
 Johann Sebastian Bach, 1685-1750  

Johann Sebastian Bach föddes 21 mars 1685 i Eisenach i Tyskland. 

Han växte upp i en släkt med stor musikalisk tradition. Johann 

Sebastian var yngst av åtta syskon. När Johann Sebastian var nio 

år dog hans mamma, ett år senare dog pappan. Johann Sebastian 

och brodern Johann Jacob fick då bo hos den äldste i 

syskonskaran, Johann Christoph, som var organist i staden 

Ohrdurf. Johann Christoph uppfostrade Johann Sebastian och 

lärde honom spela cembalo (ett gammaldags piano), orgel och 

violin. Johann Sebastian började i skolan när han var åtta år. Han 

undervisades bl.a. i latin och musik, han sjöng även i skolans kör. 

Samtidigt som Johann lärde sig läsa lärde han sig också att läsa 

noter. När Johann Sebastian var femton år flyttade han och en 

skolkompis till Lüneburg.   

 

I Arnstadt fick Bach som artonåring sitt första riktiga arbete, som organist vid Bonifaciuskyrkan. Bach 

fick jobbet när han skulle inspektera kyrkans orgel. När han spelade på den blev kyrkfolket så förtjusta 

att han fick jobbet direkt. Bach och kyrkorådet kom dock inte överens. År 1707 flyttade Bach till 

Mühlhausen och började arbeta som organist vid Blasiuskyrkan, vilket var en ansedd tjänst. Där gick 

allting lättare för Bach. Han ärvde också en mindre summa pengar av sin morbror. Under den här tiden 

började Bach komponera körmusik. Ett körstycke som Bach skrev i Mühlhausen blev tryckt, vilket var 

mycket ovanligt på den tiden.  

 

Johann Sebastian gifte sig med sin syssling Maria Barbara Bach den 17 oktober 1707 i 

Dornheimkyrkan. Tillsammans fick de sju barn, varav fyra överlevde. Av dessa blev två, Carl Philipp 

Emanuel och Wilhelm Friedmann, kända kompositörer.   

 

Bach fick tjänst som hovorganist hos hertig Wilhelm Ernst i Weimar. Lönen var dubbelt så hög som i 

Mühlhausen. I Weimar blev Bach påverkad av Vivaldi och hans italienska musik. 1714 blev Bach utsedd 

till konsertmästare. Som konsertmästare var han tvungen att komponera ett körstycke i månaden. 

Körstyckena skrev Bach i den nya italienska stilen. Juloratoriet och Påskoratoriet på temat Jesus 
lidande och död är mycket kända.  

Den 32 år gamle Bach började arbeta som hovkapellmästare hos den unge, musikintresserade prins 

Leopold von Anhalt- Köthen. De mest kända verken Bach skrev under den här perioden är de sex 

Brandenburgkonserterna och Das Wohltemperierte Klavier (som han dock avslutade senare).   

 

1720 dog Maria Barbara, hans fru, och Bach gifte året därpå om sig med sångerskan Anna Magdalena 

Wilcken. Anna Magdalena födde tretton barn, sex överlevde. Två av barnen, Johann Christoph 

Friedrich och Johann Christian blev berömda kompositörer. Prins Leopold gifte sig med sin kusin 

Friederica Henrietta. Hon var inte intresserad av musik och mindre pengar gick till det. Då började 

Bach se sig om efter ett nytt jobb. Han gjorde bejublade konserter, men misslyckades ändå flera 

gånger med att få nytt jobb. Bachs hälsa försämrades, speciellt ögonen som redan var dåliga. 28 juli 

1750 dog Johann Sebastian Bach i ett slaganfall, 65 år gammal. Bachs musik brukar beskrivas som en 

sammanfattning av barocken. Han komponerade all slags klassisk musik utom opera. Under sin livstid 

var han känd som organist. Det var först när Mozart och Beethoven uppmärksammade Bach som han 

blev berömd som kompositör. Numera anses Johann Sebastian Bach som en av den västerländska 
musikens största gestalter, av många som den allra största.  

  

 
OBS. Instuderingsfrågor och lyssningsexempel på nästa sida! 



Frågor:  

  

Vilket var hans huvudinstrument? ______________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________  

  

Vad jobbade han som? _______________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________________________  

  

Nämn några av hans verk _____________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

  

Vad tycker du om hans musik? _________________________________________________________  

 
__________________________________________________________________________________  

 

Ingår Bachs verk inom Konst-/Populär-/Folkmusiken? _______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

 

  

 

Namn och klass: ____________________________  

 

 

 

LYSSNA 

J.S. Bach – Das wohltemperierte klavier 

J.S. Bach – Moonlight Sonata 

J.S. Bach – Invention No.1 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6rkDZ_U5Ka8
https://www.youtube.com/watch?v=L99nuUWWMWo
https://www.youtube.com/watch?v=R4IzqJtD4dM

