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Sammanfattning 

Detta arbete behandlar olika ingångar till Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur. 

Omständigheter kring komponerandet av verket redogörs, samt hur det kom att uppfattas 

det kommande århundradet. En strukturell analys presenteras. Dessutom beskriver jag 

min egen process av instuderingen av verket. Detta inkluderar bland annat hur jag 

planerat mitt arbete, vilka problem jag stött på och hur jag förhållit mig till musiken. 
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1 Inledning 

Ludwig van Beethovens (1770–1827) violinkonsert i D-dur är ett av de mest uppskattade 

verken, inte bara i violinrepertoaren, utan i hela den klassiska repertoaren. Den framförs 

i princip varje säsong i alla större konserthus. Jag vill redogöra för förhållandena runt 

komponerandet och uruppförandet av konserten, och hur dessa kom att påverka 

upplevelsen av verket den kommande tiden. Jag vill också ge inblick i dess stilistiska 

aspekter, såsom struktur och form och användandet av teman och motiv i jämförelse 

med övrig musik under sekelskiftet år 1800. Dessutom redogör jag för hur jag lagt upp 

min personliga övning, och hur mina tankar rört sig under processen. Min relation till 

detta verk har länge varit stark. Det känns därför på många sätt speciellt att med violinen 

få studera in musiken och sammanställa denna uppsats. Detta har för mig varit en 

berikande process som ytterligare fördjupat min känsla för verket. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet har varit att ge mig och er större kunskap och insikt i ett verk jag 

redan har en nära relation till. Samt, att ge mig en tydlig översikt i hur övningsprocessen 

faktiskt ser ut. Det finns mycket att lära av att i efterhand se hur övning artat sig över en 

tidsperiod. Dels för att se vad som inte behövs göras under inlärningsperioden, men 

också vad som kan läggas mer tid på, och vad som fungerat bättre. Till sist tror jag att 

arbetet i ett större perspektiv kommer påverka hur jag närmar mig musik i framtiden. 

Bland annat hur jag undersöker kompositörers och deras verks bakgrund, samt tidens 

ideal. 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Min utgångspunkt 

Det är speciellt att arbeta så nära något med så stor historisk betydelse. Att verket 

komponerades för över 200 år sedan, och att det i över 150 år uppskattats och älskats av 

ett oräkneligt antal människor är för mig överväldigande. Under mina kandidatstudier 

har jag fått möjligheten att studera och framföra denna musik. Det är ett privilegium att 

kunna ta del av, och att kunna dela med andra, ett sådant mästerverk. Att dessutom med 

ett omfattande skriftligt arbete ytterligare kunna fördjupa mig i verket gör att förståelsen 

för och relationen till musiken växer. Förhoppningsvis får jag också genom detta arbete 

möjligheten att i slutändan presentera musiken på ett sätt som är mer övertygande för 
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åskådare och åhörare. Dessa aspekter har gjort denna process till något verkligt 

intressant, och något jag funnit mycket glädje i att genomföra. 

 

Grunden till arbetet har varit det material som redan finns tillgängligt om Beethovens 

liv och violinkonserten. Partituret, pianoreduktionen och solostämman har varit 

nödvändiga hjälpmedel. Dessutom redogörs för hur instuderingen av verket gått till, 

vilka svårigheter som uppstått, och hur dessa bearbetats i undervisning och övning. 

Exempel i notskrift förekommer för att underlätta förståelse av partituret och den 

personliga processen. Pianoreduktionen används för att ge en kompakt överblick av 

orkestern. Inkluderat i arbetet är en av mig framförd inspelning av första satsen av 

violinkonserten. Gällande musikvetenskaplig litteratur kring komponerandet av 

violinkonserten har mitt största hjälpmedel varit ”Beeethoven: Violin Concerto” av 

Robin Stowell (1998). Boken behandlar många viktiga ingångar till verket, såsom hur 

violinen och stråken såg ut i början av 1800-talet och Beethovens personliga relation till 

violinen, bakgrunder till de stora violinsolisterna som uppförde konserten och historia 

kring uppförandena, samt analyser av verket.   

 

1.3 Omständigheterna kring komponerandet, 
uruppförandet och verkets kommande framgång 

Dokumentering av Beethovens violinistiska färdigheter är enligt Stowell (1998) 

bristfälliga. Han tros dock ha fått undervisning i både violin och viola i sin barndom. 

Istället var det Beethovens pianospel som gjorde att han 1792 kunde flytta till Wien 

(Andersson, The letters, 1961, refererad i Stowell, 1998). Forbes (Thayer’s Life, 1967, 

refererad i Stowell, 1998) uttrycker att han imponerade på adeln med sitt kraftfulla spel, 

och även genom sin utmärkta förmåga att improvisera.  

 

Enligt Stowell (1998) hade violinen i början av 1800-talet i princip fått den form som 

den har idag. Syftet med moderniseringen av violinen var ökad ljudvolym och briljans. 

Enligt Violin technique and performannce practice in the late eighteenth and early 

nineteenth centuries (R. Stowell, 1985, refererad i Stowell, 1998) ska detta ha 

åstadkommits bland annat med hjälp av längre strängar och tunnare och högre stall. 

Därigenom utsattes instrumentet för större spänningar. En längre och mer lutad hals 

introducerades. Den gjordes också tunnare, smalare vid sadeln, och bredare mot stallet. 

Dessutom utökades greppbrädans längd för att möjliggöra spel i högre och ljusare lägen. 

På grund av dessa förändringar var också resonanslådan tvungen att förstärkas. Detta 

gjordes genom att utöka basbjälkens längd och tjocklek. Denna process ska ha ägt rum 

mellan 1760–1830. Det verkar ha varit de franska violinmakarna som ledde 

utvecklingen (W. H., A. F. och A. E. Hill, Antonio Stradivari: His life and work, 1902, 

refererad i Stowell, 1998). Stowell (1998) drar slutsatsen att Beethoven var helt och 

hållet medveten om violinens utveckling, då han hade kontakt med många violinister 

som tog till sig förbättringarna. Detta visar sig bland annat genom att violinkonserten i 

stora delar nyttjar ett ljust register. 
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Vid tiden för komponerandet och uruppförandet var varken hakstöd eller axelkudde del 

av violinisternas redskap. Dessa introducerades 1820, respektive 1835 (L. Spohr, 

Violinschule, 1832, refererad i Stowell, 1998). Stowell (1998) skriver att normen också 

var att använda sensträngar. Strängarna var redan då ifrågasatta på grund av att de var 

tvungna att aktivt hållas fuktiga och var känsliga för skillnader i luftfuktighet. Dessutom 

var det vanligt förekommande med ojämnheter i strängen, och strängarna gick ofta av 

(F.-J. Gossec, Procès-verbaux de l’académie des beaux-arts, 1937; A. Cohen, ’A Cache 

of 18th century strings’, Galbin Society Journal 36, 1983, refererade i Stowell, 1998). 

Trots detta var den vanligaste kombinationen av strängar under hela 1800-talet, E och 

A, enkla sensträngar, D, högtvinnad sensträng, och G, spunnen med koppar, 

silverpläterad koppar, eller silver, med en kärna av sena. 

 

Också stråken genomgick under denna period förändringar. 1780 standardiserades den 

nya modellen av François Tourte (1747–1835). Denna modell ersatte så småningom 

äldre modeller, och kom att bli utgångspunkten för samtliga efterföljande stråkmakare. 

Ideallängden blev 74–75 cm och idealvikten 56–60 g. Pernambucoträ började användas 

på grund av dess styrka, flexibilitet och låga vikt. Dessutom förstärktes stråken, gjordes 

tyngre och mer böjd. (Stowell, Violin Technique; Boyden, The history of violin playing; 

Boyden, ’The Violin Bow’; Stowell, ’Violin Bowing in Transition’, Early Music 12, 

1984, refererade i Stowell, 1998). Enligt Stowell (1998) möjliggjorde dessa förändringar 

mjukare stråkskiften, bättre jämnhet över hela stråken och mindre skillnad mellan 

bundna och separerade stråk. Stråken uppmuntrade därför till en mer cantabile spelstil. 

Dessutom producerade stråken en starkare ljudvolym. Franz Clement (1780–1842) som 

uruppförde konserten var däremot något konservativ gällande stråken, och tog inte helt 

till sig framstegen. Han behöll denna ståndpunkt långt in på 1800-talet, vilket han också 

fick kritik för. 

 

I Wien i början av 1800-talet stod adeln fortfarande för den största delen av 

konsertprogrammen, men det allmänna konsertutbudet hade ökat och var vanligt. 

Konserterna hölls ofta i teatrar, restaurangsalar, eller andra typer av salar. De var ofta 

välgörenhetskonserter, eller engångssatsningar för att främja olika musiker. Den 23 

december 1806 uruppfördes Beethovens violinkonsert på en konsert i ”Schauspielhaus 

an der Wien” av Franz Clement. Denna konsert var just för att främja Clement (M. S. 

Morrow, Concert life in Haydn’s Vienna, 1989; O. Biba, ’Concert Life in Beethoven’s 

Vienna’, i R. Winter and B. Carr (eds.), Beethoven, performers, and critics, 1980, 

refererade i Stowell, 1998). 

 

Reaktionerna efter uruppförandet var blandade. I en recension i Wiener Zeitung für 

Theater Musik und Poesie (1807, refererad i Stowell, 1998) sägs att konserten var 

originell och innehöll många fina motiv och melodier. Den var därför generellt sett 

uppskattad. Däremot nämns också att den var upphackad, hade för många oviktiga 

passager och var för lång. Recensenten uppmanade också Beethoven att istället skriva 

verk som de första symfonierna, Ess-septetten (op. 20) och andra tidiga verk. Detta 
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skulle ge honom ”en ständig plats bland de främsta kompositörerna” [min övers] (s. 32). 

Dessutom sades att om Beethoven fortsätter på det spår han nu är inne på kommer detta 

leda till att endast de som är helt bekanta med konstens regler och svårigheter kommer 

uppskatta musiken. Därför kommer det att ” gå illa både för honom och publiken” [min 

övers] (s. 32). 

 

Clement behöll konserten i sin repertoar, och enligt A, Schindler (Biographie von 

Ludwig van Beethoven, 1870, refererad i Stowell, 1998) gjorde han senare flera 

framföranden av konserten. Ett mer framgångsrikt framförande ägde rum 1807, och 

därefter framförde han den bland annat i Dresden (1815) och Wien (1833). Denna sista 

gång fick han i Allgemeine musikalische zeitung (35, 1833, refererad i Stowell, 1998) 

kritik för sin gammalmodiga stråkteknik, men ingen kritik riktades mot konserten. 

Stowell (1998) skriver att verket länge ignorerades, och att detta ofta var fallet för 

Beethoven och hans verk under hans livstid. Konserten beskrevs som otacksam och 

ospelbar men några framträdanden under första halvan av 1800-talet stod ut. Till 

exempel framförde Pierre Baillot (1771–1842) verket på en festival tillägnad Beethoven 

kort efter hans död. Verket recenserades i Revue musicale (3, 1828, refererad i Stowell 

1998) som ”en av de vackraste musikaliska skapelserna man kan föreställa sig” [min 

övers] (s. 34). Men det var enligt Stowell (1998) inte förrän under 1840-talet som 

publiken i Wien började uppskatta och förstå vilken betydelse Beethovens verk och 

violinkonserten uppvisade. 

 

Det kanske mest betydande framförandet av verket ägde rum i London, på ”The Fifth 

Philharmonic Society Concert” i Hanover Square Rooms 1844. Den framfördes av då 

12-årige Joseph Joachim (1831–1907), med Felix Mendelssohn (1809–1847) som 

dirigent. Enligt Eugène Ysaÿe (1858–1931) hade verket om det inte vore för Joachim 

kanske fallit i glömska. Nu blev det istället han som visade världen att det var ett 

mästerverk. Kritikerna efter denna konsert var av samma mening. De redogjorde för att 

framträdandet inte bara var häpnadsväckande för att vara ett barn, utan även om en stor 

violinist presenterat verket på detta sätt hade det varit något alldeles extra. I The Musical 

World (19/22, 1844, refererad i Stowell, 1998) recenserades framförandet som så 

övertygande att ”vi helt glömde hur oanpassad violinstämman är för uppvisning” [min 

övers] (s. 36). Joachim blev sedan den första att omfamna konserten och ge den en 

permanent plats i sin repertoar (A. Ysaÿe & B. Ratcliffe, Ysaÿe, his life, work and 

influence, 1947; Moser, Joseph Joachim, refererade i Stowell, 1998). Denna historiska 

konsert följdes av att Eugène Ysaÿe, Henri Viextemps (1820–1881), Pablo de Sarasate 

(1844–1908) och många andra av tidens stora violinister tog till sig och framförde 

violinkonserten (Stowell, 1998, pp. 37-39).  

 

Inspelningsteknikens inträde ger en tydlig bild av hur stil, ideal och tolkningar förändrats 

med tiden. Fritz Kreisler (1875–1962) blev år 1926 den första att spela in konserten med 

Berlin State Opera Orchestra under ledning av Leo Blech. De romantiska idealen märks 

tydligt. Stora friheter tas gällande artikulation och bågsättningar i förhållande till 

förstautgåvan. Portati och rubati som idag inte skulle anses tidsenligt är ofta 
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förekommande. Här spelas också de av Kreisler komponerade kadenser som senare kom 

att bli de mest uppskattade och framförda.  En annan historisk inspelning är med Boston 

Symphony Orchestra och Jascha Heifetz (1901–1987), ledd av Charles Munch. Här visar 

Heifetz framförallt sin enastående teknik, medan tolkningen är något slätare än till 

exempel Kreislers (R. Philips, Early recordings, refererad i Stowell, 1998). Båda dessa 

inspelningar finns tillgängliga på Youtube (n.d). Fler betydande inspelningar gjordes av 

bland andra Georg Kulenkampff (1898–1948), Yehudi Menuhin (1916–1999) och 

David Oistrakh (1908–1974) (Stowell, 1998, pp. 40-42). 

 

Beethovens violinkonsert gjorde alltså i musikhistorien en förhållandevis blygsam entré. 

Efter en period av nonchalerande och missuppfattning kunde dock konserten på 1840-

talet till slut omfamnas, och uppskattades därefter av violinister och publik. Till slut 

vågar jag påstå att konserten har blivit en av de mest betydande, om inte den mest 

betydande konserten i samtliga violinisters repertoar, och ett av de allra största 

mästerverken genom musikhistorien. 

2 Metod 

2.1 Min övning av verket 

Då jag långt före inledandet av instuderandet haft en nära relation till konserten, hade 

jag redan en överblick av vad som skulle bli utmanande. Konserten är en av de längsta i 

repertoaren. För mig blev det därför viktigt att tidigt under processen skapa mig en 

uppfattning om allt material. Konserten är dessutom på ett Mozart-liknande sätt väldigt 

skör. Trots att Beethovens musik på många sätt upplevs som tyngre än Mozarts och 

Haydns, återstår faktumet att orkesterstämmorna är sparsamt utformade i jämförelse 

med senare romantisk musik. Solostämman bygger genom hela konserten på skalor, 

treklanger och oktaver med en motivisk ingång. Dessa element gör konserten till den 

mest otacksamma i repertoaren gällande upprätthållande av klarhet i klang och 

intonation. 

 

2.1.1 Upplägg 

När jag påbörjade instuderandet av violinstämman ville jag snabbt få en överblick av 

första satsen. Att skapa bekantskap med tempobeteckning, tonart och taktart är för mig 

väldigt viktigt. Utan att bry mig för mycket om slutgiltig gestaltning arbetade jag därefter 

igenom musiken ur ett tekniskt perspektiv. Intonation i skalor, treklanger och oktaver 

blev den första utgångspunkten, och utifrån detta växte fingersättningar fram. Jag 

överväger fördelar mellan fingersättningar som är enkla eller bekväma, och sådana som 

styrker det musikaliska uttrycket. Oftast utesluter det ena inte det andra, men ibland är 

kompromisser nödvändiga. Jag ägnade ett par dagar åt att arbeta igenom första satsen på 
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detta sätt. Att snabbt jobba igenom musiken för att ha fingersättningar och en känsla av 

en grund att vila på är för mig viktigt oavsett stycke eller verk. 

 

Trots att jag arbetade på detta sätt betydde inte detta att jag därefter inte hade problem 

med intonation. Min nuvarande professor Isabelle van Keulen säger att varje gång hon 

ska spela konserten ger hon tid till att noggrant arbeta med intonationen. Detta för att 

konserten enligt henne aldrig blir bekväm att spela. 

 

Efter denna grundläggande genomarbetning vill jag också forma tydligare musikaliska 

uttryck. Hur ska jag förhålla mig till artikulation, frasering och nyanser? När behövs mer 

eller mindre stråkhastighet, var finns svåra strängövergångar och lägesväxlingar och 

finns det svårare varianter av stråkkombinationer? Detta är frågor jag ställer mig. Då den 

allra största delen av dessa musikaliska element har som utgångspunkt i stråkhanden, 

lägger jag i nästa steg mer fokus på denna. Fortfarande är det för mig viktigt att inte ägna 

för mycket tid åt detaljer. Detta gör att jag kan skapa mig en bättre helhetsuppfattning 

av musiken. 

 

När jag känner till den övergripande problematiken och har börjat utforma mina första 

musikaliska idéer, delar jag in musiken i mindre partier. Med denna konsert ägnade jag 

en eller ett par dagar åt att något djupare studera ett uppslag åt gången. Genom detta 

löser jag problem som jag inte haft tid att lösa tidigare. När problemen blev färre övade 

jag istället två, och senare tre uppslag per dag. När jag i detta skede övar längre partier, 

är det också viktigt för mig att spela dessa i en följd. Även detta för att jag vill känna att 

musiken hör ihop. När jag gör detta uppenbarar sig dessutom ofta andra problem, som 

inte varit fokus vid mer isolerad övning.  

 

Nästa steg är för mig den största utmaningen vid instuderingen av ett verk. Att 

kombinera vänster- och högerhandssvårigheter och till slut mina känslor för musiken är 

krävande. Detta för att isolering av ett element, ofta gör det svårt att behålla samma 

fokus gällande de andra. Att dessutom spela partier eller hela verket i en följd gör i 

princip alltid att den övergripande kvaliteten sjunker. I dessa fall är det för mig viktigt 

att fokusera på en sak i taget. Om kritik riktas åt alla håll samtidigt resulterar det enkelt 

i frustration. Därför lägger jag kritik åt sidan. Vetskap om att problemen är bearbetade 

till viss del, erfarenhet som talar för att de isolerade svårigheterna så småningom 

kommer närmre varandra, och att det är en ny dag imorgon gör att jag kan göra detta 

med gott samvete. 

 

Efter fyra till sex veckor var jag bekväm med första satsen. Jag hade en relation till alla 

delar av satsen, och inga partier kändes mindre bearbetade. I detta stadium kan jag 

fokusera övergripande på hur jag vill utveckla mitt violinspel. Självklart är problem i ett 

verk specifika. Men med rätt fokus kan dessa snabbt redas ut. Utöver dessa är min känsla 

att de problem jag inte klarar av att lösa beror på att jag ännu inte förstår hur jag fysiskt 

fungerar med violinen. Eftersom jag är friare i verket kan jag nu utforska detta, och 
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därför uppskattar jag detta stadium. På så sätt lär jag mig inte bara att spela ett stycke 

eller verk, utan adderar också till mina violintekniska färdigheter. 

 

Efter åtta veckor tog jag en paus från första satsen för att fokusera på andra och tredje 

satsen. Jag spenderade fyra veckor med dessa, med liknande tillvägagångssätt. När mina 

masterprovspelningar närmade sig började jag åter öva på första satsen. Jag ser fram 

emot att känna att jag har spelat hela violinkonserten. 

 

2.1.2 Övningsmetoder 

Basen i violinspel är intonation, och utgångspunkten är de öppna strängarna. Jag 

använder dessa så ofta som möjligt för att höra att intonationen stämmer. Utöver detta 

finns det många tillvägagångssätt som jag tycker underlättar vid inlärning av musik.  

 

Jag börjar om nödvändigt med att underlätta så mycket i höger hand som möjligt, för att 

kunna fokusera på inlärning i vänster hand. Detta behövs inte om notbilden är 

okomplicerad. Att dela upp legati per taktslag, halvtakt, eller not för not är fördelaktigt 

vid svårare partier för vänsterhand. Vid passager med många mindre notvärden är 

rytmiseringar ett alternativ. Detta för att öva fingrarnas spänstighet i förhållande till 

omgivande toner. På så sätt blir vänsterhanden mer flexibel. Tacksamt är också att öva 

motsatta stråk. Jag upplever att detta gör spelet friare. Dessutom märker jag vilka stråk 

jag tycker framhäver musiken mest effektivt. 

 

När eventuella tekniska problem är utredda tycker jag det är viktigt att alltid öva med en 

puls. Oavsett om övningstempot är långsammare eller snabbare än önskat sluttempo 

måste pulsen vara stabil för att rörelser och impulser ska hållas jämna. En metronom kan 

underlätta detta. Att andas hjälper mig att slappna av och förhålla mig till musiken mer 

organiskt. En violin är liten, och därför krävs små rörelser för att göra stor skillnad. Jag 

upplever att om mina rörelser är lugna blir jag mer flexibel och kan spela snabbare och 

tydligare.  

 

Till slut upplever jag att variation är en viktig del av övning. Att öva på ett problem på 

samma sätt och tro att saker ska förbättras har aldrig fungerat för mig. Om en sak inte 

fungerar så provar jag något annat. Hur ofta behöver egentligen musiken övas så som 

den är nedtecknad? Jag försöker hitta varianter. Personligen uppskattar jag att applicera 

svårigheter i stycken på morgonens skalor, till exempel mer komplicerade eller 

obekväma stråkkombinationer. Om fingersättningar eller fingerkombinationer inte 

fungerar gör jag en övning med detta. Men det allra viktigaste vid övning är enligt min 

mening att lyssna. Lyssnar jag inte på vad jag gör betyder timmar ingenting. 
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3 Analys 

3.1 Strukturell och harmonisk analys av verket 

3.1.1 Övergripande struktur 

Beethovens violinkonsert överensstämmer med den traditionella klassiska 

konsertformen med tre satser. Första satsen är i sonatform, andra satsen i lugnare 

karaktär, och tredje satsen i form av ett rondo. Konsertens tonart är D-dur. 

Tempobeteckningarna för satserna är: 

 

1. Allegro ma non troppo. 

2. Larghetto. 

3. Rondo. 

 

Notexempel, beskrivningar och en formanalytisk tabell utgör den strukturella analysen. 

Analysen fokuserar på första satsen.  Satsen är som tidigare nämnt uppbyggd enligt 

traditionell sonatform. Efter att orkestern i expositionen presenterat alla motiv och 

temata, gör solisten entré och inleder sin exposition. Inga nya motiv presenteras, däremot 

förlängs slutgruppen för att förbereda det första tuttit. Detta leder fram till 

genomföringen. Motiv från expositionen bearbetas, fler modulationer och harmonisk 

frihet tar plats, för att till slut återgå till huvudtonarten och det andra tuttit. Detta blir 

inledningen på återtagningen. Återtagningen är strukturellt näst intill identisk med 

expositionen, och det tredje tuttit blir en överledning till solistens kadens. Vad som inte 

helt överensstämmer med den traditionella formen är codan. Istället för ett 

sammanfattande tuttiparti, är detta en ny del. Inga nya motiv presenteras, men codan har 

en ny karaktär. Satsen avslutas med en helkadens i huvudtonarten.  

 

3.1.2 Strukturell analys 

Violinkonserten inleds av pukan i piano. De fem fjärdedelsnoter som bildar motiv A blir 

en viktig beståndsdel. Motivet återkommer igenom hela första satsen i alla delar av 

orkestern.  

 

Motiv A: 

                 
 

 

Träblåset presenterar i takt 2 motiv B som kan ses som satsens ena tema. Motiv A är 

fortfarande närvarande som ackompanjemang. I följande takter presenteras även andra 
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återkommande motiv. I takt 28 tar en typisk beethovensk överraskning plats. Denna i 

form av en bedräglig upplösning till tonikan i moll, och satsens första fortissimo. Detta 

tutti inleder överledningen till motiv D, som blir satsens andra tema. 

 

Motiv B: 

         
Motiv B2: 

          
Motiv B3: 

                                    
Motiv C: 

           
 

 

 

 

Satsens andra tema presenteras i takt 43. En gång i dur, ackompanjerat av motiv A i det 

mindre stråket. Sedan ännu en gång i moll. Det är svårt att kalla de två mest betydande 
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motiven för huvud- och sidotema. Detta på grund av att de inte är tydligt kontrasterande. 

Temat som borde kallas sidotema har egentligen en mer betydande roll. Därför kallas 

motiv B och motiv D för tema I och tema II. 

 

Motiv D: 

       
 

      
 

Överledningen inför slutgruppen introducerar inga nya element, utan använder fragment 

av tidigare presenterade motiv. Här används istället snabbare notvärden, för att förbereda 

och avsluta orkesterns exposition med ett sammanfattande motiv. 

 

Motiv E: 

   
 

Solostämman blir vid sin entré en förlängning av orkestern. Inget tydligt avslut tar plats 

innan violinen påbörjar vad som kan ge intryck av en improviserad kadens. Denna i sin 

tur blir en överledning till solistens exposition. Solistens exposition är strukturellt snarlik 

orkesterns, men fokus är till stor del flyttat till violinen. Motiv och temata framförs med 

ornament och variation, och i flera partier är solostämman ackompanjerande. Materialet 

som används är detsamma, och i överledningen påbörjas den modulation traditionsenligt 

landar i dominanttonarten i tema II. Först i vad som i orkesterns exposition hade varit 

slutgruppen, görs en större strukturell förändring. Motiv E bearbetas och slutgruppen blir 

istället till en överledning. En lång sträcka förminskade intervall, kromatik och skalor 

blir det som i sin tur leder till det första orkestertuttit och inledningen av genomföringen. 

 

Tuttit inleds med motiv C nära likalydande med orkesterns exposition, denna gång i 

förhållande till dominanttonarten. Det fortsätter också strukturellt identiskt, men när 
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tema II upprepas i moll framställs temat för första gången som aggressivt och hotfullt. 

Fortissimo och sempre fortissimo är instruktionen upprepade gånger genom tuttit. Till 

slut uppmanas diminuendo och piano och solisten gör entré på samma sätt som inför 

expositionen. Kadensen blir dock något längre, och landar i tonikans parallelltonart, B-

moll. Detta inleder den andra delen av genomföringen i takt 301. 

 

Första perioden av andra delen av genomföringen bearbetar tema I. Stor vikt läggs på 

tredje takten i temat. Motiv A är ständigt närvarande. Violinen ackompanjerar med 

treklanger i piano fram till överledningen. Kromatik och en nyansökning förbereder 

nästa period i G-moll. I denna bearbetas motiv B2. Orkestern är stilla, och motiv A är 

fortfarande del av ackompanjemanget. Efter en lång period av stillhet nås överledningen. 

Här ökas intensiteten med en kromatisk stegring i violinen och med hjälp av motiv A i 

stråket. Överledningen kulminerar till slut i D-dur och återtagningen. 

 

Inledningen av återtagningen är en repris på inledningen av orkesterns exposition, med 

vissa nyansmässiga och instrumentala förändringar. Även här uppmanas sempre 

fortissimo. När orkestern denna gång framfört motiv B2 komprimeras formen, och 

violinen tar vid som vid motsvarande ställe i solistens exposition. Här bearbetas motivet 

något längre, innan överledningen inleds och denna gång landar i tonikatonarten i tema 

II. Fortsättningen av återtagningen är strukturellt identisk med expositionen. Efter 

slutgruppen inleds det tredje tuttit, som i expositionen med motiv C. Detta blir 

överledningen till solistens kadens. 

 

Codan stämmer inte helt överens med den klassiska konsertformen, då den blir en helt 

ny presentation. Tema II framförs för sista gången av solisten i dolce och piano, med ett 

sparsamt ackompanjemang av stråket. Inför kadensen förlängs upplösningen i violinen. 

Ett till försök görs en oktav högre, och även denna gång förlängs upplösningen. Det 

tredje försöket dubbleras notvärdena, och kadensen upplöses i D-dur. Här bearbetas för 

sista gången motiv E i träblåset och cellon. Avslutet förbereds av stigande skalor i 

violinen, och satsen avslutas med två stora D-durackord och till slut ett enkelt D. 
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Sektion. Del. Motiv. Tonart. 

Exposition, 

orkester. 

 

 

Tema I. 

Takt 1–27. 

 

 

 

 

Överledning. 

Takt 28–42. 

 

Tema II. 

Takt 43–76. 

 

Slutgrupp. 

Takt 77–90 (88). 

Motiv A. 

Timpani. 

 

Motiv B. 

Träblås. 

 
Motiv C. 

Tutti. 

 

Motiv D.  

Träblås, stråk. 

 

Motiv E. 

Tutti. 
 

D-dur. 

 

 

D-dur. 

 

 
Bb-dur. 

 

 

D-dur. 

D-moll. 

 

D-dur. 

Exposition, 

soloviolin. 

 

 

Kadens. 

Takt 90–101. 

 

Tema I. 

Takt 101–133. 

 

 

 

Överledning. 

Takt 134–143. 

 

Tema II. 

Takt 144–177. 

 

 

Bearbetning och slutgrupp. 

Takt 178–223. 

Motiv B3. 

Inversion. 

 

(Motiv A, timpani.) 

Motiv B. 

Solist. 

 

 
Solist. 

 

 

Motiv D. 

Träblås, stråk, 

ackompanjerande solist. 

 
Motiv E. 

Stråk, ackompanjerande 

solist. 

 

D-dur. 

 

 

D-dur. 

D-moll. 

 

 

 
Modulerar. 

 

 

A-dur. 

A-moll. 

 

 
A-dur. 

 

 

Genomföring. 

 

 

Del I. 

Takt 224–300. 

 

 

 
 

 

Del II. 

Takt 301–364. 

 

 

Tutti: 

Motiv C, 

motiv D, 

motiv E. 

Solist: 
Kadens. 

 

Bearbetning av motiv B. 

 

Bearbetning av motiv B2. 

 

Överledning. 

 

 

F-dur. 

A-dur. 

C-dur. 

 
C-dur. 

 

B-moll. 

 

G-moll. 

 

Modulerar. 

Återtagning. 

 

 

Tema I. 

Takt 365–407. 

 

 
 

 

Överledning. 

Takt 408–417. 

 

Tema II. 

Takt 418–451. 

 
 

Bearbetning och slutgrupp. 

Takt 452–496.  

 

 

Överledning. 

Takt 497–510. 

Tutti: 

Motiv A. 

Motiv B. 

Solist: 
Motiv B2 och B3. 

 

Solist. 

 

 

Motiv D. 

Träblås, stråk, 

ackompanjerande solist. 
 

Motiv E. 

Stråk, ackompanjerande 

solist. 

 

Motiv C. 

Tutti. 
 

 

D-dur. 

D-dur. 

 
D-dur. 

 

D-moll. 

 

 

D-dur. 

D-moll. 

 
 

D-dur. 

 

 

 

Bb-dur. 

 

Kadens. 

 

   

Coda. 

 

 

Coda och slutrgrupp. 

Takt 511–535.  

Motiv D. 

Motiv E. 

D-dur. 

D-dur. 
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3.2 Speltekniska och interpretatoriska överväganden 

Jag ger några exempel på takter som tydligt sammanfattar många av de svårigheter som 

förekommer i första satsen. Jag ser första sidan i solostämman som mest komplicerad. 

Sedan har alla delar sina svårigheter, vissa mer än andra. 

 

Fig 1: 

       
 

Fig 1 visar solistens entré. Min relation till denna är känslomässigt blandad. En genuin 

och vacker entré, men väldigt naken och känslig för misstag. Oktaver är alltid en 

svårighet, och jag tror att det inte fungerar att endast studera in dessa takter. Jag övar 

oktaver varje morgon, då jag upplever det som grunden till en stabil hand. När det sedan 

kommer till dessa takter har jag övat på många olika sätt: med och utan förslag, omvänt 

förslag, två och två och andra stråkvarianter, omvänd passage, och omvända stråk. Detta 

för att bli så flexibel som möjligt, och inte begränsa mig. 

 

Fig 2: 

 

 
 

För att behärska takterna i fig 2 upplever jag att jag behöver en stabil förmåga att spela 

tersskalor. I övrigt vill jag vid denna typ av terser ha en samlad hand och fingrarna nära 

strängen. Sedan har jag övat dessa takter med olika varianter av legaton och 

rytmiseringar, samt omvända stråk. Stråkkombinationen i takt 97 är något jag gillar att 

göra en skalövning av. 
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Fig 3: 

 

 
 

Fig 3 visar ytterligare ett exempel på hur Beethovens violinkonsert och andra av hans 

kompositioner är nakna och obekväma. Melodin ligger i ett högt och trångt läge, vilket 

gör dessa utsmyckningar komplicerade att ge klarhet. Rytmerna kräver tydlig 

artikulation i vänsterhanden. Även här föredrar jag en samlad hand. 

 

Fig 4: 

 

         
 

Takterna i fig 4 är några av de mer intensiva i första satsen, både musikaliskt och 

tekniskt. Jag upplever det som viktigt att i denna passage komma ihåg att konserten är i 

klassisk stil. Takterna bjuder in till stor tempo- och nyansrelaterad frihet och stort 

vibrato. Men för mig ger motsatsen ett större intryck. Trots att det är krävande föredrar 

jag ett stabilt tempo. Separata och tomma ettor uppmuntrar till sena insatser. Jag har 

därför tagit hjälp av en metronom. Att öva treklanger har för mig varit nödvändigt för 

att behärska dessa takter. 
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Fig 5: 

 

        
 

Löpningen i fig 5 ser okomplicerad ut. Men för mig är dessa några av de svåraste takterna 

i satsen. Det går snabbt och är intervallen är täta, vilket gör takterna obekväma och svåra 

att intonera. Jag har övat med olika legato och rytmiseringar. För mig krävs flexibilitet 

och återigen en god relation med morgonens skalor. 

 

Fig 6: 

 

        
 

Min upplevelse är att de flesta komplicerade partier i konserten kräver en samlad 

vänsterhand. I motsats till detta kräver takterna i fig 6 en öppen vänsterhand. Jag finner 

även dessa takter obekväma. Passagen ligger i ett obekvämt läge och består av ovanliga 

intervall. För mig hjälper det att slappna av. Jag har också övat med ovan nämnda rytm- 

och stråkvarianter. 

 

3.3 Min inspelning av verket 

Inspelningen är av hela första satsen utan kadens, ackompanjerat av piano. Reduceringar 

har gjorts i tuttipartierna. Därför stämmer strukturen i denna inspelning inte överens med 

analysen av satsen.  

 

Länk till inspelningen: 

https://www.youtube.com/watch?v=jKahtV8SUFU  

   

https://www.youtube.com/watch?v=jKahtV8SUFU
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4 Diskussion. 
 

Jag har länge uppskattat historia, och att läsa om Beethovens violinkonsert har varit ett 

nöje. Att komma närmre den musikvetenskapliga litteraturen har hjälpt mig se verket 

från andra infallsvinklar. Jag har lyssnat på inspelningar jag annars inte hade känt till. 

Att läsa om violinens och stråkens utveckling gav mig insikt i varför Beethovens 

violinkonsert skiljer sig från tidigare violinkonserter. Det har helt enkelt gjort att jag 

känner ett starkare band till musik jag redan tidigare hade en nära relation till. 

 

En analys är viktig för mig för att skapa mig en uppfattning av ett verk. Jag finner större 

klarhet i harmonik och struktur, och ser till viss del hur kompositören arbetat med verket. 

Jag upplever också att verket krymper efter att ha utfört en analys. Delarna är ofta tydligt 

relaterade, så att få en överblick ger mig en känsla av sammanhang. Analysen jag 

inkluderar i detta arbete är mer omfattande än andra analyser jag gjort. Det var 

utmanande att ta hänsyn till så många infallsvinklar. Strukturen i Beethovens 

violinkonsert skiljer sig från tidigare klassiska konserter. Detta gjorde det extra 

intressant att analysera detta verk.  

 

Violinkonserten har också varit del av många framsteg i min personliga violinistiska 

utveckling. Många lärare uppmuntrar ett enligt mig dåligt förhållningssätt till övning 

och musikskapande. Specifika tekniska aspekter får ett egenvärde. Det senaste året har 

istället ett par professorer lagt vikt vid andra element som tydligt utvecklat mina 

färdigheter. En av dessa är att lyssna. Det låter självklart. Men tyvärr är det vanligt att 

lärare inte belyser och arbetar med detta. För första gången upplever jag att jag kan lita 

på mina öron, och att det jag känner för musiken är första utgångspunkten. Att behärska 

olika tekniska idéer gör ingen nytta om det inte hjälper musiken, och det kan jag bara 

avgöra genom att lyssna. Som ett resultat av att lyssna har min relation till intonation 

och klangbildning utvecklats mycket. Jag vet i större utsträckning vad som gör att det 

låter som det gör. Därför kan jag enklare korrigera det jag upplever som problem. Till 

slut har mitt val av fingersättningar mer och mer påverkats av mina musikaliska idéer. 

Jag upplever att detta i de flesta fall ger ett bekvämare och mer övertygande slutresultat. 

 

Under min process det senaste halvåret har det blivit allt viktigare för mig att se musik 

som något okomplicerat. Under denna period har violinkonserten varit ständigt 

närvarande. Verket ses idag av violinister som heligt. Så att läsa om hur publiken genom 

historien uppfattat Beethoven och hans musik blev för mig betydelsefullt. Den generella 

uppfattningen skiljde sig mycket från tiden före och efter hans död. Idag höjer vi 

musiken till skyarna. För mig var det befriande att se att relationen till musik inte är 

statisk. Detta blev en del i att avdramatisera musik som enligt mig ofta tas på för stort 

allvar. 
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