktskolan
får desto större utrymme för att 1900-talets diskussion inom pianoteknik på ett eller annat sätt
varit tvungna att förhålla sig till denna spelteknik. Den har spelat och spelar fortfarande en
avgörande roll både som inspiration och som anledning till ifrågasättande. Det största utrymmet ges den koordinerade skolan beroende på att deras tankar knappast blivit publicerade
på det svenska språket. Att i text beskriva skeenden inom spelteknik innebär alltid en risk för
missförstånd och feltolkningar, därför har ambitionen varit att vara så tydlig som möjligt. Den
muntliga och direkt klingande traditionen från lärare till elev är oersättlig och kan aldrig ersättas av skrifter om spelteknik. Däremot kan texter bli ett stöd och ett viktigt komplement.
Huvuddelen av den litteratur som använts finns att tillgå antingen i musikbibliotek, antikvariskt
eller nyutgivningar. Viktigare arbeten av Breithaupt (1873-1945) och Matthay (1858-1945) finns
på Statens musiksamlingar i Stockholm, fyra av Calands böcker är nyutgivna, resterande finns
på musikavdelningen på Staatsbibliothek i Berlin. Där finns även andra Deppeelevers och den
amerikanske pianisten och filosofen Horace Clarks (1858-1917) arbeten. Av svenska arbeten
kan nämnas avhandlingen om Gottfrid Boon (1886-1981), Tanke och ton av Berit Tohver, som
innehåller en kort historik om fingerskolan och utvecklingen därefter, samt Att spela piano av
Knut Wiggen där bland annat handens och fingrarnas position analyseras utifrån musklernas sätt att arbeta. Viktskolan har presenterats i modifierad form på svenska av Karl Wohlfart
(1874-1945). Pianoteknikens historia finns beskriven i Famous pianists av Reginald Gerig, som
använts som en referens men blir även kommenterad i texten. Standardverket Die Ästhetik des
Klavierspiels från 1860 av Adolph Kullak (1822-1862), som kom i med många upplagor, nämns
inte i Tohvers historik vilket kanske ännu mer skulle bekräftat hennes analys. Förhoppningsvis
kan min genomgång av fingerskolan bli ett bidrag till den historiska bakgrunden.
Samtliga citat från engelska, amerikanska och tyska källor är i egen översättning. Texterna
i de grafiska bilderna har översatts och försetts med svensk text. När en muskel blir nämnd i
texten finns en hänvisning med en siffra till anatomidelen (A 41-1, s 142-157) med en kortfattad
förklaring och bild. De anatomiska avsnitten, liksom diskussionen om skulderbladssänkningen,
har granskats av professor Karin Harms-Ringdahl vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes
synpunkter har varit till stor hjälp.
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Inledning
Problemställningar
Instrumentalpedagoger stöter i sitt arbete ofta på några problemställningar som återkommer
i olika skepnader. Man skulle kunna sammanfatta dessa problem med följande frågor:
Varför lyckas en del med att lösa de tekniska problemen ganska snabbt medan andra behöver den dubbla tiden?
Varför går det så lätt för en del musiker att hitta sin ton, sin klang, medan andra
måste kämpa länge för att nå det önskade resultatet?
Varför lyckas en del göra musik av den enklaste fras medan andra har svårare
att beröra sina åhörare?
Varför kan en del vara aktiva musiker livet igenom utan att aldrig eller nästan
aldrig ådra sig fysiska skador eller problem medan andra tvingas gå till läkare
för belastningsskador och i värsta fall avbryta sin karriär och omskola sig?
Svaret på dessa frågor säger en hel del om personen som svarar. Man kan göra det enkelt för
sig och säga att orsaken är att vissa är begåvade medan andra är obegåvade. Någon kanske säger att vissa är lata medan andra sliter och offrar all sin tid. En del lägger ett genetiskt
perspektiv: ”hon kommer från en musikersläkt!”. Andra har ett socialt perspektiv: ”den gossen
är född med en silversked i munnen, han har fått allt!”. Någon kanske säger, ”den flickan har
haft en bra lärare” och då närmar vi oss ett område som berör detta arbete. Det är många
kända skådespelare och musiker som gärna berättar att det funnits en viktig lärare i deras
ungdom som sett dem, som varit förlösare, som öppnat dörrar och visat vägen och trott på
deras … jag höll på att säga begåvning. Omvänt finns det också pedagoger som förgäves
uppmuntrat så kallade begåvningar vilka kommit till sina lektioner oförberedda år ut och år
in. De har förspillt sin tid av möjligheter till lärarens stora sorg. Det räcker alltså inte med bara
begåvning. Inte sällan har vi mött elever och musiker som trots svårigheter tålmodigt övar
vidare och plötsligt, kanske efter många år, hittar lösningar. Någonting händer, någonting
släpper, en låsning löser upp sig.
All levande musik är beroende av rörelse. Flöjtistens ton, violinistens vibrato, pukslagarens virvel, harpistens arpeggio eller pianistens språng påverkas av hur rörelsen ser ut. Hastigheten,
energin i rörelsen påverkan tonen men även riktningen har betydelse. Avvägningen mellan
det fria fallet och muskelarbetet är avgörande för pukslagarens virvel. Smidigheten i rörelsen
påverkar organistens frasering och känsla för ventilöppningen inte olikt cembalistens knäpp
på sin sträng. Min uppfattning är att en del av svaret på de inledande frågorna innefattar en
analys av de rörelser som är inblandade.
		
Avgränsning - urval
Denna undersökning bygger på ett urval av några författare som lämnat viktiga bidrag till
diskussionen om rörelseformer eller spelideal inom pianospel. Jag har valt att jämföra författare som ligger relativt nära i tid, ett tidsspann på cirka 50 år, från 1860-talet till 1910-talet. Skälet

1

är att det finns gemensamma referensramar, man kände eller kände till varandra, påverkade eller förde polemik mot varandra. Därför blir skillnaderna intressanta och desto tydligare.
Materialet är begränsat till just rörelseformer och innehåller inte någon analys kring interpretation eller tolkning av musikverk. Däremot måste sägas att instuderingsmetodik liksom den
musikaliska gestaltningen indirekt påverkas av valet av lösningar på rörelseformer.
Den dominerande pedagogiken under 1800-talet var drillövningar och etyder hela dagarna
igenom. Pianisten Arthur Rubinstein berättar i sina memoarer att han satt och läste böcker
när han övade etyder, men just vid denna tid, i slutet av 1800-talet, kom en reaktion vilket
skulle utvecklas till olika skolor under 1900-talet. En riktning betonade den psykologiskt mentala förberedelsen. Man skulle i princip kunna sitta i en fåtölj och studera in ett stycke utantill
på analytisk väg, menade Walter Gieseking. Därefter sätter man sig vid pianot och spelar
igenom stycket med hjälp av sin intellektuella analys. En annan riktning har betonat lyssnandets roll, i Sverige företrädd av den legendariske Gottfrid Boon. Enligt denna uppfattning skall
man inte tänka i rörelsebanor, om man istället hör tonen eller klangen inom sig innan man
spelar, så tar man den automatiskt med de rätta rörelserna. Naturen självt löser problemet
med förflyttningen. En tredje riktning menade att man inte aktivt skall trycka ned en tangent, man låter istället den levande vikten i lederna sköta anslaget. Fingrets styrka är mycket
liten jämfört med vad vikten kan erbjuda, menade viktskolans lärjungar, som varit utbredda
överallt men kanske särskilt i Östeuropa. Några har analyserat hur rörelsekurvorna ser ut för de
olika lederna som är inblandade. Amerikanen Otto Ortmann ansåg att en rörelse för en led
i människokroppen alltid beskriver en kurva. Hur man då skall lösa detta i förhållande till den
raka klaviaturen med en tangent som går rakt ned är det viktiga i pedagogiken, menade
företrädare för denna riktning. Om vi nu bortser från de mer psykologiskt inriktade skolorna
och renodlar de olika teorierna för spelets lösningar ur rörelsesynpunkt kan man urskilja tre
olika skolor: fingerskolan, viktskolan och den koordinerade skolan. Ambitionen har inte varit
att redovisa den senare utvecklingen under 1900-talet, utan att fokusera på diskussionen som
föregick utvecklingen under förra seklet.
Man kan fråga sig varför jag har valt att gå tillbaks 100 år för att belysa dessa frågor. Har
inte utvecklingen och forskningen gått framåt sedan dess? Mitt svar är att uppfattningen
om och beskrivningen av viktskolan har genom decennier blivit alltmer oklar och i vissa fall
vulgariserad. Den amerikanske pianisten Seymour Bernstein kritiserar bilden av viktskolan som
slentrianmässigt beskrivs som att man lät händerna mekaniskt falla fritt ner i klaviaturen: ”Han
(Matthay) var emellertid inte ansvarig för detta råd /.../ Upprörd över att hans metod hade
blivit felaktigt uppfattad av andra lärare skrev han: Ännu har ingen låtit sin arm okontrollerat
falla på tangenterna, utom narrar.”1 Därför är det nödvändigt att vända tillbaka till de ursprungliga källorna för att få en så korrekt bild som möjligt. Adolph Kullaks bok blev ett standardverk och representerar en nyanserad bild av fingerskolan där en del av övningarna fortfarande kan tillämpas. För viktskolan har Breithaupt använts som en huvudkälla av flera skäl.
Han studerade en tid för Caland och ingick löst i kretsen kring Deppes efterföljare vilket gör
det lättare att göra meningsfulla jämförelser. Breithaupt sammanfattar hela viktskolans tankevärld och får därför, tillsammans med Toni Bandmann som studerade för Deppe i många år,
representera viktskolan.
Ytterligare ett skäl att vända tillbaka till 100 år gamla källor är att den kritik som gjorts under 1900-talet av viktskolan ignorerat eller undervärderat den genomgripande kritik som
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formulerades redan under viktskolans tid av samtida författare, av Elisabeth Caland och i
synnerhet av amerikanen Horace Clark. En naturlig förklaring kan vara att denna litteratur
inte varit tillgänglig, genom begränsade upplagor, språkliga hinder och isolering genom krig.
Bedömningen av denna epok som hittills gjorts bygger därmed på ett ofullständigt underlag.
Även om Calands arbeten nämns av flera författare som Ortmann, Ott och Gerig är redovisningen av hennes tankar och gärning ofullständig, bygger på ett begränsat material och
delvis felaktig. Här har Elgin Roht gjort ett stort arbete för att åter skapa intresse för Calands
insatser. En hel del litteratur som varit omöjlig att hitta har under senare år kommit i nytryck,
det gäller Calands arbeten och inte minst Clarks märkliga bok Liszts Offenbarung. I ett slag
har förutsättningarna för att bedöma denna epok förändrats.
För några år sedan kom Robert Andres bok om Horace Clark, Piano and pianism, som försöker sammanfatta Clarks bidrag till den pianotekniska utvecklingen, dock utan att lyckas sätta
fingret på hans återkommande teori om armledernas ”polariserande utstrålning”. I Bertrand
Otts bok Lisztian keyboard energy nämns Clark i positiva ord, men inte heller Ott lyckas beskriva Clarks kanske viktigaste bidrag. En förklaring kan möjligen vara bristande insikter i anatomi.
Clark var mycket tidigt ute med anatomiska studier som ledde honom fram till sin uppfattning om ryggraden som en mittpunkt i allt pianospel. Denna uppfattning utvecklade sedan
Caland med teorin om skulderbladssänkningen, en sänkning vilken delvis sker med muskler som utgår från ryggraden. För att kunna bedöma speltekniska anvisningar och skolor är
därför en grundläggande genomgång i anatomi till stor hjälp och delvis nödvändig. Av det
skälet finns i slutet av detta arbete ett avsnitt i anatomi med vilket man kan orientera sig i den
fortlöpande framställningen.
				

Rörelseformer - teorier

Märkligt nog lever uppfattningen om kropp och själ som något oförenligt kvar även i vår moderna tid. Påfallande många fokuserar enbart på den mentala nivån och det aktiva lyssnandet och är ointresserade eller direkt motvilliga att tala om muskler eller rörelseformer. Andra
skriver om rörelseformer utan att sätta in dessa i en helhet. Jag får intrycket vid läsningen av
Matthays arbeten att han delar upp rörelserna i minsta detaljnivå utan att sätta ihop maskineriet igen och utan att ställa frågan: ”varifrån kommer grundrörelsen?” Av rädsla för att inte
låta vetenskaplig vågar ytterst få hävda att kroppliga rörelser kan vara ”besjälade”.
Om vi vänder oss till den filosofiska traditionen har analyser och diskussioner om olika rörelseformer ständigt återkommit genom historien. Vad som varit den ideala formen har skiftat
genom århundradena. Under antiken och renässansen ansågs cirkeln som den mest perfekta
formen tills vetenskapen genom forskningen kom fram till att cirkeln inte finns i naturen, den är
en matematisk konstruktion. Ingenting står stilla i naturen, sätter man en cirkel i rörelse uppstår
en spiral. Denna förändring i synen på cirkeln och spiralen återspeglas i den svenske tänkaren
Swedenborgs utveckling. Han intresserade sig för spiralen livet igenom och menade att spiralen är naturens sätt att lösa rörelseproblemet, eller ytterst Guds sätt att lösa rörelseproblemet i
naturen. När vattnet rinner ner i en brunn uppstår en spiral, vilken tillåter vattnet att snabbast
komma ned, spiralen blir en ändamålsenlig form.
Vattnet som rinner ner genom brunnen formar sig som en spiral när det skruvar sig mot mitten
genom gravitationens kraft. Genom motståndet uppstår spiralen i brunnen och spiralen blir
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det effektivaste sättet att övervinna detta motstånd. Mittpunkten uppstår genom spiralen.
Mittpunkten, mittlinjen innebär balans, effektivitet, den kortaste vägen och den minst energiförbrukande rörelsen. Mittpunkten är en vridpunkt och en sammanhållande punkt. Det visar
sig att i både den horisontella, vertikala och cirkulära rörelsen vid klaviaturen kan mittpunkten
behållas genom spiralrörelsen. Det fria fallet, liksom enbart separata rörelser i en led, motverkar spiralrörelsen och därmed en mittpunkt.
Den amerikanske pianisten och filosofen Horace Clark hävdade i likhet med Swedenborg
att spiralen är den mest andliga rörelseformen i naturen. En rak rörelse är en materiell rörelse,
den lägst stående, enligt Swedenborgs rörelsehierarki. Musik spelad med raka rörelser blir död
musik, menade Clark. En separat fingerrörelse skild från sitt sammanhang liksom en led som
faller rakt ned är en materiell lösning utan kontakt med universums själ. Swedenborg talade
om spiralen som den rörelse som stod närmast den gudomliga anden. Det som skiljer spiralen
från cirkeln är att spiralen emanerar från en mittpunkt och är oändlig. Den har ingen början
och inget slut och återvänder därför inte i sitt egen lopp, som en rak rörelse eller en statisk
cirkel måste göra i pianospelet.
Begreppet rörelse har flera komplikationer. En aktiv självständig, direkt rörelse av en led innebär en separering från den angränsade leden som den utgår ifrån. En indirekt rörelse uppstår
när den angränsade leden eller en led längre bak utför en förflyttning. Det här får betydelse
av rörelseformerna. Om flera leder är inblandade kan en avlastning ske med olika nivåer av
rörelser, med olika spiralriktningar kan en balans skapas i ett rörelsesystem. En del av kritiken
mot fingerskolan gällde frågan om direkt och indirekt rörelse: den separata rörelsen av en led
är hänvisad till en direkt rörelse.
Stenen som faller rör sig inte av egen kraft, det är jordens dragningskraft som drar ned stenen.
Det är en passiv rörelse, utlämnad åt yttre krafter, som är en del av naturens kretslopp likt de
fallande löven och regndropparna. Inandning är aktiv, utandning är passiv genom avspänning. I fallet ligger en avspänning, i lyften en aktivitet. Detta blev en annan del av kritiken mot
fingerskolan, att kunna utnyttja spänning och avspänning, att kunna lyfta och falla i spelet.
Bakom de tre rörelsefilosofierna som presenteras och analyseras i detta arbete kan man formulera tre teorier: teorin om isolering, teorin om samordning och teorin om avspänning. Vi
kommer att följa dessa tre teoriers tillämpning och användbarhet för att lösa tekniska problem
inom pianospel och i viss mån inom orgelspel. Efter en inledande historisk bakgrund presenteras huvudtankarna bakom den raka, isolerade rörelsen och dess tillämpning på konkreta moment. Därefter beskrivs den koordinerade rörelsen utifrån Deppeelevernas arbeten och i viss
mån berättelser från elever till Chopin. Slutligen presenteras tankarna bakom viktskolan, det
fria fallet och dess tillämpning med Breithaupt som huvudkälla. Fortlöpande görs jämförelser
mellan dessa skolor ur anatomisk - ergonomisk och konstnärlig synvinkel. Avslutningsvis diskuteras och sammanfattas dessa rörelsefilosofier med en utvärdering om deras styrka, svagheter och inbördes förhållande.
Metod - begrepp
Med begreppen horisontal, vertikal och cirkulär rörelse vid klaviaturen vill jag jämföra de
olika författarnas bidrag. Det är mina begrepp och betyder inte att författarna gör denna
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uppdelning även om man indirekt närmar sig en disponering som sammanfaller med dessa
begrepp. Ett viktigt moment har varit att fortlöpande praktiskt pröva de olika lösningarna vid
instrumentet för skalor, arpeggio, ackord, språng och tremulerande figurer samt för musikexempel och att analysera dessa moment både när man själv och andra spelar. Det är i det
praktiska spelet, laboratoriearbetet, som man kan fastställa om teorierna fungerar. Teorier om
rörelseformer måste praktiskt prövas för att kunna ges en relevans och för att kunna bedöma
deras värde. I anatomiavsnittet har jag närmat mig dessa frågeställningar från det andra hållet. Från beskrivning av musklernas ursprung och fäste, deras arbetssätt och funktion har jag
dragit vissa slutsatser för spelrörelserna. Med hjälp av dessa slutsatser försöker jag värdera och
kritiskt granska de olika rörelsefilosofiernas anvisningar. Fokus är inte enbart på en utvärdering
av de ergonomiska effekterna utan på för- och nackdelarna med de olika rörelsefilosofiernas
lösningar av de tekniska problemen och för det konstnärliga resultatet.
En metod att jämföra dessa tre rörelsefilosofier kunde vara att låta tre grupper studera hos
tre olika pedagoger representerande de tre olika inriktningarna. Efter ett antal år skulle man
göra en utvärdering innefattande förmåga att lösa tekniska problem, instuderingskapacitet,
ergonomiska rörelser och konstnärlig kvalitet. Om man gör en sådan undersökning skulle problemet uppstå hur man kan jämföra olika individer. Säkert skulle stora variationer inom gruppen uppstå, beroende på individuella skillnader. Även kontakten mellan elever och lärare
skulle påverka resultatet, samma lärare skulle ge olika resultat bland sina elever.
En annan metod skulle kunna vara att studera en elevs utveckling hos tre olika pedagoger
med dessa olika inriktningar. I biografier är det inte ovanligt med sådana berättelser. Den
amerikanske pianisten Amy Fays utgivna brev från 1869 till 1875 innehåller just sådana jämförelser. Problemet att på detta sätt utvärdera de olika skolorna är att en elev är mer eller mindre mottaglig i olika skeenden i sin utveckling. Man behöver olika impulser vid skilda perioder
i sin utveckling. Även lärarens personlighet och pedagogiska förmåga är en faktor.
Skillnaden mellan de tre skolorna är svår att utvärdera i ett kortare perspektiv. Talar vi om yrkesmässigt spel dagligen i flera timmar under 10, 15, 20 år borde en undersökning ur ergonomisk perspektiv av musiker med och utan fysiska problem kunna visa samband med musikerns
utbildning eller rörelsefilosofi. Det finns forskning där man med elektromyogram (EMG) mäter
spänningar i muskler hos musiker när de spelar. Dessa mätningar visar på det antagonistiska
förhållandet mellan sträckare och böjare (extensorer och flexorer). Här kan man se ändamålsenlighet i en rörelse på objektivt sätt, om det finns felaktig belastning eller spänning eller
om rörelsen är koordinerad. Hans-Olov Mellqvist, lektor i piano vid musikhögskolan i Ingesund,
Arvika, har gjort sådana mätningar1 som även visar hur rekryteringen av muskelfibrer ser ut.
Man har gjort försök att via fotosekvenser (Gat) eller ritdiagram med en pantograf (Ortmann)
visa hur de rätta rörelserna ser ut vid olika spelmoment, hur handled och arm rör sig vid skalor
och arpeggio. Dessa mekaniska återgivningar säger en del hur den musikern löser en situation
men inte nödvändigtvis den optimalt bästa lösningen. Metoden att utvärdera och jämföra de
tre skolorna i denna uppsats har varit att analysera rörelsefilosofierna utifrån de anatomiska
förutsättningarna och därifrån dra slutsatser om olika rörelsers ändamålsenlighet.
Hur författare till böcker i pianoteknik disponerar sitt material, hur man presenterar ”spelapparaten” och i vilken ordning, var man börjar och slutar, hänger nära samman med förfat-
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Hans-Olov Mellqvist, Att spela piano, ett datorbaserat biofeed-back projekt (FoU-rapport1990:3)
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tarens grundsyn och vilket ”läger” man tillhör. Det är inte förvånande att Kullak börjar med
fingerarbetet, därifrån tar sig till handledsanslaget och underarmens rörelser för att sluta med
överarmen som skall vara, med vissa undantag, i det närmaste passiv. Så brukade fingerskolans dispositioner se ut. Viktskolans representanter vände på ordningen och började i den
andra ändan med överarmens fria fall, följd av analyser av underarmens roterande rörelse
och avslutade med handledens cirkelrörelser. Så är Breithaupts arbeten strukturerade men
även Whitesides analyser. I båda fallen kommer de inte så mycket längre än till handen, fingerarbetet står inte i fokus hos någon av dem. Den engelske pianisten och pedagogen Tobias
Matthey är ett undantag i viktskolan, han börjar med att ingående beskriva de olika lösningarna för fingerarbetet med relation till fingerböjarmusklerna i handen och underarmen.
Avsnittet om den koordinerade skolan startar med en diskussion om mittpunkter, avlastning,
balans och handledens rörelsemöjligheter. Samtliga Deppes elever utgår från handledens
rörelseformer. Därifrån utvidgar jag analysen längs de tre begreppen horisontal, vertikal och
cirkulär rörelse. Dessa begrepp skall ses som verktyg att analysera de olika förloppen vid skalor, arpeggio, ackordspel och tremulerande figurer. I verkligheten består en rörelse vid pianot
alltid av en kombination av dessa former eller rörelseriktningar men där någon av formerna
är mer dominerande. Naturligtvis är den vertikala formen den centrala vid ackordupprepningar men det cirkulära momentet är nog så viktigt. Det svarar för återhämtning, avlastning
eller utlastning, genom de ”mikropauser” som den moderna anatomin uttrycker det. I den
vertikala rörelsen ingår avvägningen mellan muskelkraft och vikt. Gör ackordet språng tillkommer självklart lösningen av det horisontella momentet. I den horisontella förflyttningen
måste en lösning hittas som löser problemet med den raka klaviaturen och en leds cirkulära
rörelse, att hitta ett optimalt samspel mellan lederna. I den cirkulära rörelsen vid tremolo ingår avvägningen mellan överarmens cirkulation från skuldran och underarmens rotering runt
sin egen axel, att inordna den cirkulära rörelsen i ett större rytmiskt sammanhang. Inte minst
måste undersökas hur underarmen skall rotera i förhållande till överarmens rörelse vid tremulerande figurer. Varje form har sina möjligheter, sina problem och sina lösningar.
Tolkningsproblem - vidare studier
Begreppsförvirring kan lätt uppstå när författare använder samma begrepp för olika rörelser,
eller olika begrepp för samma rörelse. Det Breithaupt kallar ”överarmsrullning” innebär något annat hos Caland. Även tolkningen av fotografier och grafiska teckningar är inte alltid
självklar. Att beskriva en rörelse visar sig vara en problematisk uppgift som lämnar fältet fritt
för olika tolkningar. Det är lätt att dra alltför snabba slutsatser utifrån sin egen rörelsefilosofi,
alternativt sina egna förutfattade meningar, när man läser dessa texter som skrevs för 100 år
sedan. Det har inträffat vid ett flertal tillfällen att först efter ett antal genomläsningar har bilden klarnat. Vi har ofta uppfattningen att utvecklingen alltid går framåt och vi har svårt att
tänka oss att man för 100 år sedan hade lösningar som nu fallit i glömska, vars raffinemang
ligger långt över vår vanliga uppfattning om hur tekniska problem kan lösas. Viljan eller förmågan att gå utanför de invanda lösningarna är begränsad. Man identifierar sig lätt med sin
spelstil och är ovillig att ompröva den. Om man anser eller tror att man hittat den optimala
lösningen varför då prova något nytt? Kanske kan även lojaliteten med tidigare lärare och
skolor påverka denna vilja.
Ett vanligt problem inom litteraturen om pianoteknik är att en del författare inte redovisar
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sina källor eller endast refererar till vissa källor och ej nämner andra. Man vet att Caland
studerade för Clark men detta nämner hon inte själv utan hänvisar endast till Deppe som sin
lärare. Whiteside nämner inte sina inspirationskällor förutom studier av andra musikers, särskilt
jazzmusikers, spelsätt. En del författare framställer sig själva som innehavare av den enda sanningen, att man hittat den optimala lösningen. Här är det viktigt att se författarens bidrag i
sitt sammanhang, det kan vara en reaktion på en rådande ensidighet. Enligt min uppfattning
är alla bidrag värdefulla eftersom området är så komplext, även om endast någon del har
substans och är användbar.
Det hade varit intressant att belysa den kulturella miljön kring det stora paradigmskiftet inom
pianoteknik som ägde rum runt förra sekelskiftet. De nya riktningarna inom filosofi, psykologi,
religion och konst, intresset för de andliga riktningarna liksom de nya vetenskapliga upptäckterna inom fysik och anatomi skapade en grogrund för förändring av synen på instudering
och övning. Det mekaniska ifrågasattes till förmån för den ”naturliga besjälade rörelsen”. Att
belysa dessa sammanhang ligger dock utanför ramen för detta arbete.
En spännande uppgift hade varit att jämföra diskussionen i Tyskland mer ingående med utvecklingen i andra länder. Liszteleven och fransyskan Marie Jaell skriver flera böcker vid denna tid om anslag, vilka skulle ytterligare belysa denna undersökning. En djupare analys av
amerikanen Clarks arbeten, inte minst hans flitiga referenser till olika filosofer, hade säkert bidragit till att förankra denna diskussion i ett vidare filosofiskt sammanhang. Både Caland och
Clark citerar gärna filosofer för att förtydliga sina tankegångar. Den svenske pianisten och
pedagogen Lennart Lundberg (1863-1931), som studerade för Liszteleven Hilda Thegerström
och Chopineleven Camille Dubois, skrev en häfte Tekniska studier på 20-talet. En samling originella övningar långt från den traditionella motsvarigheten vid denna tid. En presentation
och analys av dessa övningar, som tyvärr inte nämns i Tore Uppströms bok Pianister i Sverige,
skulle kasta ytterligare ljus över både vikt- och den koordinerade skolan.
Slutsatser
Diskussionen har böljat fram och tillbaks under 1900-talet om vikten eller fingerarbetet är det
viktigaste i pianotekniken. Min uppfattning är att spiralrörelsen löser denna motsättning och
förenar vikten med fingerartikulationen. Däremot blir en spiral utan vikt eller fingerartikulation
ofullständig. Spiralrörelsen behöver kompletteras med dessa ytterligheter liksom fingerarbetet
och vikten behöver den cirkulära rörelsen. Den slutsats jag drar i uppsatsen är att den spirala
rörelsen är den mest ändamålsenliga inom pianospel. Detta var även Clarks uppfattning men
jag hävdar, till skillnad från Clark, att vikten måste spela en roll, att en spiralrörelse utan vikt
är en filosofisk konstruktion. Clark avfärdade vikten på filosofiskt religiösa grunder och gör,
enligt min mening, därmed konsten en otjänst. Det fullödiga uttrycket och klangen förutsätter
vikten. Abby Whiteside använder inte begreppet vikt, som hon menar leder till fel tankebanor. Lägger man till Otto Ortmanns kritik av viktskolan kan man möjligen tala om en amerikansk tradition av kritik mot viktskolan som, såvitt jag förstår, saknar motsvarighet i Östeuropa.
Ortmann ville snarare tillbaks till en variant av fingerskolan i kombination med de spirala rörelserna. Reginald Gerigs ironiska kommentar om Breithaupt är en del av denna tradition.
Whiteside fokuserar enbart på de cirkulerande armrörelserna och undviker beskrivningen av
fingrarnas arbete. Även en separat fingerrörelse måste finnas med i en spiralrörelse. Detta blir
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pricken över i: et i en klang. Fingerrörelsen ansvarar för artikulationen i en fras och balansen
i en klang, den står för ”slutfinishen”. Däremot är denna rörelse underordnad spiralrörelsen
i lederna högre upp i lösningen av de tekniska problemen. Ett spel utan individuell separat
fingerartikulation måste bli en intetsägande, slätstruken produkt, men riktningen i en fras kan
aldrig fingerartikulationen ensamt åstadkomma.
Antingen man vill se spiralen som en gudomlig form eller naturens sätt att lösa ett förlopp är
den inte så lätt att upptäcka: ”Naturen har en tendens att dölja sig”, sa Herakleitos. Den engelske pianopedagogen Tobias Matthay skrev en bok med titeln Visible and invisible in piano
technique och menade därmed att de rörelser man inte kan se med blotta ögat är lika viktiga
som de man ser. Han analyserade två motsatta fingerrörelser, den dragande och den skjutande rörelsen, som får olika innebörder för överarmens rörelse: det dragande fingret behöver
en indragande överarm medan det skjutande fingret behöver en framåtskjutande överarm
för att kompensera och stabilisera rörelsen. En dragande eller skjutande rörelse samverkar till
de spirala, cirkulära rörelserna där de djupare liggande musklerna är inblandade, från de
djupa långa fingerböjarna i underarmen till de längre bak liggande musklerna i ryggen. Den
separata, slående rörelsen utgår från de kortare, ytliga musklerna och närmar sig den kantiga, raka rörelsen som snarast motverkar den runda rörelsen. Det berättas att Bach snarare
drog ned tangenten än slog ned den som man lätt förknippar med uttrycket ”anslag”. Elever
till Liszt skriver om hur oktaver spelades genom fingrets glidande på tangenterna med handleden som reglerar en vågliknande rörelse. Chopin talade om handledens rörelse vid pianot
som motsvarade sångarens andning. Att hitta balansen mellan den dragande och skjutande
rörelsen å den ena sidan och den spirala, cirkulära rörelsen å den andra är avgörande för
såväl lösningen av de tekniska frågorna liksom för formandet av klangen i spelet.
Musiker som har löst de tekniska problemen ger ofta ett intryck av att det ser enkelt ut, ”det
ser så lätt och självklart ut”, säger man. ”Ser det skönt ut så är det rätt”, uttryckte sig den tyske
dirigenten, pianisten och pedagogen Ludwig Deppe. Enligt mitt antagande i detta arbete
skulle en del av svaret på de inledande frågorna bli: den som hittar en mittpunkt genom att
använda spiralrörelsen i sitt spel kan lättare lösa de tekniska och musikaliska uppgifterna. De
som misslyckas att lösa de tekniska och musikaliska uppgifterna har inte hittat en mittpunkt
eftersom de inte använder spiralen i sina spelrörelser. Spiralen löser motsättningen mellan
klaviaturens raka horisontella plan, tangentens raka vertikala rörelse och den cirkulära rörelseform som en led alltid rör sig i.
Den raka rörelsen ställer till problem därför att den måste stanna och vända när musikens
flöde kräver en fortsättning. Energin leds inte vidare i den raka kantiga rörelsen, energin stannar i stället upp och blockeras. I en rund rörelse fångas energin upp och leds vidare, spelet
ger därmed ett intryck av enkelhet. Rörelsen går vidare i nya riktningar utan att ha stannat
upp för att vända riktning. Det visar sig emellertid att ett cirklande i största allmänhet inte är
den optimala rörelsen. Här slösas energin bort genom ett viftande utan fokus och riktning. Det
märkliga är att när den runda rörelsen närmar sig en spirals form uppstår en självklar enkelhet.
Min hypotes är att detta beror på att spiralen skapar en slags mittpunkt i vilken energin kan
ledas vidare på det mest direkta och faktiskt rakaste sättet. Energin går den rakaste vägen
genom spiralernas rörelsesystem och frigörs därmed. När de inblandade ledernas spirala och
cirkulära rörelser ingår i ett system av motrörelser uppstår denna mittpunkt som gynnar ett
välbalanserat och effektivt spelsätt. Den runda rörelsen blir enkel.
8

SAMMANFATTNING
Jämförelse mellan tre rörelsefilosofier vid pianospel
Den raka rörelsen, fingerskolan: handen hålls stilla och rakt fram, enbart fingeraktivitet, fingrarna lyfts före varje anslag och slår ned tangenten likt en hammare. En rak linje från underarmen, handryggen till andra fingerleden. Handen alternativt underarmen rör sig i självständiga upp- och nedrörelser vid ackord och oktaver. Tummen gör en aktiv undersättning vid
skalor och arpeggion. Överarmen hålls nära kroppen, och vrider sig runt sin axel vid språng.
Man sitter rakt, med något högre sitthöjd. Principen är isolerade rörelser för varje led.
Den koordinerade, spirala rörelsen: Fingrarna utgår från och griper tangentytan. Rundad
handform med högre handled som utgångspunkt. Handen hänger i sin vikt och blir förd av
handleden sidledes till de toner som spelas genom en spiralrörelse. Tredje fingret bildar en
tänkt vridpunkt kring vilken handen, under- och överarmen vrider sig. Handen öppnas och
sluts beroende på var i tonfiguren den befinner sig, från början med en något högre handled
som ger efter men inte går under sitt mittenläge. Vid femte fingret har handleden åter höjts.
Här bildar handens utsida en relativt rak linje in mot underarm med en viss pronerad lutning.
Överarmen och underarmen behålls i nästan oförändrad vinkel vid arpeggion, en hävstångsverkan förstärks genom armledernas motsatta spiralrörelser. Vid språng förflyttar överarmen
underarmen sidledes genom en kombination av dragning (abduktion – adduktion), skjutning
och vridning runt sin egen axel. Ackord spelas antingen med fritt fall från skuldra med en handled ovanför mittenläget eller med dragning från ryggmuskler med handleden i ett mittenläge
där handen har en något pronerad, inåtriktad ställning. Rörelsen utgår från musklerna i rygg,
skuldra och överarmen ut till fingerspetsarna. Handleden ger något efter när ackordet tagits i
en rund rytmiskt naturlig rörelse och fingrarna glider in på tangenterna om tid för detta finns i
musiken. Vid tremolo utgår en minimal skyttelrörelse från överarmen. Vid kraftfullt och snabbt
spel blir överarmen lättare genom skulderbladssänkning. En lägre sitthöjd är idealet.
Den fria rörelsen, viktskolan: Fingrarna utgår från tangentytan och är stöttepelare för
hela armens tyngd med en rundad handform. I en kretsande rörelse in och ut, ovanifrån djupfall eller underifrån högfall, transporteras armens tyngd från ton till ton. Underarmsrotationen
utför tremolot men understödjer även skalspel och arpeggion uppåt klaviaturen med en utåtvridning och nedåt med en inåtvridning. Överarmen drar högerhanden uppåt och skjuter den
nedåt på klaviaturen vid skalor och arpeggion. Vid tumunder- och fingeröversättningarna
gör handleden vågrörelser. Överarmen faller och skjuter armens vikt nedåt, uppåt eller sidledes på klaviaturen vid språng genom en sving. Vid språng gör underarmen en sträckning utåt
och ”sågrörelse” inåt. Vikten i armen fjädrar tillbaks vid snabba ackordupprepningar.
Tyngdskolan anvisar en lägre sitthöjd med en svag framåtlutning av överkroppen.
Kritik av den äldre metoden, fingerskolan
Fingerskolans anvisning är att inte låta armen följa med och flytta handen i en 5-fingerskala. Därmed förloras den understödjande kraften från arm och axel. Detta uteblivna stöd
måste kompenseras med ännu mer fingeraktivitet med hårdare klang, större spänning och i
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förlängningen överansträngning som följd. När man skulle spela den romantiska repertoaren
på de allt tyngre instrumenten med denna metod, blev utvägen att lyfta fingret allt högre.
Deppes lära, såsom den uppfattades och utvecklades av hans elever, formulerade en kritik av
den äldre fingerskolan, en kritik som delvis även viktskolan skulle dela. Man ville komma bort
ifrån ett överdrivet fingerlyftande och fingersträckande, spel från handleden, underarmsrörelser nedåt utan kontakt med andra leder (en självständig rörelse) och slutligen självständiga
underarmsrörelser sidledes vid språng (passiv överarm som roterar runt sin egen axel).
En avgörande skillnad mellan den äldre fingerskolan å ena sidan och viktskolan respektive
den koordinerade skolan å den andra, är handens form. I den äldre skolan var finger- och
handsträckarna (A 23-25,14) konstant aktiva genom den raka linjen från underarmen genom
handryggen ut till och med första fingerleden. Därigenom hamnade fingerlyftning i direkt
konflikt med både fingersträckarna som redan var aktiva och fingerböjarna som tänjdes ut.
Denna konflikt sågs i själva verket som en tillgång eftersom man menade att slagen ned från
ett upplyft fingret blev desto starkare i denna handställning. (se bild s 12 och 87)
Matthay identifierade och beskrev två principiellt olika former av fingerrörelser vid pianospel. Den första kallade han
“bent-finger-attitude”, där fingret från en böjd form stöter,
skjuter, ned tangenten. Den finns avbildad i den övre teckningen1 som en mildare form av den äldre fingerskolan, med
inte fullt så rak linje från underarm till andra fingerleden. Det
är i första hand de korta fingerböjarna i handen (A 3,4,15),
vilka böjer första leden och sträcker den andra och tredje
leden, som här används. Fingret rör sig ut från handen vilket
tvingar överarmen (A 28,) till en kompensatorisk tendens in
mot klaviaturen, knappt märkbar som en svag osynlig rörelse. Den andra formen (se den nedre teckningen) kallade Matthay för “flat-finger-attitude”,
där fingret från en mer utsträckt form griper om tangenten och för ned tangenten genom en
böjning av alla fingerlederna. Fingret “rullar ihop sig”, där främst de långa, starka, böjarna (A
1,2), vilka utgår från underarmen fram till andra och tredje fingerleden, är aktiva. Denna griprörelse måste balanseras genom att överarmen får en kompensatorisk tendens ut från klaviaturen. Caland har ett förlopp i “de fast tagna tonerna” som liknar denna överarmsrörelse,
men hon menar att även den breda ryggmuskeln (A 46) är med i denna indragande rörelse.
När fingret når tangentbotten vid “flat-finger-touch” uppstår en rekyl i handleden uppåt. Här
skall delar av vikten användas för att stabilisera handleden, ansåg Matthay.
Valet av anslag beror på vilka musikaliska och stilistiska behov som föreligger, menade
Matthay. Den första formen, möjliggör spel i lätta och luftiga passager i högt tempo, där överarmsvikten nästan är bortkopplad. Den påminner mer om den äldre fingerskolan, är mindre
elastisk och ger en mer torr och hård ton. Här finns inbyggt en konflikt mellan å ena sidan
knogleden och å andra sidan den andra och tredje leden. Därför förordade han den senare
formen som ger en varmare ton, den är mer inblandad vid legatospel och bör vara den vanligaste formen vid grundläggande tonbildning. Men det fanns två andra utvägar ur den äldre
fingerskolans konflikt:
• Att släppa upp knogarna och behålla en lägre handled, där handen formas som runt
en boll. Redan Kullak beskrev denna form (se s 13). Här lutar handryggen nedåt mot
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Tobias Matthay, Act of touch in all its diversity (1904), bild från s 152

handleden. ”Denna form ger fingrarna den största böjkraften”1 vilket bidrar till större
jämnhet i anslaget, skriver Breithaupt. En handform som förordades av Teodor Leschetizky:
”Handleden skall hållas något lägre än knogarna och fingrarna så böjda så att sista fingerleden faller lodrät på tangenten”2 skrev eleven Mme Bree 1902.
• Att släppa upp handleden, så att handryggen lutar
svagt nedåt mot relativt böjda fingrar där sista leden
går rakt ned. Denna anvisning fanns hos Deppe och
hans elever. Fördelen menade man var den samlade handen, valvet, som kunde bära både vikt och
kraft. Utnyttjandet av innerhandens muskler för att
därmed kunna uppnå fullständig flexibilitet i handleden. Genom handledens förflyttning sidledes förs
handens vikt till de toner som spelas. Slutligen underlättas tumundersättningen vid skalor och arpeggion
med den något högre handleden.
Istället för att sträcka fingrarna efter tangenterna, skjuts eller dras handen på plats genom
den enkla runda rörelsen. Fingrarna slår inte utan tar eller griper tangenterna. Genom en lätt
inåtvänd hand befinner sig hela muskulaturen i armen i ett jämviktsläge. När man ”överdrivet
lyfter fingret eller sträcker upp handen bakåt”3 används jämförelsevis svagare lemmar och
kan också orsaka problem med inflammation i senskidorna. Vid ”de fast tagna tonerna” utför
de kraftigare ryggmusklerna i kombination med fingerböjarmusklerna det huvudsakliga arbetet och om detta utförs riktigt leder det inte till dessa problem. Caland menar att mer kraft
kan överföras från ryggen genom en pronationsställning där över- och underarmen får en
fastare elastisk fixering. Anledningen är att de korsade underarmsbenen bildar ett stöd vid
korsstället och att femte och fjärde fingret får en bättre position att arbeta ifrån.
Kritik av den koordinerade skolan
Alla delade inte Calands uppfattning om den elastiska fixeringen. Friedrich A. Steinhausen,
som var viktskolans, den fria svingens och avspänningens förespråkare, kommenterade hennes fixeringsbegrepp med följande: ”Samma oklarhet (som ett behärskat fritt fall) behärskar
hela hennes fixeringssystem. Caland har till slut kommit till att fixera skulderbladen – förhoppningsvis den sista etappen på den gamla onaturliga vägen”.4 Deppes anvisning om ”den typiskt pronerade handhållningen är onaturlig”. I stället för en arm som en ledlös hävstång ville
Steinhausen ha ”den svängande rörelsen”.
Caland definierar uttrycket “armen som en ledlös hävstång” med att vinkeln mellan över- och
underarm är oförändrad, vilket är fallet vid “de fast tagna tonerna” och vid pendlingen i sidled vid skyttelrörelsen. Samtidigt har hon en annan formulering, att “handen kommer till de
toner som skall spelas genom underarmens utsträckning”5. Här måste rimligtvis vinkeln mellan
under- och överarm förändras, ändå anvisar Caland båda dessa formen i samband med
språng 6. Hon menar att vid det större, bredare och kraftfullare spelet dominerar den förra
formen. I notexemplet med Czerny s 43 skall oktaverna och ackorden som ligger ifrån varandra förbindas med en ”arm som av bål- och ryggmusklerna ror fram och tillbaka”7. Handen
blir här sidledes, med armens tyngd eller lätthet alltefter behov, dragen över tangenterna
Die nat. (1912), s 169 2 Famous, s 281 3 Die Ausn. s 110 -111 4 F. A. Steinhausen, Physiologischen Fehler und die
Umgestaltung der Klaviertechnik(1905), s 118 5 Armb. s 23 6 Ibid. s 48, 50 7 Praktischer Lehrgang, s 86
1
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”i en inre tänkt båge”. Caland skriver: ”I höger rörelse uppåt och vänster nedåt tas tonerna i
den undre bågen, omvänt (in mot kroppen, egen kom) blir de spelade i den övre bågen
av den runda rörelsen. Lederna i hela armapparaten skall hållas i en oförändrad ställning.”1
Vid förflyttningen i sidled beskriver annars Caland över- och underarmens samt handens
lodrätta läge, ett mittenläge, genom en kombination av dragning, vridning och skjutning
framåt av överarmen. Syftet är att undvika alla separata, isolerade, underarmsrörelser från
en passiv överarm. Hon skriver här: ”Självklart blir /…/ vinkeln mellan över- och underarm
något förändrad vid spel i de högre och lägre oktaverna”2. Calandeleven Mary Wurm
betonar vad som bör tolkas som underarmsträckning i sidled vid språng: ”Armen ror alltså i sidled fram och tillbaka varvid armens leder fram till fingerspetsarna hålls elastiskt fixerade”3. En tolkning kan vara att underarmssträckningen dominerar vid lättare, luftigare
språng i snabbt tempo medan hävstångsförloppet används vid det kraftfulla spelet, men
detta formuleras inte tydligt. Caland använder begreppet lodrät, att armbågen skall befinna sig i en lodrät linje från axel till hand. Det kan rimligtvis inte vara möjligt i samband
med pendelrörelsen när armen förflyttar handen ”som en ledlös hävstång” vid språng.
Caland vill ogärna blanda in underarmsrotationen vid drillar. Istället anger hon vibrationsrörelsen som ett komplement till en roterande överarmsrörelse: ”drillar är en sammansmältning av skyttelrörelse och vibration”.4 Även underarmsrotationen har en vertikal verkan
och varför hon inte vill utnyttja denna möjlighet i drillar blir inte motiverat. En rimligare uppfattning kunde vara att drillar är en sammansmältning av vibration, skyttelrörelse och underarmsrotation. I Praktischer L. är intrycket att underarmsrotationen helt försvinner även vid tremulerande figurer. I Breithaupts förord till Die n. från 1912 kommenteras detta med följande
ord: ”I motsats till den stela hävstångsmekanismen och den ensidiga skulderbladssänkningen
vill vi betona alla hävstångskrafter i sina mångfasetterade former och rika förbindningar.”5 I
stället för de tidiga positiva hänvisningarna till Deppe/Caland varnar nu Breithaupt för den
”stelbenthet och dogmatism” han ser hos Caland. Den som står på ”avspänningens grund
måste i den gradvisa utvecklingen av våra tidigare och riktiga uppfattningar ta avstånd från
en lära som står för helt motsatta uppfattningar”.6 Han nämner framför allt begreppen fixering, pronation och adduktion av lederna som leder till ”en aktiv förstelning av musklerna
och lederna”. I stället för att utbilda örat, klang- och stilkänsla varnar Breithaupt för teoretiska
spekulationer och ensidiga principer.
Vid samma tid 1912 utkommer Calands stora arbete Praktischer Lehrgang som i första hand
är musikexempel samlade kring olika tekniska områden. Här beskrivs alla de olika former av
anslag och tagande av toner som genom åren har diskuterats inklusive det ”behärskade fria
fallet”. Ändå skärper hon kritiken mot viktspelet och ser snarast en motsättning att använda
vikt och muskelkraft. Armens ”vikt kommer snarare in först i ett senare skede i en mycket beskedlig form”7. Denna ståndpunkt kan i sin förlängning riskera att motverka ett koordinerat
spel där vikten behövs för att bevara spelet, med Calands egna tidigare ord, ”den nödvändiga elasticiteten.”8
Kritik av viktskolan
Viktens respektive muskelkraftens roll,
Det är tydligt att i Calands första bok (Die Deppesche från 1897) är kritiken mot viktskolan
inget framträdande tema. Snarast betonas handens egen vikt, i tradition från Chopin, och
1
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armbågens vikt som skall ”vara som bly” i kombination med ”den enkla runda rörelsen” och
den riktiga positionen av arm och hand. Deppe utgick från handen som har en tyngd som
svävar över de tangenter som fingrarna tar.
I senare böcker kommenterar Caland viktskolans betoning av hela armens tyngd: ”Förmågan
(att kunna bemästra de tekniska svårigheterna på ett konstnärligt sätt) beror på helt motsatta
villkor: på den oinskränkta färdigheten att i varje önskat ögonblick /…/ med minsta möjliga
ansträngning kunna upphäva armens vikt”.1 Erfarenheten visar att förutsättningen för att uppnå den stora konstnärliga tekniken är den största lättheten och bärande av handen och den
största kraften vid nedtryckningen och neddragningen av denna hand i klaviaturen. Det är
två fördelar med hennes anvisningar om skulderbladssänkningen och ryggmuskulaturens understödjande roll. Den passiva belastningen på fingret däremot och användningen av vikten
i den löst hängande armen betraktar hon inte bara som förfelad utan direkt motverkande en
konstnärlig teknik.
Den engelska företrädaren för viktskolan, Tobias Matthay, uppmärksammade problemet med
den passiva belastningen på fingret som han kallade för ”Key-bedding”:
det mest fördärvliga av alla fel /…/ är misstaget att utlösa den muskulära impulsen,
för att frambringa en ton, för sent under tangentnedtrycket för att få en effektiv verkan. Det tyder på ett felaktigt tryckande på tangentbädden med kraft som var avsett för tangentrörelsen.2

Matthay sade att ”armen skall vila I tangenten men inte mer än som behövs för balansera
tangenten nedtryckt”.3 Samtidigt har han begreppet ”viktförflyttning” (weight transfer) vid legatospel och arpeggio som rimligtvis just innebär en ”key-bedding” eftersom vikten som skall
förflyttas förutsätter en fortsatt belastning efter att tonen alstrats.4 Även Breithaupt, viktskolans
fader i Tyskland, hade ett begrepp för avspänningen efter anslaget, ”viktens upphävande”
(Aufhebung), där man åter bär armens vikt från skuldran (dock inte understödd av skulderbladssänkning). Han skriver: ”handen låter sig avspännas och göras vek, och tangenten belastas bara så mycket som är nödvändigt för att hålla den klingande.”5 Samtidigt innebär hans
fallövningar med begreppet ”den fria utlösningen” (Auslösung) av armens vikt, med fritt fall
ned på klaviaturen, en stor risk för passiv belastning. Här finns begreppen nollbelastning, spelbelastning och maximalbelastning, med spelbelastningen som det normala där ”armmassan” skall hänga med sin vikt med helt avspända muskler.6
Att genom det fria fallet öka verkan av egenvikten hos armen ser Caland som konstvidrigt
(Kunstwidrig) som motverkar ett konstnärligt spel. Att kunna avväga verkningarna av egenvikten genom lyftning och kompensering låter sig på långt när inte göras så exakt jämfört
med den från ryggmusklerna styrda och avlastade armen vid nedtryckningen och sänkningen av tangenten, såväl vid de minsta styrkegraderna som vid fortespel. Hon menar att i de
svaga nyanserna är vikten helt upphävd (aufzuheben), armen blir buren och tangenterna blir
långsamt nedtryckta.
Anvisningen med ett crescendo genom muskelkraft innebär en distansering från viktskolan
vilken hävdar att det är regleringen, avvägningen, av armens vikt som påverkar tonstyrkan.
Caland gör en kort utredning om samband mellan hastighet/acceleration och tonstyrka.
Das k K. s 144 2 The visible and invisible. s 161, ”to denote that most pernicious of all faults /…/ the fault of applying
the muscular impulse to produce a tone to late during key-decent to effect its purpose. It denotes misapplication
upon the keybeds of the force intended to produce keymovement” 3 Famous, s 385 4 se Ortmanns diskussion i The
physiological, s 134 5 Die Grundlage, s 19 6 Die nat. s 14 -15
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Definitionen av hastigheten är den tid det tar för tangenten att nå bottenläget vid tonalstringen: Ju större denna hastighet är desto större tonstyrka. Om hastigheten inte är jämn
utan ökar talar vi om en accelererande hastighet och för att öka hastigheten krävs att mer
energi, mer kraft, läggs till den befintliga kraften. För att uppnå denna acceleration, en stor
sluthastighet, utan att tillföra ny energi och enbart lita till armens egenvikt krävs en större fallhöjd vilket förutsätter längre tidsintervall mellan de toner som skall spelas, ett långsamt upp
till ett moderat tempo, och där ett legatospel blir omöjligt. Med andra ord: om man endast
använder armens vikt kan man åstadkomma ett måttligt forte, i ett måttligt tempo, med en
nonlegatobindning. För att åstadkomma en acceleration, en ökning av hastigheten, där tid
inte finns för att öka fallhöjden, behövs mer kraft för sluthastigheten än vad enbart vikt kan ge.
Calands avståndstagande från viktskolans lösning med dess ”fria fall” är tydligt och tveklöst:
”Föreskrifterna (i det s k moderna viktspelet) står i så gräll motsättning mot praxis så att det
är obegripligt att de överhuvudtaget kunnat bli uppställda. De måste på det bestämdaste
tillbakavisas”.1
Detta citat står i en anmärkningsvärd kontrast till den gängse uppfattningen om Ludwig
Deppes roll i pianoteknikens historia. Visserligen konstaterar Gerig att Deppe sett från dagens perspektiv ”föregick många av uppfattningarna hos dagens moderna teoretiker”2, men
han menar att Deppe ”förberedde vägen till viktskolan inom pianotekniken”3. I Berit Thovers
bok Tanke-Ton sätts Deppe/Caland i samband med viktskolan utan några preciseringar om
Calands långtgående kritik av denna viktskola. Calands analys av sambandet mellan acceleration/sluthastighet och vikten respektive muskelkraftens roll formulerades långt före
Ortmanns arbete. Vid det koordinerade spelsättet uppnås, enligt henne, varje önskad tangenthastighet oberoende av vilken fallhöjd det är. Genom att ryggmusklerna tas i anspråk kan
en höjning av accelerationen ske från praktiskt taget oföränderlig fallhöjd, konstant fallhöjd
(��������������������������������������������������������������������������������������������
gleichbleibender Fallhöhe�������������������������������������������������������������������
). Ju större sluthastighet desto större betydelse får ryggmuskelaktiviteten i förhållande till armvikten. (Se Neuhaus uppfattning om fallhöjd och kraft i avsnittet
om ”de fast tagna tonerna”, s 60)
Även om egenviktens andel av accelerationen är tämligen liten har vikten i det behärskade
fria fallet alltid en viss betydelse som är störst vid mezzofortespelet men avtar ju starkare och
svagare styrkegraderna är. Vid långsamt legatospel i mellannyans har vikten relativt sett en
viss inverkan som avtar ju snabbare spelet blir. Caland hänvisar till lagen om acceleration av
massan: ”ju större massan är desto större blir arbetsöverföringen till tangenterna”.4 Detta blir
ett svar på invändningen att en hel arm har längre tid på sig att öka i hastighet jämfört med
en underarm eller en hand. Hon menar att när ryggmusklerna tas i anspråk kan ökningen av
tangenthastigheten bli avsevärd trots att en hel arm är inblandad.
Vid tonfigurer där armen huvudsakligen förs sidledes vid klaviaturen blir viktens medverkan
till jämnhet och tonskönhet praktiskt taget upphävd, varje ”hänvisning till egenvikten motverkar lättheten i handen”. Först när man erövrat denna lätthet, genom ett riktigt utnyttjande
av kraftkällorna, skall man använda det ”fria fallet” och bara med full behärskning av mellanledernas ställning och aldrig med en löst hängande apparat. Vid detta spel blir armen
inte nedtryckt utan dragen uppifrån och ned utefter klaviaturen (heruntergezogen = dragen
uppifrån och ned) och förblir samtidigt lätt. Vid användandet däremot av det obehärskade
svinget, som viktskolan förordar, utan fixerade mellanleder kan aldrig en kontroll uppnås av
tonstyrka och tonklang.
Das k K. s 116 2 ”He anticipated many of the views of the modern-day theorists”
way for the weight school of piano playing” 4 Das k. K. s 117
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För organister bör denna diskussion vara viktig. Även här belastas tangenten om den skall
fortsätta ljuda men aldrig mer än vad som behövs. Vid tangentnedtrycket finns ett större motstånd att övervinna: lufttrycket på ventilen, ventilfjädern, eventuella koppel, abstrakternas
motstånd. Vid kvarhållandet av tangenten krävs ett mindre motstånd, i princip endast för
ventilfjädern? Kanske man kan formulera två hypoteser:
1. Nedtrycket sker med större andel muskelkraft beroende på orgel.
2. Kvarhållandet sker med större andel vikt.
Att lösa kvarhållandet är en lika viktig del i spelet som nedtryckningen. En större belastning
än vad som är nödvändigt för att inte tangenten skall lämna sitt läge i botten måste betraktas som en icke koordinerad rörelse. Vare sig belastningen sker genom passiv vikt eller
aktivt muskelarbete bidrar en överbelastning till uttröttning och överansträngning och försvårar återhämtning av de inblandade musklerna samt stör kontakten mellan axel och fingertopp. Ett passivt hängande i tangenten där handen bär upp armen (”passiv Armtragung”
enligt Breithaupt) blir en avspänning bara för arm- och skuldermusklerna men däremot en
improduktiv belastning för fingerböjarna och påverkar elasticiteten i handleden. Hos Deppe/
Caland är det alltid armen som bär handen. Att förväxla improduktiv belastning med expressivt spel bidrar till icke koordinerade rörelser såväl i piano- som i orgelspel. Här diskuterar
Caland betydelsen av lösgörandet mellan spelarens subjektiva känslor och verkets objektiva
struktur innan en sammansmältning kan äga rum. (Se nedan.) Även om vikten/muskelkraften
inte kan påverka styrkenyanserna i orgelspelet borde lokaliseringen av dessa två krafter vara
av betydelse för att övervinna det aktuella motståndet med minsta möjliga kraft, dvs att avlasta de mindre musklerna och ge dessa stöd från högre upp liggande muskler i kombination
med den levande vikten. Förhållandet, den exakta avvägningen, mellan vikt och kraft borde
alltså ha betydelse för hur tonen i orgeln skall fortsätta att hållas ljudande, för att undvika
överansträngning, uttröttning och stelhet.
Caland kritiserar viktskolans betoning av underarmsrotationen. När underarmsrotationen ensamt är verksam vid drillar och tremolo blir en medverkan av ryggmusklerna helt utesluten.
Detta motverkar en ”ledernas inbördes fixering” som är förutsättningen för förmedlingen av
ryggkrafterna till fingertopparna. Jämnheten i spelet blir otillräcklig och låter sig inte i förväg bestämmas. Underarmsrotationen är delvis en egenmäktig rörelse som bör underordnas
överarmens rörelse vid tremulerande figurer. I andra situationer som skalor och passagespel är
underarmsrotationen ”helt otillräcklig”. Eftersom fingret vid passagespel inte sänker sig precis
ned i tangenten vid sidoanslaget, blir tonen ”otydlig och oklar”, här blir underarmsrullningen
ett störande brott vid tumunder- och fingeröversättningen. Clarks filosofi om underarmens
motvridning, som han kallade den kontrapunktiska rörelsen, i motsatt riktning av överarmens
spiralrörelse, ligger däremot nära Calands begrepp ”ledernas inbördes fixering” och ”inre
spänning”. Detta bör säkerställa optimala villkor för hand och fingrar.
		
I USA levererade Ortmann på 30-talet en genomgripande kritik av viktskolan. Det var framförallt filosofin om avspänningen och vikten samt överbetoningen av underarmsrotationen som
han ifrågasatte. Mycket av den kritiken hade Caland 30 år tidigare formulerat i sina skrifter. En
del av hans formuleringar påminner om den äldre fingerskolans: ”Muskeln kontrollerar fingerlyftningen. Vid staccatoeffekter förblir den sammandragen med endast en liten avspänning
under själva nedslaget. /.../ Sträckaren lyfter fingret utan ett ögonblicks dröjsmål”.1 Detta är
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långt från Chopins formulering att tangenten lyfter finget. Den amerikanske pianisten Arnold
Schultz (1903 - 1972) uppmärksammade att inte bara de långa sträckarna (A 14) passerar
handleden och påverkar dess smidighet. Även de långa böjarna (A 1,2) påverkar handledens smidighet när de är aktiva. Schultz tog upp betydelsen av innerhandens muskler vilket
även var en huvudpunkt i Deppe/Calands begrepp om ”handmusslan”. Han framhåller ”den
koordinationen som enbart involverar de små musklerna”1, framförallt i det lätta, snabba spelet. Dessa små muskler, spolmusklerna och mellanhandsmusklerna (A 3, 4, 15) har både en
böjande och sträckande roll. Här är fingersträckarna inte aktiva som i den gamla fingerskolan
men inte heller de långa böjarna får någon avgörande roll eftersom de inte har någon sträckande förmåga. Schultz framhåller det mer böjda fingrets fördelar framför det mer utsträckta
fingret: den tredje leden bör gå lodrät ned i tangenten. Det ligger i linje med Deppes och
hans elevers anvisningar och därmed närmar vi oss just den Deppeska handen där handmusklerna har en avgörande roll. Naturligtvis inte i allt spel utan som en utgångspunkt för
”den enkla runda rörelsen”. Genom att de små musklerna böjer den första leden och sträcker
andra leden innebär ett lodrätt anslag en koordinerad rörelse. Deppe/Calands glidning in i
tangenten blir sedan en utveckling av denna grundrörelse. Schultz förordar en rörelse i första
hand med första falangen med handens korta muskler av följande skäl:
1. Eftersom de minsta musklerna är relativt svaga så uppnås en mer sensibel känsla för
tangentmotstånd och klangbehärskning.
2. Anslaget blir mer vertikalt ned i tangenten.
3. Eftersom de långa fingerböjarna som passerar handleden inte är så involverade blir
handleden fri och smidig. Handen känns skild från armen. Tangentnedtrycket är förflyttat till nedanför handleden.
Man kan möjligen dra en helt annan slutsats av Schultz framhållande av de korta musklernas betydelse. Vid spel med helt raka fingrar, som någon gång kan förekomma, bör dessa
muskler ha en huvudroll. Wiggen nämner de korta musklerna i handen: ”Lägger vi handen
på bordet med utsträckta fingrar /../ och trummar lätt på bordsskivan, ser vi de korta böjarna
i funktion. Vi märker att rörelsen är snabb och helt fri från ansträngning, men försöker vi öka
kraften i nedtrycket ser vi de långa fingerböjarna i funktion”.2 Den gamla fingerskolans raka
hand, med en rak linje från handleden till fingrets andra led och en lodrät tredje led, innebar
en konstant spänning i den långa fingersträckaren: ”Denna stela fingerkoordination från den
gamla skolan kallade Schultz den värsta av alla”.3 Men enligt Schultz innebar viktskolans betoning av mer utsträckta fingrar, Matthays ”flatfinger”, en risk för knogarnas nedsjunkning och
begränsning av handledens smidighet.
I Iphigenia, ”en ungefärlig självbiografi” (1896) över sin hustru Anna Steiniger (1848-1890, preussisk pianist, mångårig elev och assistent till Deppe) framför Frederic Horace Clark en lidelsefull kritik mot Deppe utifrån en diskussion om viljans respektive viktens roll i pianospelet. Clark
menade att viljan hos Deppe ”blev underordnad den devitaliserade vikten eller den passiva
flegman av fallande kroppar”.4 Deppes övning med fallande fingrar, som skulle droppa likt
vattendroppar från en bergsbäck, liksom hans tankar om ”den medvetna omedvetenheten”
(Bewustes Unbewustsein), ”lösgörandet från personligheten” (Loslösung vom Persönlichen)
och ”upphävandet av den direkta viljeyttringen” (Aufhebung der direkten Willensäusserung)
bidrog till ett mekaniskt förhållningssätt och stod i motsättning till det personliga uttrycket.
Därmed utvecklas, enligt Clark, samma fel hos Deppe som hos Kullak: spelrörelser ”som var
Famous. s 457 2 Att spela piano, s 101 3 Famous. s 456, ”This stiff finger coordination of the old school is called by
Schultz the worst of all” 4 F. Clark, Iphigenia, an approximative selfbiography (1896), s 35
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skilda från den musikaliska idén”, den senare genom en brutaliserande muskulär aktivitet,
den förra genom en icke-styrka, en passiv flegmatisk kropp. Clark såg den jordiska kraften,
gravitationen, som en motpol till den himmelska harmonin, till den andliga kraften från vilken
människas vilja, liksom allt konstnärligt skapande, utgår. Ironiskt skriver han: ”Äpplets döda vikt
skulle alltså vara det mest exalterade klimax på ett konstnärligt uttryck”.1 Han menar att det
finns en motsättning mellan att utnyttja vikten och att spela med en kontrollerande vilja, men
eftersom hans text snarare utgår från en metafysisk världsbild än från det pianistiska hantverket, saknar han möjligheten att verifiera sina slutsatser. Mot Clarks uppfattning kan man
hävda att utan vikt förlorar spelaren en viktig resurs och kraft i sitt spel. Man kanske inte kan
säga att konsten uppstår ur vikten, men tyngd kan ses som dess fysiska förutsättningar.
I stället för gravitationen såg Clark ”den himmelska harmonin” med armen som den ständigt
styrande och reglerande kraften. Utnyttjandet av vikten står, enligt honom, i motsättning till
ett medvetet uttryck av känslor genom den muskulära spänningen. Hans resonemang om
sambandet mellan känslor och muskelspänning är principiellt intressant: ”Muskelspänning är
det första beaktandet för att förkroppsliga och organisera uttrycket.”2 Muskelspänningen skall
alltid variera beroende på det tillfälliga känsloläget, från vrede till mildhet. Det är ”den bevisliga källan till ett naturligt uttryck”. Denna fråga tar Caland upp i Die Deppesche med en
diskussion om relationen mellan spelarens egna känslor och musikverket, relationen mellan
”det subjektiva jaget” och ”det objektiva jaget”. Whiteside berör detta på ett liknande sätt
med begreppet ”kanalisering av känslor”, där inte de egna känslorna står i vägen för att uttrycka innehållet i musikverket, vilket inte innebär att man spelar utan känslor utan att dessa
har smält samman med musikverkets innehåll. Att inte automatiskt koppla ihop muskelspänning med uttryck innebär en stor frihet, att nå ett rikt och varierat uttryck med effektivt användande av muskelkraft.
Utifrån Clarks personligt färgade religiösa uppfattning om ande och materia kunde inte
ett själfullt fritt gudomligt uttryck, lika litet som ett personligt uttryck, uppstå ur mekaniska
omedvetna rörelser. Kritiken är intressant ur den synpunkten att denna sida av Deppes tankar
blir idag på nytt uppmärksammad. Idén om att släppa den medvetna viljan påminner om
Alexanderteknikens tankar, liksom även om österländsk filosofi: när man släpper den styrande
viljan öppnas och frigörs, i vissa lägen, kontakten bakåt till djupare krafter.
Eftersom en medveten vilja inte skulle blandas in i tonbildningen kunde ett kontrollerat legato
eller staccato inte uppnås med Deppes anvisningar, menade Clark. Denna kritik berör, möjligtvis med undantag från T Matthay, viktskolan liksom även Caland och andra Deppeelever:
fingrarnas roll vid legatospelet liksom vid staccatospelet blir aldrig fullt utredd. En diskussion
om att forma ett legato måste innefatta en medveten vilja när fingret skall lämna tangentbotten utifrån ett aktivt lyssnande. Att låta tangenten lyfta fingret, som var Chopins ideal, istället
för en aktiv muskelimpuls av fingersträckaren, behöver dock inte innebära att viljan inte är
inblandad.
Den enkla runda rörelsen
Amy Fay citerar Deppe i ett brev: ”Din armbåge skall vara som bly och handleden som en
fjäder”.3 Spelet ”ser ut att ske utan möda” där ett minimum av ansträngning ger ett maximalt
arbete. Spelet ger ett intryck av skenbar enkelhet.
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Följande grundmoment är en sammanfattning av den Deppeska läran. Den fjäderlätta, av
armen burna, handens rörelser beskrivs här:
1. Den inre, ständigt levande sammandragningen och utvidgningen av handen. Den
samlade handen, tar tonfigurer, arpeggion, ackord genom en ständig justering som
en mussla som drar ihop sig och vidgar sig: ”handmusslan som fortsätter till de yttersta
fingerspetsarna”.1 Klangen i pianot finns i innerhanden menade Deppe.
2. Den från ovan behärskade sidorörelsen av handleden och det för tonbildningen avgörande ”skenbart fria fallet” har med tyngden att göra: handens levande tyngd och
armen som bär denna hand. Genom handens ab- och adduktion befinner sig handens
tyngd över de toner som spelas. Här kan de muskler som bär armen vara mer eller mindre aktiva, ju fler muskler som bär överarmen och avlastar deltamuskeln desto lättare
blir handen, den blir ”fjäderlätt”. Med den enkla runda rörelsen, där handleden ger
efter och åter lyfts, får vi en ton som är fri, ädel och kraftfull. Det handlar om tonbildning,
frigörelse av tonen och klangen.
3. Den från ovan behärskade sidorörelsen av armen, vid förflyttningar och språng, sammanfattar relationen mellan de olika lederna. Vid språng, arpeggion och skalor får
överarmen ta det största ansvaret med en underarm som undviker egna rörelser. Här
kommer tumunder- respektive fingeröversättning in där handen inte gör egna självständiga rörelser utanför överarmens kontroll.
4. Den riktiga positionen av överarm, underarm och hand handlar om att hitta ett mittenläge från vilket lederna skall utgå och om ekonomi och effektivitet. Det handlar också
om kombinationen av ryggmuskler, vikt och handledens eftergivande i ett ”behärskat
fritt fall” och om växling mellan pronation och avspänning. Var hittar man den optimala
positionen för kraftöverföringen från axel till fingertopp vid ackord? Armbågen ska inte
falla ur, händer ska inte skall göra egna rörelser utan det är den stödjande armen som
för handen till de toner som ska spelas.
När ackord, tremulerande figurer, drillar, arpeggio, skalor spelas utifrån denna rörelsefilosofi
ger spelet ett intryck av enkelhet. Som avslutning på sammanfattningen får den framstående
pianisten och Liszteleven Emil Sauer (1862-1942), berätta:
Min mor var elev till Deppe/.../som var en enastående pedagog och hade utomordentligt värdefulla idéer grundade på ett rationellt system för anslag (touch). Han
sökte den mest naturliga positionen för handen och syftade till att arbeta efter principen om det minsta motståndet. Min mor inympade Deppes idéer i mig tillsammans
med ett mycket omfattande studium av standardetyder och klassiker som låg inom
räckhåll för min ungdoms tekniska nivå.2

Om problem med överansträngning fortsätter Sauer: ”Jag har aldrig haft något av detta och
tillskriver min immunitet mot smärtande senor etc till handpositionen, en avspänd handled
och långsamt systematiskt arbete i min ungdom.”3
Dessa ord får sätta punkt för denna studie i rörelsefilosofier i pianospel och det återstår att
försöka besvara frågan som ställdes inledningsvis, vilken av de tre rörelsefilosofierna, den raka,
den fria eller den koordinerade, som är den mest ändamålsenliga vid pianospel.
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Slutsatser
Med utgångspunkt från diskussionen kring förra sekelskiftet i Tyskland, har jag velat beskriva
och analysera pianoteknik sett från tre olika rörelseideal, som jag har kallat den raka, den
fria och den koordinerade rörelsen. Jag ställde i förordet fyra frågor om vilka rörelser som är
inblandade i speltekniken. Svaret på dessa frågor, visar det sig, är beroende på vilken eller
vilka rörelsefilosofier man utgår ifrån. Ur definitionerna av rak, fri och koordinerad i Dictionary
of English finner vi följande formuleringar:
straigt:
”en rak och inte böjd linje, omedelbart och utan tvekan, direkt”
free:
”att tillåtas röra sig vart man vill, inte begränsas, stängas in eller bindas”
coorditate: ”att justera en (rörelse eller handling) så att den passar in eller arbetar
smidigt (med andra rörelser eller handlingar)”
Hur är förhållandet mellan dessa tre faktorer, rakt och direkt, frihet och avspänning samt balans och ekonomi? Jag vill här granska den hypotes som ställdes i inledningen (s 7-8) för att se
om det går att verifiera om den koordinerade, spirala, rörelsen samtidigt är den rakaste, den
friaste och den mest ändamålsenliga. Uttrycket ”ändamålsenliga rörelser” har återkommit i
detta arbete i olika betydelser. Först som begrepp ur ett ergonomiskt perspektiv när man försöker finna den bästa hållningen, positionen, som genererar sunda lösningar för rörelser. Syftet
här då att eliminera spänningar och blockeringar som i förlängningen leder till fysiska besvär.
Därefter har uttrycket använts för att beskriva de effektivaste tekniska lösningarna vid instuderingen och vid spelet av passager, ackord, språng osv med hänsyn till tempo, fraseringar
och gestaltning. Dessa två områden borde vara mätbara: får man fysiska besvär eller lyckas
man inte lösa en teknisk situation är det ett tecken på att något är fel med grundrörelserna.
Det tredje området är svårare att bedöma och har med klang och tonbildning att göra. Här
närmar vi oss frågan: kan man höra skillnaden på musiker som spelar efter fingerskolans principer med raka isolerade rörelser, efter den fria viktskolan idéer eller enligt den koordinerade
skolans ideal?
En rak rörelse för en led är en oerhörd komplicerad rörelse som innebär en mängd olika muskeljusteringar i olika leder. Fingerskolans raka rörelse innefattar först en lyftning av första fingerleden samtidigt som den andra och tredje leden böjs in. Det efterföljande anslaget ned utförs
samtidigt med en utsträckning av dessa två leder, vilket framgår av översta bilden på s 126,
med en rak pil nedåt. Fingerskolans tonbildning innebär i första hand att isolera leder som skall
arbeta självständigt. I vårt dagliga liv är handen van vid griprörelser där tummen nästan alltid
är inblandad, som en opponent, samtidigt med fingrarnas rörelser. Reflexmässigt vill tummen
göra en grepprörelse samtidigt med fingrets griprörelse. Att vid pianospel kunna separera
en griprörelse av fingret från motsvarande aktivitet i tummen är dock fullt anatomiskt möjligt
eftersom det handlar om olika muskler i arbete (A 8-13). Det är fullt möjligt att även separera
fingrarnas rörelser men fingrarnas långa sträckare och böjare strålar samman i gemensamma
muskler vilket, mer eller mindre, förenar fingrarna rent anatomiskt. (se s 152) Ett fingers självständighet är ändamålsenligt fram till den punkt då andra fingrars stillastående hindrar dess
arbete. Strävan att använda just de muskler som är nödvändiga i rätt ögonblick måste vara
avgörande för att förhindra uttröttning. Det blir också en koncentration på det spelande fing-
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ret och detta bör ses som fingerskolans styrka. Svagheten uppstår med isoleringen av fingerarbetet från övriga leder och krafter högre upp. Den raka handen i kombination med fingerlyftning och böjning av andra och tredje fingerleden innebär en konstant spänning i handen
som försämrar elasticiteten i handleden och enligt kritikerna försvårar tonbildningen.
Vissa hävdar att den enskilda tonen kan frambringas på endast ett sätt oavsett om man
använder ett finger eller en penna till hjälp. Både viktskolan och den koordinerade skolan
hävdar att klangen och tonbildningen faktiskt påverkas av bakre liggande krafter, antingen
från armens vikt eller från skulder- och ryggmuskler eller i en kombination. Deppe sa att ”när
en ton låter flackt så ser det också flackt ut”. Kritikerna av fingerskolan menade att om tonen
låter hård, kall eller tunn så är det ett tecken på att kraften från vikten, alternativt skulderoch ryggmusklerna, saknas. De menade att när dessa krafter blandas in fylls ackordet med
värme och lyster. Det kan bero på att när anslaget utgår från tangentytan får fingret en större
kontrollmöjlighet av anslagshastigheten. Det är helt avgörande vid klangbehandlingen av
ett ackord. Även avslutningen av den klingande tonen blir lättare att kontrollera med fingrets
nära kontakt med tangenten. När flera toner i en följd ingår och spelas i en rörelse från arm och
handled bör legatot få något mer naturligt över sig och låta mindre mekaniskt, mindre medvetet kontrollerat. Det största fortet låter sig inte göras med enbart fingerteknik. Att kontrollera
den dynamiska fraseringen i en större passage med enbart fingerteknik är säkert möjligt men
skulle kräva enorm övning jämfört med att ta passagen i en cirkulär båge med överarmen.
All kraft kommer uppifrån och strömmar ut genom armarna, menade Gunnar Hallhagen. När
man arbetar igenom ett stycke handlar det därför om hur denna kraft fördelas mellan tonerna. Uppmärksamheten flyttas då till handen och hur den fördelar kraften, hur handen lämnar över kraften till följande ton, och i dubbelgrepp hur handen lägger sig mitt emellan och
fördelar kraften till de båda tonerna. Fingerskolans tonbildning skulle ske genom en isolerad
fingeraktivitet vilket innebar att stödet från bakomliggande krafter försvårades. Den ungerske
pedagogen Jósef Gat menar att det avgörande inte är om anslaget utgår från ett lyft finger
eller från tangentytan, det avgörande är om fingret har stöd från bakomliggande krafter. Har
fingrets arbete kompletterats med vikten eller en stödjade rörelse från armen? Han menar att
när mellanhandsbenen förvandlas till ett ”neutralt område” i det isolerade fingeranslaget kan
inte fingret få det nödvändiga stödet bakifrån. Mellanhandsbenen skall i stället följa med i en
rörelse för att alltid befinna sig i ett optimalt läge för det spelande fingret: ”En speciell uppgift
är att undvika att tillåta mellanhandsbenen att bygga upp ett neutralt territorium. De kan tas
i anspråk att stödja fingerarbetet ännu bättre än vad armen gör. De måste ändra positionen
kontinuerligt för att assistera armsvingen ut till fingrarna så mycket som möjligt.”1
Clark använder uttrycket proportionsförhållande för att beskriva relationen mellan lederna:
överarmen, den primära leden, har ett ben. Underarmen, den sekundära leden, har två ben
och handen, den tertiära leden, fyra ben. Som framgår av bilden på handens skelett, (nästa
sida) här med raka fingrar för åskådlighetens skull, finns ett mellanhandsben för varje finger.
Genom handledens förflyttning utåt i en femfingerfigur behålls en rak och direkt linje, uppifrån sett, från arm till fingerspets. Detta förutsätter Chopins och Deppes smidiga handled som
justerar handens position. Det ligger även nära Calands diskussion om handens mellanläge.
Gunnar Hallhagen menade att en minimal justering görs redan vid en kromatisk femfingerskala. För att upprätthålla kontakten mellan fingret och axeln, skuldran och kroppen, befinner sig handen och handleden i ständigt justerande rörelser. Tredje fingret utgör här alltid en

136

1

Jósef Gat, The technique of pianoplaying (1959, eng. övers. 1980), s 190

mittpunkt, enligt Hallhagen. Den känsla man har i tredje fingret skall man alltid sträva efter för
de andra fingrarna. Om man följer de streckade linjerna i illustrationen nedan, från underarm
till fingertopp, förenar sig dessa och sammanstrålar i en punkt:

Denna punkt bildar en kärna, en koncentrerad samlande punkt, som överarm och överkropp
förflyttar beroende på den musikaliska situationen och läget på klaviaturen. Whiteside talade
om ”one bone”, en känsla av ”ett ben” från skulder till fingertopp, Calands motsvarande begrepp är ”elastisk fixering”. Om man hör en musiker som har ett klart spel och en klar ton är
det inte orimligt att anta att just denna kärna är inblandad i spelet.
Att kunna gå upprätt förutsätter att man hittat en mittpunkt. Små muskeljusteringar bidrar till
att denna mittpunkt behålls och man kan vila i denna mittpunkt, vila i balans. Det finns alltid
en mittpunkt: handleden kan gå utifrån in till en mittpunkt eller inifrån och ut, eller den kan falla nedanför en mittpunkt eller befinna sig ovanför. Armbågen kan komma utifrån och in till en
mittpunkt eller inifrån och ut. Ju närmare lederna befinner sig i en mittpunkt desto effektivare
blir kraftöverföringen. För handleden kan en mittpunkt vara både vertikal, vilket får betydelse
för handledens höjd eller horisontal, handledens rörelse i sidled, eller cirkulär som bestämmer
graden av pronation. Genom motvridningen av underarmen vid överarmens in- och utåtcirkulation vid skalor och arpeggion upprätthålls en mittpunkt. Clark talade om polariserade
spiralrörelser som strömmade ut genom armlederna och fördelar kraften mellan tonerna.
Ett nyckelord i viktskolan är naturlighet, en ”naturlig klaverteknik”, ett begrepp som kan användas på många sätt. Det kan innefatta en föreställning om en natur som vet bäst själv: om
man inte själv trasslar till det och spänner sig tar naturen vid och löser problemen. Begreppen
spänning – avspänning används här i meningen spänd = onaturlig, avspänd = naturlig. Mot
detta synsätt menar en del författare att ett avspänt tillstånd är en upplevelse av frihet som
framkallas i förändringen från ett mer spänt tillstånd till ett mindre spänt tillstånd. Det är viktigt
med en avspänning i den meningen att antagonistiska muskler inte arbetar mot varandra,
som fingerskolans raka ideal innebär, vilket blockerar en fri och smidig rörelse. För att nå fram
dit är det lika centralt att låta de större muskelgrupperna ta hand om de större uppgifterna.
Det får konsekvenser för hur man kan lösa sina egna och andras spänningar i spelet. Det blir
också en fråga om kommunikation. Vid en spänning kan rådet bli: ”spänn av” eller så blir
anvisningen: ”använd andra muskler, en annan position, en annan ställning eller en annan
rörelse”, för att hitta ett mittenläge för en effektivare kraftöverföring. För denna lösning har
den smidiga handleden den största betydelse. Deppes elever tog avstånd från den aktiva
sidorörelsen från handleden:
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För att förstå hur falsk varje aktiv (självständig, egen kom) sidorörelse av handleden
är, tänker man sig armen från skuldran till fingerspetsen som en pendel. Den minsta
sidorörelse av handleden avbryter den enhetliga rörelsen från denna pendel, den
flyttar ändpunkten – fingerspetsen – ur sin bana och förorsakar alltså en omväg. Det
gör här ingen skillnad att pendeln löper ut i fem punkter.1

Toni Bandmann förespråkar i stället en handled som förflyttar sig passivt ”i ellipsformer för att
överbrygga avstånd mellan tummen och lillfingret”2 i passager i spritt läge. Denna rörelse
utgår ifrån armens förflyttning och var för Chopin och Deppe en första utgångspunkt, den
rörelse sidledes av handleden som möjliggjorde att handens vikt hamnade över de toner som
spelades i eller nära en mittlinje. Denna rörelse kallade Deppe ”den enkla runda rörelsen”
och ligger nära Gunnar Hallhagens formulering att handen bör fortsätta i armens riktning. Det
är så man bör tolka vad Chopin skriver: ”Man behöver bara studera den mest bekväma, naturliga hållningen av handen, i relation till tangenterna, för att lättast uppnå den mest utsökta
tonklangen /…/ och en skicklighet utan gränser.”3
I föreställningen om naturlighet finns uppfattningen om den cirkulära, ellipsformade rörelsen,
en led rör sig alltid i en kurva. I naturen uppstår spiralen som resultat av det minsta motståndets
lag. Men den cirkulära rörelsen kan även innefatta en oekonomisk rörelse som saknar riktning
eller kan störa huvudriktningen. Frågan blir: är cirkeln medurs eller moturs, konvex eller konkav? Det är först genom ett medvetet användande av de olika ledernas kompletterande och
kontrasterande spirala rörelser som en harmonisk “konströrelse” uppstår, menade Frederic
Clark. De olika ledernas rörelser flätas då ihop med virvlar och spiraler i ett balanserat rytmiskt
system, från den primära, genom den sekundära till den tertiära nivån. Clark jämförde de
cirkulära rörelserna vid musicerandets spelrörelser med solsystemets ständigt pågående rotationsrörelser, men trots skönheten i denna tanke ville han inte utnyttja de jordiska krafterna.
Skälet var att här, i det fria fallet, så är den raka rörelsen närvarande. Han skriver: “Ett fall kan
bara äga rum i en rak linje mot jordens centrum”4. Därmed var, enligt Clark, det fria fallet en
lika oanvändbar och felaktig lösning som fingerskolans slag.
Gravitationen är ständigt närvarande i naturen. Den är gratis. Att inte utnyttja gravitationen
förutsätter en konstant muskelspänning om nu inte handen vilar i knäet. Att kunna använda
ett behärskat fritt fall när en ton tas innebär att denna levande kraft utnyttjas. Man skall alltid
kunna lyfta underarmen och känna handens egen vikt, handen faller då ned från handleden.
Det var en återkommande anvisning av Hallhagen och förekommer som bild i Breithaupts
böcker. På ett djupare plan innebär detta att spelaren befinner sig i samklang med sin omgivning. Det är inte en isolerad rörelse, den står i förbindelse, för att uttrycka det drastiskt,
med jordens mittpunkt. När viktskolan utvidgade denna vikt, från finger och hand, till hela
armen uppstod en risk att försätta fingret i en passiv belastning. Bandmann såg, i likhet med
Steinhausen, inte detta som en risk utan tvärtom som en fördel eftersom när ”armtyngden
blir buren av armlederna inträder med nödvändighet en /…/ styvnad av armmuskulaturen.
I denna mening blir användningen av nollbelastningen (när fingret inte längre bär armens
vikt, egen kom) en oskicklighet.”5 Nollbelastningen ”kommer endast ifråga vid längre pauser”.
Spelbelastningen, som kan innefatta alla belastningsgrader, är ”det normala vilotillståndet
vid spel”, enligt Bandmann. Viktspel i kombination med avspänning riskerar då att mindre
muskelgrupper bär armens vikt i stället för tvärtom, att de större muskelgrupperna ”upphäver” armens vikt, som Caland strävade efter. Om vikten används har de större musklerna i
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överarm och rygg uppgiften att bära armen efter anslaget vid liggande toner. Så bevaras
handledens rörelsefrihet och belastas inte handens och fingrarnas böjare mer än nödvändigt.
Kanske var det detta Chopin avsåg med sin formulering: ”Hur man kan uppnå och variera en
skön tonkvalité förefaller att bero på ett välformat spelsätt”.1 I ett koordinerat spel belastar inte
vikten spelapparaten, vikten utnyttjas här som en stabiliserande, utjämnande kraft och blir ett
komplement till muskelkraften. Vid pianissimoackord lärde Hallhagen ut att man först skulle
känna tyngden i armarna och falla ned med en mjuk uppstudsning. Härifrån går man sedan
ner i tonstyrka, vilket blir ett sätt att få säkerhet vid pianissimoackord. Detta liknade Hallhagen
med en skulptörs arbete med sitt stenblock, ett grundmaterial, som sedan bearbetas och
finslipas. Att spela piano blir att upptäcka och lyssna. Hos Caland sjunker handleden ner när
fingertopparna glider in i tangenterna, efter det fria fallet. Sannolikt blir effekten densamma,
att uppnå en avspänning och andhämtning, att inte belasta finger och handled.
De djupa fingerböjarna är betydligt starkare än de korta fingerböjarna i handen. När dessa
fångar upp armens vikt med en griprörelse vid staccato, blir det en långt effektivare lösning än fingerlyftning. Staccato skulle hos Hallhagen övas genom ”knäppande på strängen”,
en dragande rörelse med tredje fingerledens griprörelse, i kombination med det fria fallet.
Härigenom uppnås en luftig, smidig känsla i handen. Även Chopin hade en liknelse med
pizzicato vid staccatospel, berättade hans elever. Övergår staccatot i snabbare tonupprepningar minskar rörelserna och fallet från skuldran. Istället får rygg- och överarmsmusklerna en
större roll, där ledernas placering i mittenläget får en större betydelse.
Det är viktigt att armen för handen vid förflyttning över klaviaturen. Flytta uppmärksamheten
till hela handen vid snabba passager och löpningar, uppmanade Hallhagen, som ofta återkom till att pianospel inte så lite handlar om att upptäcka de situationer händer och fingrarna
befinner sig i på olika vis i stycket. Lägg vikt vid att handen inte faller ned vid under- eller
översättningar. Att komma ner i tangenterna och att komma in i pianot, in i instrumentet, är
ett viktigt mål. Vinkeln mellan handen och armen sidledes bör vara så liten som möjligt. Att
armen går åt ett håll och handen åt ett annat, är inte önskvärt, menade Hallhagen. Handen
bör vara där armen pekar, som en fortsättning av armen. Dessa formuleringar ligger nära
Calands anvisningar om den raka yttre linjen från underarm via handens yttersida till lillfingret.
I en notbild ser alla toner likadana ut, svarta eller ihåliga, men i verkligheter har vissa toner en
bärande roll. Det betyder att det finns olika nivåer i instuderingen: de övergripande rörelserna
riktar sig mot de bärande tonerna, de mindre rörelserna inordnar sig och ansvarar för vägen
dit som även kan innebära lite omvägar. Om man accepterar att en eller flera toner tas i en
rörelse så måste man ställa sig den frågan: vilken huvudriktning har denna rörelse? Går huvudriktningen upp-ned eller utåt-inåt vid förflyttningen i sidled? Detta avgör hur armbågen
skall ställas för att kraftöverföringen skall bli den bästa i en oktavfigur eller ett språng. Hur rör sig
överarmen? Kan armen utnyttjas som en ledlös hävstång? Vid förflyttningen av större ackord
och oktaver bör tummen och lillfingret undvika att komma för långt ut på den vita tangenten
om de skall gå vidare till svart tangent. Syftet är att handens förflyttning utefter klaviaturen
blir så rak och jämn som möjligt och förhindra ”sågning”. Vid oktavspel omväxlande mellan
vita och svarta tangenter menade Hallhagen att handleden blir något högre, stiger, vid spel
på vita och sjunker vid spel på svarta tangenter, då handen blir mer plan och där tummen
och lillfingret får det bästa greppet, vilket även gäller brutna oktaver. Denna lösning ligger
närmare Calands idé att handen befinner sig inne i klaviaturen, den är på plats, och längre
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från Breithaupts anvisning med en underarmssträckning, där armbågen blir inblandad med
risk för en sågning ut och in som stör linjen, huvudriktningen, uppifrån eller nedifrån.
I naturen finns en puls, en rytm: andningen och hjärtat har en rytm. Pulsen har en ordnande,
en övergripande samlande roll. I instuderingen får rytmen en bärande funktion som allting
förhåller sig till. Hur påverkar det handleden? Faller handleden eller stiger den? En del från
viktskolan menade att eftersom händerna anatomiskt är en spegelbild av varandra måste
en unison treklang spelas med två omvända cirkulära grundrörelser, att handleden stiger
när vänster lillfingret spelar och sjunker när höger tumme tar sin i ett arpeggio eller en skala
(Bandmann). Andra föreslår tvärtom att handleden sjunker när lillfingret spelar medan den
stiger när tummen spelar (Bernstein). Återigen menade Breithaupt att det berodde på individuella förutsättningar. Mot dessa uppfattningar kan man hävda att den rytmiska principen är
överordnad med en fallande rörelse på den första tonen i pulsslaget i både höger och vänster
hand, om den musikaliska figuren nu är sådan och oavsett vilket finger som spelar. Jósef Gat
kommenterar denna uppfattning: ”Vissa metoder rekommenderar ett nedgående förlopp för
handleden vid sekvenser med två toner, dvs man frambringar en ton genom sänkning och
den andra genom höjning av handleden. Denna uppfattning ses som den enda lösningen”.1
Clark lyfte blicken från handleden och utgick istället från överarmens spirala rörelse som den
primära. Mot den inordnar sig den sekundära underarmens rotering i koordinerade motcirklar
som utmynnar i den tertiära handens små virvlar.
Den som först försöker anpassa handledens alla rörelser efter den musikaliska pulsen utan hänsyn till handens position kan komma i olösliga tekniska återvändsgränder. Gunnar Hallhagen
menade att man först hade att identifiera rörelsekurvorna i en passage utefter handens position och fingrarnas gruppering, därefter fogades dessa in i den musikaliska pulsen. Ett typiskt
exempel är Chopins etyd nr. 5 i Gessdur, med tregrupper i en pulsenhet på två:
Problemet är att figurerna har
ett mönster men deras rytmiska
indelning är en annan. Här blir
övningen att isolera sekvenserna
och öva dessa som om pulsen
gick i deras taktuppdelning. När
detta sedan sitter som gestalt
i tanken och fingrarna, då gör
man den skrivna rytmiska betoningen, som då går oändligt mycket lättare. Om inte denna uppdelning görs ställer den rytmiska betoningen till trassel, förhindrar upptäckten av gestalterna i figurerna och försvårar
därmed inlärningen. Låt känslan upptäcka gestalterna, menade Hallhagen, sedan kan man
spela vilka rytmiska betoningar som behagar. Det gäller att identifiera de olika nivåerna av
kroppsrörelse, de olika ”hävstängerna” med Whitesides formulering. I Chopinetyden kan man
tänka sig en minimal spiralrörelse utåt av överarmen vid varje fjärdedel, kompletterad av
tre små underarmsrotationer inåt som understöder fingerarbetet. Förloppet förändras sedan
vid takt tjugotre. Pulsen kan ställa till problem innan de olika nivåerna av rörelser har retts ut.
Hallhagen föreslog att man gör minipauser i snabba grupper vid instuderingen, innan pulsen
kopplades in, som i slutändan är den samlande faktorn som alla med- och motrörelser på
olika nivåer har att förhålla sig till. Den tekniska instuderingens uppgift blir då att lösa motsätt-
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ningen mellan fingrarnas gruppering, figurens gestalt och den musikaliska pulsen.
Otaliga är exemplen på figurationer i passagespel som har en gruppering, medan pulsen
har en annan uppdelning. Även en oktavskala med svarta och vita tangenter har ojämna
grupperingar, t ex tre plus två plus två i E-dur. Om man accepterar tanken att handleden
vid denna oktavskala höjer sig något vid spel på de vita tangenterna och sänker sig vid de
svarta tangenter, som enligt Lennart Lundberg görs genom fingrarnas glidning ut och in på
tangenterna, innebär det att handleden faller vid övergången från vitt till svart och omvänt
stiger vid växlingen från svart till vitt. Så övas E-durskalan i tre grupper, E–Fiss–Giss, A-H, samt
Ciss-Diss. Detta är identiskt med Busonis uppdelning, som beskrevs på s 115. När denna gestalt
är klar i tanken och i händer kan man fritt gå över till valfri puls. Även Bretihaupt gör en uppdelning med stigande handled vid spel på vitt och fallande handled vid spel på svart i en
oktavskala men förflyttningen mellan svart och vitt görs, enligt honom, genom underarmens
sågrörelser, ”rörrörelser”, ut och in. Denna anvisning förespråkar även Gat, som innebär att
handleden gör tämligen stora upp- och nedrörelser. Calands fallande handled i kombination med fingrets och tummens glidande in på tangentytan innebär en mindre rörelse och
skapar möjligheter att återvända på vit tangent med en stigande handled. Denna lösning
avviker från viktskolans anvisningar och utgår mer från en impuls från rygg- och överarmsmuskler med en lugn armbåge. Det är inte osannolikt att Busoni hade denna lösning, som enligt Caland hade intygat att hennes skrifter haft stor betydelse för hans tekniska utveckling. En
annan nivå i analysen av oktavskalor som Busoni gjorde var riktningens betydelse. I Calands
oktavövningar får detta moment en framträdande plats med övningar i språng innan den
stegvisa skalan spelas. Så skall riktningen arbetas in i tanken och i de inblandade lederna.
För att förhindra en uttröttning vid en kraftansträngning fodras en musklernas synergi, en muskelsamverkan. Varje muskel har en begränsad energi till sitt förfogande viket innebär att om
vi vill behålla eller öka kraften i en rörelse bör största möjliga antal muskelfibrer samverka. I
denna sammansatta rörelse får musklerna inte arbeta samtidigt utan en efter den andra för
den avsedda rörelsen. Clark formulerade begrepp som armledernas kontrapunktiska rörelser,
en polariserad utstrålning från centrum till periferi, i ett system av motsatta spirala rörelser. För
att de olika rörelsemusklerna skall kunna samarbeta är det oumbärligt att inordna dessa i en
gemensam rytm, en musklernas synergi. Resultatet av kraftutvecklingen är beroende av hur
denna rytm kan fördela ansträngningen, så att varje muskel i detta förlopp börjar arbeta i det
mest fördelaktiga ögonblicket, på ett koordinerat sätt. Inte minst vid tremolo blir detta tydligt.
Därmed är vi tillbaka till hypotesen som ställdes i inledningen. Fingerskolan innebär inte den
rakaste rörelsen eftersom den inte utnyttjar den levande vikten och därmed ställer sig utanför
den enda raka rörelsen som finns i naturen. Den isolerade fingeraktiviteten och raka handen
försätter musklerna i en antagonistisk spänning, skapar ”neutrala territorier”, försvårar en direkt
och rak väg från arm till fingerspets och förhindrar en musklernas synergi. Viktskolan utnyttjar
inte vikten på ett optimalt sätt eftersom en okontrollerad frihet leder till ickekoordinerade rörelser som placerar lederna utanför en mittpunkt, skapar omvägar och stör kraftöverföringen.
Här är man så inriktad på hela armens vikt att handens vikt försummas. En okontrollerad avspänning leder till en onödig belastning av spelapparaten. Först med den koordinerade spirala rörelsen uppnås den kortaste vägen från axel till fingertopp där både vikt och muskelkraft
utnyttjas maximalt och blir paradoxalt nog den mest avspända och fria rörelsen.
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