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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats handlar om Johannes Brahms och hans verk 6 Klavierstücke, Op. 118. 

Jag har gjort en sammanfattning över en del av Brahms liv och hans relationer, och kort om 

hans pianomusik. Jag har sedan motiviskt analyserat och bearbetat Op. 118 noggrant för att 

påvisa den medvetenhet som Brahms hade i sitt komponerande. Detta för att sedan kunna 

förbereda en så djupgående och personlig interpretation som möjligt inför min 

examenskonsert. Jag tänker även att denna uppsats kan vara ett hjälpmedel för någon som i 

framtiden vill spela detta verk, då jag har valt ut musikaliska byggstenar ur notbilden som jag 

rent musikteoretiskt anser är relevant för att göra sin egen tolkning.  

 

Nyckelord: Johannes Brahms, 6 Klavierstücke, opus 118, Intermezzo, Ballad, Romans, 

Motivanalys  
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1. Inledning 

Jag har arbetat med 6 Klavierstücke, Op. 118 och framfört det på solopiano sedan juni 2016, 

och det ligger mig mycket varmt om hjärtat precis som för många andra. Det var framförallt 

efter en masterclass på Kungl. Musikhögskolan (KMH) i Stockholm med den norske 

pianisten Håkon Austbø som jag blev intresserad av att arbeta med detta verk på ett djupare 

analytiskt plan. Det detaljerade sättet han förklarade hur de olika satserna hänger ihop på satte 

ord på flera olika känslor som uppkommit hos mig när jag spelat verket i sin helhet, men inte 

riktigt förstått mig på. Därför ville jag nu utforska detta ytterligare. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att utforska Johannes Brahms verk 6 Klavierstücke, Op. 118 för piano. 

De sex styckena som ingår i verket är genomtänkta och sammanhängande, vilket inte är fullt 

förståeligt efter en första genomlyssning. Därför vill jag undersöka vilka 

kompositionstekniska metoder Brahms har tillämpat för att få musiken att uppfattas så. I 

studien undersöks och analyseras framförallt centrala motiv och teman för att få en större 

förståelse för musiken. Som exekutör är det i tolkningen av större verk (i detta fall ca 25 

minuter) ofta en svårighet att få publiken att uppleva musiken som enhetlig. En detaljerad 

analytisk genomarbetning kan därför vara till stor hjälp för den som framför musiken.  

1.2 Metod 

För att komma igång med detta arbete har jag först studerat litteratur om Brahms liv och hans 

relationer för att undersöka vad som kan ha influerat honom i hans komponerande. Jag har 

läst om hans övriga verk (framförallt pianorepertoar) för att kunna jämföra Op. 118 med hans 

tidigare musik och se likheter och skillnader.  

Jag har sedan studerat notbilden av Op. 118, och då har jag använt mig av C. F. Peters utgåva 

från 1910 (ca). Det var den utgåvan jag använde mig av när jag först började instudera verket 

i juni 2016. Jag har inte jämfört notbilder från olika utgåvor då jag enbart har valt att arbeta 

med noter som musiken består av och ingen övrig information som t ex dynamik och 

fraseringsbågar, som kan variera i olika utgåvor.  

Jag har även tagit hjälp av projektet The Reflective Musician av Håkon Austbø (2014) för att 

undersöka vilka motiv och teman som är centrala och binder ihop satserna. Många anser 

Brahms vara en mästare på att skapa (eller låna) ett motiv och sedan variera och utsmycka det 

i princip oändligt. Op. 118 är inget undantag.  
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Slutligen har jag lyssnat på olika inspelningar av verket genom Spotify. De utgåvor jag främst 

har använt mig av är albumen Brahms – Piano Pieces, Opp. 117, 118, 119 (pianist: Radu 

Lupu) samt Brahms – Handel Variations op 24, Six Piano Pieces Op. 118, Two Rhapsodies 

op 79 (pianist: Emanuel Ax).  

2. Bakgrund 

2.1 Brahms liv, tidiga karriär och paret Schumann 

Den 7:e maj 1833 föddes Johannes Brahms i Hamburgs fattiga distrikt. Hans far, Johann 

Jakob Brahms, livnärde sig genom orkesterspel och det var han som blev Johannes ingång till 

musiken (NE 2017). Brahms föräldrar märkte mycket tidigt hans intresse för musik. Utan 

några egentliga planer om stor framgång lärde fadern Brahms att spela violin, och lyckades så 

småningom få honom anställd som andra violinist i samma kapell som han själv arbetade i. 

Däremellan övade Brahms mycket piano, och blev snart uppmärksammad av läraren Otto 

Friedrich Willibald Cossel. Hans talang växte mycket snabbt, och när Cossel inte kunde lära 

honom mer gick Brahms vidare till Eduard Marxsen (1806–1887), som han senare skulle 

komma att dedicera sin pianokonsert i B-dur till. Det var Marxsen som även upptäckte hans 

talang för komponerandet, och lärde honom grunderna i musikteori och komposition. Brahms 

första offentliga framträdande skedde då han var 14 år gammal, 1847, och året därpå gav han 

sin första egna konsert (Gal 1964, s. 10). 

I mars 1848 uppträdde den då 17 år gamla violinisten Joseph Joachim i Hamburg för första 

gången, och det gjorde den 15-årige Brahms mycket intresserad. 1853 gav Brahms sig ut på 

en turné med violinisten Eduard Reményi, som under resans gång introducerade Brahms för 

Joseph Joachim. De två skulle senare utveckla en mycket djup och trofast vänskap. I slutet av 

maj nådde de Hannover där de träffade Joachim. Han blev så hänförd av Brahms spel att han 

bad honom höra av sig när han ledsnade på att musicera med Reményi. Brahms följde hans 

uppmaning och besökte Joachim i Göttingen under två sommarmånader, för att sedan fortsätta 

till Düsseldorf för att besöka Clara och Robert Schumann. Brahms hade för första gången hört 

paret Schumann år 1850, då Robert själv dirigerade sin Genoveva-ouvertyr och Clara 

framförde sin makes pianokonsert. De hade berört Brahms mycket djupt, och han hade då 

själv inte vågat ta kontakt men nu hade Joachim talat mycket gott om Brahms med dem. I 

Düsseldorf blev han otroligt uppskattad av de båda makarna, och stannade i ett par veckor för 

att visa upp sina kompositioner och även utveckla en varm vänskap. Paret Schumann och 

Joachim var mycket stöttande och uppmanade Brahms till att våga trycka sina verk och resa 

för att framföra sin musik (Hillman 1918, s. 9–32).  

I november 1853 skrev Robert Schumann en mycket fin artikel om den unge Brahms som 

lyfte fram honom i ljuset. Den publicerades i tidningen Neue Zeitschrift für Musik i Leipzig; 
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en under den tiden stor tidskrift som bland annat Robert själv hade grundat (Hillman 1918, 

s.  22). Artikeln gav Brahms mycket uppmärksamhet, och snart fick han sina första fyra opus 

(Pianosonat No. 1 Op. 1, Pianosonat Nr. 2 Op. 2, Sechs Gesänge Op. 3 och Scherzo Op. 4) 

publicerade hos förlaget Breitkopf & Härtel, återigen genom påtryckningar från Roberts sida. 

Brahms skickade sina första utgåvor till paret Schumann och skrev:  

Jag tar mig härmed friheten att översända Era första fosterbarn (som har Er att tacka för att de 

har blivit världsmedborgare), ängsligt undrande om de fortfarande kan få glädja sig åt samma 

hänsyn och kärlek från er (Gal 1964, s. 13).  

Brahms uppmuntrades snart att resa till Leipzig, en stad som under den tiden var mycket 

betydelsefull inom musiklivet. Besöket blev mycket lyckat och Brahms kom i kontakt med 

många inflytelserika musiker, bland annat Berlioz (1803–1869).  

I januari 1854 reste han istället till Hannover för att göra Joachim sällskap där han dirigerade 

en orkesterserie, men fick snart resa tillbaka till Düsseldorf. (Hillman 1918, s.  23). Robert 

Schumanns sinnessjukdom hade förvärrats så kraftigt att han vid ett tillfälle försökt dränka sig 

i Rhen, så Brahms och Joachim skyndade sig dit för att vara ett stöd åt Clara. Under de sista 

åren i Roberts liv fick Clara i perioder åka på turné för att kunna försörja familjen, medan 

Brahms stannade i Düsseldorf och gav lektioner vid sidan av omhändertagandet av Robert. 

Brahms var otroligt hängiven och tog mycket ansvar för familjen Schumann ända fram till 

1856, då Robert avled (Hillman 1918, s. 9–32).  

 

Clara Schumann och Brahms förblev allra närmsta vänner ända till slutet. Den 20 maj 1896 

avled Clara, och Brahms bara 11 månader därefter (Norlöv, 2014/15). Man kan bland annat 

genom brevväxling mellan de två uppfatta en stark kärlek från Brahms sida men man vet inte 

exakt huruvida de inledde någon slags kärleksrelation eller inte. Han skrev bland annat i ett 

brev till sin vän Hermann Deiters om sin pianokvartett i c moll, Op. 60: ”Föreställ dig nu en 

människa som just nu tänker skjuta sig själv som knappast har något annat val”. I samband 

med publikationen skrev han ”Kvartetten meddelas bara som ett kuriosum. Ungefär som 

illustration till sista kapitlet om mannen i blå frack och gul väst”, och anspelade då på Goethes 

Werther. (Gal 1964, s. 16). Han skrev även till Joachim 1854 ”Jag tror aldrig att jag kan älska 

unga flickor mer, åtminstone har jag alldeles glömt dem; de lovar ju bara den himmel som 

Clara visar öppen för oss” (Gal 1964, s. 81). 

1.2 Pianokompositionerna 

 

Brahms är mycket berömd för sina många pianokompositioner. Större delen av hans tidigare 

verk var skrivna just för piano, vilket skedde naturligt i och med att han själv var pianist och 

då kunde framföra och presentera sina verk. Det allra första stycke Brahms komponerade var 

Scherzo i ess moll, från 1851. Då var han 18 år gammal. Verket publicerades dock inte förrän 

1854 som Op. 4 (samtidigt hans två första pianosonater, Op. 1 och 2, och sina Sechs Gesänge 
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Op. 3). Efter 1853–1854 skrev Brahms aldrig en pianosonat igen, med undantaget Sonat för 

två pianon i f moll Op. 34b, som började som en stråkkvintett men arrangerades sedan om 

både för två pianon och för piano och stråkar, vilket resulterade i hans mycket kända 

Pianokvintett, Op. 34) (Imslp 2017).  

 

Därefter ägnade han sig framförallt åt att komponera teman med variationer och olika slags 

karaktärsstycken både för två och fyra händer (Stare 1955, s. 124–134). Hans variationsverk 

visar ett synsätt på motivvariation som inte bara bygger på utsmyckningar eller 

notvärdesförändringar, utan mer självständiga och kontrasterande variationer, vilket han själv 

har beskrivit i brev till Joseph Joachim (Stare 1955, s. 129). Detta kan man höra tydligt i 

exempelvis Variationer över ett tema av Händel, Op. 24 (1861). Andra betydande samlingar 

verk är båda samlingarna av Ungerska Danser (1869 och 1880) och 16 Valser Op. 39 (1865), 

som båda gjorde att han nådde en bredare och större publik än tidigare (Stare 1955, s. 124–

134).  

 

Från och med sina 8 Klavierstücke Op. 76 (1878) höll han sig till ett fåtal former ända till sin 

sista pianokomposition 4 Klavierstücke Op. 119 (1893) – Capriccios, intermezzon, rapsodier, 

en ballad och en romans. Under åren 1892–1893 gav Brahms ut sina fyra sista samlingar 

pianostycken – Op. 116–119. I dessa verk hade han lämnat sin virtuosa och briljanta stil och 

istället övergått till ett mer återhållsamt, innerligt och moget komponerande (Stare 1995, 124–

134).  

 

3 Motivanalys och tematik 

Under åren 1892–1893 sammanställde Brahms fyra mycket berömda samlingar stycken; 7 

Fantasien Op. 116, 3 Intermezzi Op. 117, 6 Klavierstücke Op. 118 och 4 Klavierstücke Op. 

119. Dessa fyra samlingar består alla av mindre stycken av olika karaktär. De allra flesta har 

namngetts som intermezzon och capricer men däribland finns även en ballad, en romans och 

en rapsodi. Op. 118 dedikerade han till Clara Schumann (Imslp, 2017).  

 

6 Klavierstücke Op. 118 som jag har valt att fördjupa mig i består av sex olika satser: 

 

1. Intermezzo i a moll – Allegro non assai, ma molto appassionato 

2. Intermezzo i A dur – Andante teneramente 

3. Ballade i g moll – Allegro energico 

4. Intermezzo i f moll – Allegretto un poco agitato 

5. Romans i F dur – Andante 

6. Intermezzo i eb moll – Andante, largo e mesto 
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I det här verket är det intressant att studera Brahms val av tonarter. I notexemplet nedan, 

skapat av pianisten Håkon Austbø, visar han hur tonarterna i de olika satserna tillsammans 

bildar en nedåtgående heltonsskala från A till Eb. Detta gör att verket successivt får en 

mörkare och allvarligare karaktär som får ett tungt och ganska deprimerande avslut i eb moll-

intermezzot.  

 

 
 

Verket inleds med ett till karaktären ganska stort och passionerat intermezzo med mycket 

rörelse. Tonarten är a moll, men det är inte helt självklart. Harmoniken är ganska oviss och 

landar sällan under en längre tid i någon särskild tonart. Satsen slutar med ett stort A dur-

ackord som leder in i det andra intermezzot i A dur. I balladen förflyttas tonarten ett helt 

tonsteg ned till g moll, vilket passar den mer dramatiska karaktären. Balladen slutar i samma 

tonart som den startade i.  

 

När det fjärde intermezzot startar så sjunker tonarten ännu ett helt tonsteg ned till f moll. 

Denna sats har en mellandel som på ett logiskt sätt startar i Ass dur, men hinner innan temats 

återkomst sjunka till både Ess dur och C dur. Sedan följer en dramatisk avslutande del som 

bearbetar de teman som tagits upp hittills, och stycket slutar mycket plötsligt i F dur och leder 

in i romansen i samma tonart.  

 

Till sist sjunker tonarten från F dur till eb moll när det sista intermezzot startar. Här märker 

man tydligt både som framförare och lyssnare att musiken har fått en mörkare och dovare 

karaktär, genom att tonarterna successivt har sjunkit under hela verket. Det är kanske inte 

självklart att man tänker på detta första gången man lyssnar igenom verket, men om det är 

någonstans man märker det så är det framförallt i sista satsen (och även möjligtvis i det fjärde 

intermezzot).  

 

När jag har spelat det här verket har jag verkligen upplevt att det är uppdelat i två halvor som 

delas mellan balladen och det fjärde intermezzot. Alternativt att det fjärde intermezzot är 

någon slags mittpunkt, verkets centrum. Jag kan inte sätta fingret på exakt varför, men det 

skulle nog kunna ha med tonarterna att göra. Jag upplever att de tre sista satserna har en annan 

karaktär än de första tre, men endast när verket spelas i sin helhet och inte som separata 

stycken. Inledningen i det fjärde intermezzot får en enligt mig tveksam karaktär, vilket jag 

kan tänka mig är på grund av att tonarten sjunker ett helt tonsteg gentemot balladen. Även om 

tonarterna sjunker mellan även andra satser så tycker jag att det får störst effekt mellan sats 3–

4 och sats 5–6. Kanske för att tonarten blir lägre och lägre. 
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Genom att studera notbilden, lyssna på inspelningar av verket, själv öva och framförallt 

studera motiv-sammanställningar som Håkon Austbø skapat (där han på ett detaljerat sätt 

visar hur de olika satserna hänger ihop med varandra genom ett flertal gemensamma motiv) 

har jag fått en mycket större förståelse för hur Brahms har arbetat med motivvariation i sitt 

komponerande. Austbø talar i The Reflective Musician (2014) om framförallt tre huvudmotiv, 

och jag ska nu visa hur de används. Jag kallar dem för motiv A, B och C.  

3.1 Motiv A 

 

Redan i högerhandens tre första toner (C-Bb-A) bildas ett motiv som genomsyrar hela verket. 

Jag kallar det för motiv A (som jag använder röd färg för att markera). 

 

 

  
Ex.2 (takt 1 sats 1) 

 

Detta motiv, som består av tre fallande toner, är otroligt centralt i Op. 118. Genom bland 

annat retrograd och invertering så varieras detta motiv på väldigt många olika sätt genom hela 

verket. Redan i andra satsen så märker man att han återanvänder detta motiv, här både i 

sopranstämman men även baklänges i tenorstämman. 

 

  
Ex.3 (takt 20 sats 2) 
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Den nästan viktigaste variationen av detta motiv är den som sker i andra satsens allra första 

takt (orange färg). 

 

  
Ex.4 (takt 1 sats 2) 

 

Jag kallar denna för motivvariation A1. Brahms använder fortfarande samma motiv – samma 

tre toner – men låter tonerna bilda en annan ordning: först en stor eller liten sekund (beroende 

på vilket exempel man visar) och sedan en ters (även den stor eller liten beroende på 

exempel).  

 

I balladen kan man se hur detta motiv (A) även inleder den satsen; först A inverterad, sedan 

A, sedan A1.  

 

  
Ex.4 (sats 3) 

 

Även balladens lugnare mellandel är uppbyggd av detta motiv. 

 

  
Ex. 5 (takt 42 sats 3) 
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Den fjärde satsen - intermezzot i f moll - är lite speciell i och med att hela satsen är en slags 

kanon mellan höger och vänster hand, men även här kan man se att Brahms har använt motiv 

A (i första exemplet i mellanstämman och i andra exemplet överstämman). 

 

  
Ex. 6 (takt 1 sats 4) 

 

  
Ex. 7 (takt 91–93 sats 4) 

 

I romansen ser man hur han har vävt ihop motiv A och A1 då de spelas samtidigt i olika 

stämmor. 

 

 
Ex. 8 (takt 1 sats 5) 

 

I det sista intermezzot i eb moll kan man urskilja motiv A och A1 så pass många gånger att de 

flätas i varandra.  

 

  
Ex. 9 (takt 1 sats 6) 

 

En annan variation av motiv A är den i notexemplet nedan. Brahms har använt samma tre 

toner (i detta fall E, D och C#), men väljer att flytta upp D och C# en oktav så att intervallen 

liten septima och liten sekund istället bildas. Se exempel (av Håkon Austbø) nedan. 
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Ex. 10 (sats 5 och 2) 

 

3.2 Motiv B 

Ett motiv som jag nog aldrig själv hade tänkt på om jag inte läst The Reflective Musician är ett 

motiv som i grunden faktiskt bara består av en ton följt av en paus. Håkon Austbø kallar detta 

motiv för B och det gör jag också. Första gången detta dyker upp är redan i första satsens 

tredje takt (markerat i blått genom inringning).  

 

 

 
Ex. 11 (sats 1) 

 

Detta motiv kanske inte verkar som ett så väldigt betydelsefullt motiv, men just på grund av 

notvärdet (tre slag; i det här fallet tre fjärdedelar) som följs av en paus kan man upptäcka detta 

motiv på åtminstone ett par till ställen i verket. Framförallt i sats fyra så byggs faktiskt hela 

mellandelen upp av just detta motiv och bildar en kanon (då är notvärdet istället tre åttondelar 

följt av en åttondelspaus):  

 

 
Ex. 12 (takt 52–54 sats 4) 
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En variation av detta tema, som man kan kalla B1, är tre upprepade toner. Det förekommer 

exempelvis flera gånger i romansen (markerat i lila):  

 
Ex. 13 (takt 4 sats 5) 

    

Ex. 14 (takt 16 sats 5) 

 

Jag har valt att ändå ta upp det här motivet just för att det avslutar hela verket på ett väldigt 

tungt och effektfullt sätt. Den översta stämman avslutar satsen och verket med tre upprepade 

e2.  

 

 
Ex. 15 (sista takten sats 6) 
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3.3 Motiv C 

Ett tredje motiv som kan vara värt att ta upp är egentligen en slags utsmyckning av motiv A, 

och är förlängt. Vi kallar det för motiv C. Det består av fem noter där motivet startar och 

slutar på samma ton. Det startar med en kvart, antingen uppåt- eller nedåtgående, och följer 

sedan skalan tillbaka till starttonen. Motiv C består alltså av motiv A som föregås av ett 

kvartintervall. Det presenteras för första gången i mellandelens högerhand i det andra 

intermezzot (markerat i grönt) och varieras på olika sätt och i olika stämmor. 

 

  
Ex. 16 (takt 49 sats 2) 

 

  

Ex. 17 (takt 57 sats 2) 

 

 
Ex. 18 (takt 65 sats 2) 
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Motivet är så pass centralt i romansen att det är därför jag tar upp det. 

 

  
Ex. 19 (takt 3 sats 5) 

 

  

Ex. 20 (takt 11 sats 5) 

 

Detta motiv förekommer även i fjärde intermezzot. 

 

 
Ex. 21 (takt 107–108 sats 4) 

 

Det förekommer även på ett flertal ställen med någon slags utsmyckning, som t ex här (då 

Brahms har lagt in ett G# innan motivet återigen landar på A. 
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Ex. 22 (takt 41–43 sats 2) 

 

3.4 Summering av motivanalys 

 

Just de första fyra takterna i romansen anser jag sammanfattar alla de teman jag tagit upp 

(dock med B1 istället för B). 

 

 

 
Ex. 23 (takt 1–4, sats 5) 

 

Om man ska välja ut de allra tydligaste grundpelarna så är de egentligen bara motiv A och B 

eftersom A1, B1 och C endast är variationer på A och B. Man skulle dock lika gärna kunna 

byta plats på namnen B och B1 eftersom det är svårt att säga vilket som är viktigast.  
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4 Egen reflektion 

Genom att skriva detta arbete har jag bearbetat verket på ett sätt som jag förmodligen aldrig 

hade tagit mig tid att göra annars. Jag tycker alltid att det blir intressantare att spela musik när 

man vet något om den, antingen om själva verket, kompositören eller bara tiden kring 

komponerandet. Dock är det något jag sällan tar mig tid att göra, och glömmer ofta bort hur 

viktigt det kan vara.  

En faktor som är viktig för min relation till Op. 118 är att ha studerat litteratur om Brahms 

och hans liv, relationer och verk. Det har bland annat gett mig en inblick i Brahms känsloliv 

och det är särskilt intressant då han dedikerade Op. 118 till Clara Schumann, likt många andra 

av sina verk. Enligt mig kan man verkligen urskilja olycklig kärlek i den här musiken, 

framförallt i de lugnare styckena (Intermezzo i A och Romanze i F). Det är intressant att 

kombinera sina egna känslor kring musiken med den information som finns om 

kompositörens.  

Den allra viktigaste forskningen som jag har använt mig av för att skriva denna uppsats och 

tolka musiken är den som gjorts av pianisten Håkon Austbø. Först var det hans masterclass på 

KMH, där jag framförde och undervisades i romansen ur Op. 118, som inspirerade mig till att 

studera verket noggrannare. Han hänvisade under den lektionen till sitt projekt The Reflective 

Musician, som sedan visade sig bli den allra viktigaste källan i min kandidatuppsats.  

En såhär detaljerad motivanalys har jag nog faktiskt aldrig gjort tidigare, åtminstone inte 

kring verk jag framfört själv. Det har hjälpt mig enormt att förstå musiken, och gör den även 

mycket roligare att arbeta med. Det känns särskilt roligt eftersom detta är musik jag har spelat 

väldigt länge nu, och även kommer att fortsätta arbeta med under sommaren 2017 då jag ska 

framföra det på ett antal konserter. Jag har nu spelat det så mycket, och även på min 

examenskonsert, att det känns väldigt personligt.  

Detta arbete skrev jag efter själva instuderingsprocessen och jag hade kanske spelat verket 

annorlunda om jag hade haft all denna kunskap innan jag tog mig an musiken. Nu får jag 

snarare välja ut vad av all denna information jag vill använda mig av i min personliga 

tolkning av musiken.  

 

En sak som jag tycker har varit särskilt intressant med att skriva detta arbete är reflektion 

kring kopplingen mellan det teoretiska och det känslomässiga. Jag märker att genom att få en 

detaljerad förklaring av musiken så kan jag beröras av den mycket mer. När jag vet exakt var 

motiven dyker upp, vilka tonartsbyten som sker och andra liknande faktorer så gör det att jag 
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själv berörs mer av musiken, och jag hoppas att jag ska kunna förmedla dessa känslor 

tydligare även till publiken.  
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