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Sammanfattning 

Jag har valt att skriva om Brahms f-moll-sonat eftersom det är den sortens musik som berör 

mig mest inombords. Jag fastnade för musik för soloviola redan som liten. Detta verk är ett av 

de främsta och mest spelade verken för viola vilket gör att det blir en viktig del i 

violarepertoaren. Brahms levde mellan 1833 och 1897, förhållandena var annorlunda då 

jämfört med nu vilket medför att stycket lät annorlunda då mot vad det gör nu på moderna 

instrument och strängar. Jag har försökt efterforska hur nära man kan komma 

originaluppförandet och dåtidens klangideal och teknik. Detta verk skrevs först för klarinett 

men strax därefter gjorde Brahms en alternativ violaversion och jag har tittat på några 

skillnader mellan versionerna. Jag har också jämfört olika moderna utgåvor och provat att 

spela på sensträngar för att få en känsla av hur det egentligen kan ha känts och låtit med mer 

tidstroget material än moderna strängar. 
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1 Inledning och bakgrund 

Jag har valt att skriva om ett av mina favoritverk, f-mollsonaten komponerad av Johannes 

Brahms. Jag skriver om det här för att jag är intresserad av gamla idéer om klangideal och 

tolknings-idéer med dessa klangliga frågor. Mitt mål är att få en inblick i hur det kunde ha 

låtit på en konsert när det här verket var nyskrivet och man inte hade tillgång till Spotify och 

andra ljudfiler. Man var med andra ord tvungen att hitta sin egen tolkning eller gå på enstaka 

konserter för att höra andra spela verket. Det är därför intressant att veta hur nära man kan 

komma dåtidens sätt att spela och vad som är musikaliskt acceptabelt att göra för dagens 

musikaliska öron. 

1.1 Bakgrund 

Ämnet är väldigt viktigt för mig eftersom jag redan som ett litet barn blev introducerad till 

Brahms violasonat när jag var hemma hos farmor och kom åt en gammal CD-skiva. Jag blev 

tagen direkt av all musik som fanns på CD-skivan, speciellt Brahms violasonat och det kom 

också att bli en av de största anledningarna till att jag faktiskt började spela viola. Med åren 

som har gått har stycket ständigt ändrats för mig och blivit något helt annat än det först var 

när jag kom i kontakt med det. Just därför tycker jag att det är intressant att utforska stycket 

eftersom det funnits i mitt liv så länge. 

Jag hoppas med denna undersökning kunna komma fram till vad detta stycke betyder för 

musikvärlden och hur det kan tolkas både på personliga och faktabaserade plan. 

Förhoppningsvis kommer jag också att kunna förstå bättre hur man spelade det under Brahms 

tid ur ett tidstroget perspektiv, liksom att få reda på mer om den tiden och vilka olika 

händelser i hans liv som kan ha påverkat honom till att skriva sonaten samt om det var en 

violast eller en klarinettist som uruppförde verket. 
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1.1.1 Min inspiration 

Brahms musik har alltid fascinerat mig ända sedan jag fick kunskap om vilka kompositörer 

som existerat och skrivit musik till mitt huvudinstrument. Jag har alltid gillat solomusik på 

främst violin och viola, det var det som fick mig att börja spela violin vilket sedan ledde till 

att jag gick över till viola. Brahms musik har alltid förbryllat mig eftersom den är så 

uttrycksfull och full av olika typer av känslor. Hans violasonater är en viktig del av 

violarepertoaren och de flesta violaster spelar dem någon gång i livet. Det här verket är 

väldigt uttrycksfullt vilket gör att man har mycket frihet att tolka det, även tempomässigt. Det 

finns inspelningar där man spelar väldigt snabbt (Tabea Zimmermann/Hartmut Höll Brahms 

viola sonatas Op. 120 Nos. 1/2 –Schumann: Märchenbilder 1993) medan andra spelar 

långsammare (Yuri Bashmet Brahms viola sonatas two songs) Det är intressant att oavsett om 

det går snabbt eller långsamt får man fortfarande den speciella ”Brahms-charmen” i verket. 

1.1.2 Brahms liv 

 

Johannes Brahms föddes 7 Maj 1833 i Hamburg Tyskland och dog 3 april år 1897 i Wien 

(Rowohlts monographien, Brahms, översättning Sune Karlsson). Hans musik räknas till den 

klassiska romantiska musiken, vilket oftast hörs väldigt tydligt eftersom hans musik är väldigt 

klangrik och har många ackordförändringar och modulationer, helt enkelt ett rikt tonspråk. 

Han växte upp i en fattig familj där hans far Johann Jacob Brahms var musiker och uppträde i 

Hamburg som hornist och kontrabasist med en liten ensemble. Johannes Brahms mor Henrika 

Christina Brahms arbetade med lite vad hon än fick möjlighet till för att kunna försörja 

familjen, t ex sömmerska, kokerska och diskerska. Unge Brahms fick i tidigt ålder 

musikundervisning på olika instrument bl a fiol, valthorn och piano. Han gick i skola 

samtidigt som han studerade kristendomslära hos en kyrkoherde vid namn Geffcken och fick 

pianoundervisning av Otto Friedrich Willibald Cossel. Brahms blev väldigt framgångsrik på 

piano och fick redan vid 13 års ålder spela på krogar och restauranger och kunde på så vis 

bidra med försörjningen till familjen. Han började även ge lektioner i tidig ålder och 

uppträdde i stadens konserthus. Brahms utvecklades snabbt och hans lärare Cossel bestämde 

sig för att ta med sin talangfulle elev till en skickligare och mer berömd lärare vid namn 

Eduard Marxsen som även var kompositör. Brahms lärde sig väldigt mycket av 

pianovirtuosen Marxsen och det tog inte lång tid innan han gick vidare i sin karriär. Det sägs 

att Brahms var färdigutbildad och extremt duktig redan vid 17 års ålder.  
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1.1.3 Uppkomsten av f-moll sonaten 

 

Brahms var på besök hos hertigparet George och Marie Frederica år 1891 då han träffade på 

och fick höra Richard Muhlfeld som spelade klarinett i hovkapellet i Meining. Muhlfeld var 

en högt begåvad musiker och anses än idag att vara en av de mest kända klarinettisterna. Han 

fick anställning vid hovet i Meining som violinist till en början, men han lärde sig att spela 

klarinett helt på egen hand och fick då spela klarinett i hovets orkester. 

Brahms blev väldigt imponerad av Muhlfelds spelteknik och klang. Brahms bekantade sig 

med Muhlfeld vilket ledde till att han blev inspirerad av klarinetten som instrument på ett helt 

nytt sätt än tidigare. Han skrev då kvintett för klarinett, cello, viola och två violiner op. 115 i 

b-moll, trio för klarinett, cello och piano op. 114 i a-moll samt den stora f-moll sonaten op. 

120. Han återkom sedan till Meining i september samma år för att få kvintetten och trion 

uruppförda med just Muhlfeld som klarinettist på en privat tillställning för endast Hertigparet 

Georg och deras familj. 

Brahms f-moll- och Ess-dur-sonater blev färdiga sommaren år 1894 och publicerades år 1895 

i juni för klarinett. Han skrev sonaterna i en stuga i Bad Ischl, hans favoritsemesterort. 

Brahms klarinettsonater uruppfördes i Wien 11 januari år 1895 av Muhlfeld.  

Kort därefter skrev Brahms en alternativ version för viola eftersom han var förtjust i violans 

klangrika och varma ljud. Han hade även gjort alternativa versioner till sin klarinett-trio och 

horntrio. Eftersom Brahms gillade violan kan tanken med dessa alternativa versioner varit att 

på ett enkelt sätt utöka violans repertoar. Men han kan också ha haft baktanken att han skulle 

tjäna mera pengar på flera utgåvor. Det var ett vanligt förfarande vid den här tiden vilket 

möjligen var en av anledningarna till dessa alternativa utgåvor.  

 

1.1.4 Ändringarna Brahms gjorde 

 

När han skrev violaversionerna gjorde han en del förändringar bl a genom att transponera ner 

en oktav på vissa ställen för att kunna utnyttja violans c-sträng med den unika klang som bara 

violan har samt att det skulle passa bättre för instrumentet fingersättningsmässigt. Han 

tillförde också dubbelgrepp i violaversionen som gjorde stycket till något helt annat än 
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klarinettversionen eftersom dubbelgrepp inte går att spela på klarinett. I f-mollsonaten 

fungerar dubbelgreppen som förslag de flesta gångerna. Dubbelgrepp förekommer bara i 

första satsen, då övriga satser inte innehåller några. F-mollsonatens andra, tredje och fjärde 

sats är indelade i en A-B-A form och är influerade av wienska sånger och dansstilar. De börjar 

med en allvarlig karaktär men mjukas upp mer och mer för varje sats, sista satsen är sprallig 

och komisk men samtidig väldigt elegant. Tredje satsen är väldigt lik en vals då den går i tre-

takt och har tydlig betoning på ettan. Andra satsen är väldigt lyrisk och kärleksfull. Första 

satsen är baserad på sonatformen och är ganska allvarlig och väldigt passionerad.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med arbetet är att utforska sonaten och få en djupare inblick i hur den faktiskt blev till 

eftersom jag själv spelar den. Jag har undersökt hur lång tid det tog att skriva verket och var 

han befann sig när han skrev det. En annan intressant fråga är hur populärt det blev när det väl 

publicerades, samt om det var en klarinettist eller en violast som ur uppförde det, och vem. 

Jag är också intresserad av hur den faktiskt lät på den tiden då det rådde andra förhållanden än 

idag. Man använde annorlunda stråktekniker beroende på hur stråken och instrumentet var 

utformade. Man hade sensträngar vilket påverkade klangen och hur instrumentet var stämt. 

Jag har studerat Brahms biografi och fördjupat mig i hur han levde, speciellt under perioden 

då han skrev f-moll sonaten. Efter en fördjupning i sonaten har jag relaterat till händelser i 

hans liv som har i samband med att han skrev verket, samt varför han skrev det. Just det här 

verket är ganska likt Schumanns violasonat i formen men också klangmässigt. Kan det vara så 

att Brahms blev inspirerad av Schumanns violasonat Märchenbilder vilket betyder 

”drömbilder” som han skrev år 1851. Båda var verksamma i olika delar av Tyskland och båda 

var romantiska tonsättare och Brahms den mera senromantiske. 

2 Metod 

Jag har valt att skaffa fram så många tidstrogna källor jag kan. Det finns väldigt många olika 

utgåvor av Brahms f-mollsonat och flera av dem är så fritt utformade att de inte blir tidstrogna 

när det gäller stråk och klangideal. När jag för första gången kom i kontakt med stycket 
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spelmässigt använde jag en rysk utgåva av G. Talaljana vilken har andra stråk och nyanser på 

vissa ställen. Just nu går jag efter den tyska Henle-utgåvan eftersom den är urtext och känns 

mest pålitlig. Jag har även studerat Augeners utgåva från 1983 som förutom pianostämman 

innehåller både en viola- och klarinett-stämma. Jag har också studerat Alamiro Giampieri-

utgåvan som innehåller enbart klarinettstämma och pianostämma. Augener-, Giampieri- och 

Henle-utgåvorna är väldigt lika, även om det finns några ställen som de har valt att notera på 

olika sätt, t ex i första satsen takt 16 i Augener-utgåvan är treklangen noterad på 

pianostämmans övre notrad medan i Giampieri-utgåvan har man valt att skriva treklangen på 

den nedre notraden i pianonoterna. Det låter exakt likadant men är exempel på skillnader som 

skiljer utgåvorna åt. Samt att de har skrivit ut solostämmornas pauser olika dvs med eller utan 

pianots förspel o s v. Klarinettstämmorna har också vissa små skillnader sinsemellan med 

bindebågar och fraseringsbågar. 

Jag har letat efter så gamla inspelningar som möjligt, en av inspelningarna jag har hittat är av 

William Primrose år 1958. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZGri_UHfLpw&feature=youtu.be) 

Den äldsta violainspelningen jag hittat är av Lionel Tertis som levde mellan år 1876 och 1975 

(Heritage, The art of Lionel Tertis). Den är inspelad i London i februari 1933. 

De här inspelningarna har varit väldigt viktiga för mig i undersökningen eftersom man snabbt 

märker att violasternas spelsätt och tekniker var väldigt annorlunda jämfört med det moderna 

spelsättet. Man förstår då mycket bättre hur det kan ha låtit när Brahms f-moll sonat var ny. 

De använder många glissandon och låter dem verkligen sticka ut jämfört med modernt 

spelsätt där man helst gömmer undan glissandon så mycket som möjligt genom att göra 

snabba lägeväxlingar. Det märker man som tydligast i Tertis version som är väldigt 

uttrycksfull. De använder också ett snabbare och intensivare vibrato. Värt att nämna är också 

den legendariska violinisten Heifetz spelsätt, vilket präglade spelstilen hos violinister under 

det tidiga 1900-talet. Heifets var väldigt virtuos som violinist och spelade väldigt rent, han 

använde ofta glissandon och hade ett väldigt snabbt och intensivt vibrato som gjorde hans spel 

väldigt personligt. Han valde ofta att spela stycken i ett lite högre tempo än originaltempot 

vilket gjorde att han fick glänsa lite mer och visa sin virtuositet. 

2.1.1 Min praktiska upplevelse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGri_UHfLpw&feature=youtu.be
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Jag har även provat själv hur det känns och låter att spela på sensträngar. Min första reaktion 

var att det var väldigt svårt att få bra klang eftersom det inte kändes som att man fick bra 

kontakt med strängen med stråken. Vänsterhanden kändes också väldigt annorlunda vid själva 

touchen med fingertopparna mot strängarna som är tjockare. Det gjorde att jag aldrig riktigt 

nuddade greppbrädan med fingertopparna vilket gjorde att det kändes helt annorlunda jämfört 

med moderna stålsträngar. Det var väldigt svårt att intonera rätt p g a nämnda anledningar. Jag 

reagerade också på att strängarna stämde om sig hela tiden och att jag fick stämma var femte 

minut vilket fick mig att undra hur det ens var möjligt att spela hela 24 minuters-sonaten rent. 

Rent klangmässigt tyckte jag att det var lite tjockare och mjukare klang jämfört med 

stålsträngar. Det kändes enklare att få till en mjuk fin legato-ton på sensträngarna än på 

stålsträngarna. Det kändes som om sensträngarna hade en ljusare klang med fler övertoner 

som ljöd ut vilket också ledde till att jag då och då råkade få fram en skrikig ton innan jag 

riktigt vant mig vid hur mycket tryck strängarna tålde. När jag senare provade mera fick jag 

bättre kontroll på hur mycket tryck man kan ha när man spelar i olika tempi på respektive 

sträng och det började klinga ut ganska bra. Jag tyckte även att sensträngarnas ljud hade en 

annan karaktär än stålsträngarna som känns ganska neutrala om man inte modifierar tonen till 

en viss karaktär med hjälp av tryck, hastighet och kontaktpunkt. Däremot kändes det som att 

sensträngarna redan hade en personlig mänsklig sångröst utan att man behövde experimentera 

med stråkens kontaktpunkt, hastighet eller tryck vilket då fick mig att tänka på hur jag 

hanterar klangen med stålsträngar. När jag sedan gick tillbaka till stålsträngar märkte jag att 

det fanns en hel del man kunde göra med stråktyngd, hastighet och kontaktpunkt för att få 

stålsträngar att låta mer likt sensträngar och dess mjuka karaktär. Detta har förändrat mitt sätt 

att spela sonaten till en mer klangmedveten tolkning. Jag märkte också att vänsterhandens 

artikulation hördes mycket tydligare på sensträngar än på stålsträngar. Jag provade att spela 

Kreutzer etude nr 15, som är en drilletyd, på den sensträngade violan och kom fram till att 

drillarna blev mycket tydligare och ”klickade” mycket mer. Jag kände att när man bytte från 

en ton till en annan hördes det mycket tydligare jämfört med när man spelar på stålsträngar. 

Det gjorde att när jag spelade f-moll sonatens passager med trioler och sextoler fick jag en 

klarare och tydligare vänsterhandsartikulation som gjorde att man hörde varje ton tydligare, 

jämfört med responsen man fick av stålsträngar vilket inte kändes lika tydligt.  

Jag blev ganska nöjd efter ett tag och tyckte att klangen blev rätt trevlig. Jag började också 

misstänka att det kan ha låtit mycket bättre vid uruppförandet än jag först trodde. 
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3 Analys  

Sats 1: I första satsen har Brahms valt att använda sig av sonatformen. Satsen som är skriven 

i tretakt och har tempobeteckningen allegro är väldigt passionerad och djup. Det finns många 

olika karaktärer i satsen allt från ledsen till munter. Den första satsen slutar i F-dur efter ett 

känslomässigt krig med moll och dur. För varje ny sats lättar musiken upp sig och blir 

gladare. 

Sats 2: Andra satsens tempobeteckning är andante un poco adagio och den är skriven i fyr-

takt. Satsen är ganska sorglig och kärleksfull och känns lite som om han tänkte på Clara 

Schumann eftersom det var på äldre dagar han komponerade sonaten och säkert reflekterade 

över tidigare år. Den är väldigt mjuk och skör i karaktären men ändå väldigt uttrycksfull. Det 

är väldigt svaga nyanser i den här satsen, vanligast förekommande nyanserna är p eller pp. 

Det förekommer sällan några f. 

Sats 3: Tredje satsen är ett scherzo med tempobeteckning allegretto och är skriven i tre-takt. 

Satsen är väldigt skämtsam och samtidigt graciös. Det som gör satsen skämtsam för mig är de 

plötsliga f-ställena samt de stora hoppande intervallerna. 

Sats 4: Sista satsen är ett rondo med tempobeteckningen vivace. Denna sats är livlig och 

glad och går fyrtakt. Satsen byter snabbt karaktär från graciös till lekfull och sen lite 

allvarligare, men den är för det mesta sprallig. Sista satsen går i F-dur och anknyter på så vis 

till den första satsen som slutar i F-dur. 

Här följer en grafisk analys av sats 1: 
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3.1.1 Grafisk analys 
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I min grafiska översikt har jag valt att ha med storform, motiv, frekvens och nyanser.  

 

3.1.2  Analys av första satsen 

Första satsen har en exposition, genomföring utan huvudtema, återtagning samt en coda. 

Huvudtemat har en stark karaktär samt enkel melodi som man genast känner igen när man hör 

den igen vilket gör att den fyller sin funktion galant. Sidotemat är alltid väldig svagt och 

muntrare i karaktären men samtidigt kärleksfullt till skillnad från de resterande temana. 

Slutgrupperna är alltid väldigt framåtsträvande och är oftast klimax i satser skrivna i 

sonatform. I genomföringen brukar oftast huvudtemat komma tillbaka i en klassiskt skriven 

sonat. Här har Brahms hoppat över att ha med huvudtemat. När codan sedan kommer har 

Brahms ändrat huvudtemat genom att ha med motiv från de tidigare delarna. 

Exposition: Huvudtema, Sidotema, slutgrupp 

Huvudtemat består av en melodi som är väldigt intensiv och legato i karaktären. Det är en 

ganska sorgsen och passionerad melodi som består av två huvudelement. Det första är de 

långsamma tonerna där man ska ha fullt vibrato och spela djupt i strängen, se Fig 1. 

        

             

Fig 1 

Det andra är de kvickare triolerna som är något lättsammare i karaktären jämfört med det 

första elementet, se Fig 2. 
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Fig 2 

Sidotemat är en mjukt sjungande melodi som alltid börjar med ett språng på en kvint uppåt 

från sidotemats första ton. Denna melodi har en piano dolce-kvalitet i klangen och är mycket 

gladare än huvudtemat karaktärsmässigt men fortfarande passionerad på ett kärleksfullt sätt, 

se Fig 3. 

 

Fig 3 

I sista takten i sidotemat spelar de flesta ett litet rubato som leder in i genomföringsdelen 

vilket känns något kvickare i tempo och är mycket snärtigare samt spetsigare i karaktären än 

de föregående delarna i stycket. Här dyker sextoler upp för första gången i form av stigande 

arpeggion med bindebågar i c-moll, G-dur och C-dur. Dessa arpeggion är väldigt 

framåtsträvande och hela genomföringsdelen spelas i en kraftfull forte-nyans vilket gör 

passagen mera intensiv. De sista två takterna går ner till piano-nyans inför nästa tema, se Fig 

4.  



 11 

punkt  

Fig 4 

Sedan kommer det första stället där Brahms använder dubbelgrepp. Han använder det som 

förslag, se Fig 5. 

 

Fig 5 

Genomföring: Bearbetning av motiviskt material, Överledning 

I genomföringen bearbetas sidotemat från expositionen. Istället för att börja violamelodin på 

tonen f som i expositionen så börjar melodin på tonen Bb. Den här delen är 11 takter längre än 

parallellstället i expositionen. Avsnittet känns väldigt drömlikt och sagolikt, det känns lite 

som att man svävar uppe bland molnen utan tempo. Pianostämman är lite mera solistisk här 

eftersom det pågår en dialog mellan viola och piano. Pianot spelar motivet först och i takten 

efter svarar violan, se Fig 6. 
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Fig 6 

Det bearbetade sidotemat slutar med ett rubato igen för att raskt gå vidare till överledningen 

där det motiviska materialet är hämtat från expositionens slutgrupp. I överledningen kommer 

en modulation till huvudtonarten f-moll igen, se Fig 7. 
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Fig 7 

Återtagning: Huvudtema, sidotema, slutgrupp 

Återtagningen börjar med huvudtemat som nu skiljer sig något jämfört med hur det var 

utformat i expositionen. Det börjar likadant men i takt 139, se Fig 8, har Brahms broderat ut 

melodin med uppåtgående arpeggiotrioler med legatobågar vilket gör att passagen får en mjuk 

framåtsträvande legatokvalitet. 

 

Fig 8 

I takt 147–150, se Fig 9, kommer det som skiljer sig mest mellan viola- och 

klarinettversionerna. Brahms skriver dubbelgrepp, det förekommer både små och stora 

septimackord i dessa, vilket får den här delen att låta dissonant vilket passar utmärkt då det 

understryker att här är styckets klimax. 
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Fig 9 

Därefter återkommer sidotemat exakt likadant som alla gånger innan och modulerar samtidigt 

som Brahms anger att detta skall spelas i p dolce-nyans istället för bara p som det var i de 

tidigare parallellställena där sidotemat inleder avsnittet. De flesta violaster och klarinettister 

jag har lyssnat till har avrundat det här temat på samma sätt som vid de tidigare 

parallellställena genom att spela rubato i pp-nyans för att sedan börja slutgruppen som 

kommer takten efter.  

 

Slutgruppen i återtagningen följer exakt samma mönster som den gjort i alla tidigare delar, 

förutom i de sista takterna då sextondelsmotiven är närmare varandra eftersom det blir kortare 

pauser samt att det är en nedåtgående sextondelsrörelse i sista takten jämfört med 

expositionen där det förekommer en nedåtgående åttondelsrörelse, se Fig 10.  

 

 

Fig 10 

Coda 

Codan är huvudtemat fast i lite förändrad form. Här har Brahms använt delvis andra toner,      

t ex den återställda tonen A och D i fig 11, men har behållit det uppåtgående triolarpeggiot 

som han tidigare använt i återtagningen. Den här gången känns temat lite långsammare än de 
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föregående gångerna. Det känns som om man kämpat hårt alla andra gånger men nu den sista 

gången är man helt utmattad, se Fig 11. 

 

Fig 11 

Slutfraserna kommer sedan i takt 214, se Fig 12, vid ”sostenuto ed espressivo” vilket betyder 

återhållet och uttrycksfullt. Den här delen innehåller ihop-plockade motiv som förekommit i 

satsen och bildar ett lugnt avslut. Stycket slutar i F-dur. 

 

Fig 12 

 

3.2 Instudering av sonaten  

Första gången jag spelade sonaten gick jag i gymnasiet på Lilla Akademien. Jag klarade att 

spela stycket från början till slut men det saknades flera aspekter som jag inte riktigt hade 

kontroll på, vilket gjorde att stycket inte lät som inspelningen jag hörde första gången och 

blev imponerad av. I mitt spel fanns det brister i hur jag fördelade stråken eftersom jag inte 

riktigt tänkte så mycket på det under min tid på Lilla Akademien. Det medförde att jag inte 

utnyttjade stråkens resurser vilket ledde till sämre klang och sämre flöde i fraserna. Jag tänkte 

inte heller så mycket på var på stråken jag låg, om det var nära stallet eller greppbrädan, och 

inte heller på exakt vilken tyngd man skulle ha och vilken sorts tyngd jag skulle ha i de olika 

delarna. Dessa ovannämnda aspekter är huvudingredienserna för att få en bra klang och ett bra 

”sound”. När jag sedan hittat rätt i dessa avseenden kunde jag börja tänka på klangidealet mer, 

vilken sorts klang jag ville ha och hur jag kan modifiera klangen till att låta olika. Det är dessa 

saker som gör att styckets olika teman får olika karaktär. Min intonation var inte heller den 

bästa eftersom jag inte riktigt öppnade upp öronen och inte var så noggrann med att rätta till 

intonationen om det inte var alldeles för falskt. 
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Cirka fyra år senare under mitt andra år på KMH fick jag sonaten på en violalektion. Jag hade 

vid det laget uppmärksammat aspekterna jag nämnt ovan på mer noggranna plan och fått 

många övningar inom varje område som gjorde att jag lärde mig att sträva efter den perfekta 

intonationen, de perfekta fördelningarna av stråken med rätt tyngd och kontaktpunkt. Och allt 

det tillsammans gjorde att jag kunde gestalta de olika karaktärerna i sonatens olika delar. Jag 

började öva skalorna med ett nytt slags vibrato med huvudfokus att ha rätt tyngd och rätt 

kontakt mellan stråken och strängen så att den perfekta klangen kom ut ur violan utan något 

”grus” och så att det inte lät dovt. Jag tolkade sonaten ungefär likadant som jag gjorde i 

gymnasiet men med den skillnaden att jag nu hade fler verktyg i min teknik så att jag kunde 

framföra stycket lite närmare den version jag haft i huvudet. 

3.2.1 Vibrato  

När jag gick på Lilla Akademien hade jag ett vibrato som jag själv grävt fram efter min egen 

smak. Det var ett väldigt snabbt vibrato, som liknade det Heifetz och de tidiga 1900-

taletsviolinisterna använde. Det vibratot valde jag eftersom jag föredrog att lyssna på äldre 

inspelningar av kända soloviolinister. Jag tyckte helt enkelt att det lät snyggare och fastnade 

för den typen av vibrato. När jag började på KMH ville min lärare att jag skulle ha ett 

långsammare och bredare vibrato samt att jag skulle anpassa vibratot efter melodins karaktär. 

Det ledde till att jag fick ökad förståelse för olika sätt att skapa karaktärer och jag förstod att 

man inte kan ha ett och samma vibrato för allt man gör. Vibrato är oerhört personligt och kan 

göras på tusen olika sätt. Det finns två olika grundsätt att vibrera på: det ena är att man 

vibrerar enbart från handleden och det andra sättet är att man vibrerar från hela överarmen 

med avspänd handled. Sen kommer den personliga delen då man bestämmer vilken variant 

man vill göra eller hur man vill kombinera dem. Alla vibraton har olika karaktär t ex det 

snabbare vibratot med mindre svängningar i sig som passar bra till snabba passager där man 

inte har tid för ett bredare vibrato t ex andra motivet i huvudtemat, se Fig 13. 

 

Fig 13 
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Det långsammare vibratot passar till lugnare avsnitt med ett lägre tempo t ex i sidotemat där 

man kan uttrycka sig på ett stillsammare sätt, se Fig 14. 

 

Fig 14 

När man kommer till klimax i den långsammare delen kan man absolut använda ett vibrato 

med större svängningar som är lite snabbare, för att verkligen ”mjölka ur” så mycket karaktär 

som möjligt vilket ger ett mäktigare intryck för publiken. I slutändan är vibratot bara en fråga 

om smak som ständigt ändras inom den klassiska musikens olika genrer. 

3.2.2 Klang, artikulation och stråkteknik 

 

När jag gick på Lilla Akademien hade jag ett väldigt monotont sätt att hantera klangen. Jag 

spelade stycket med jämntjock klang och gjorde inte så stora förändringar klangmässigt teman 

emellan. Artikulationen är också viktig för att påverka klangen och karaktären. I den här 

sonaten finns väldigt olika karaktärer. Vissa har mjuk ansats och fortsätter med mjuka stråk t 

ex i sidotemat. Vissa motiv har väldigt spetsig och kort artikulation samtidigt som det ska 

spelas svagt medan vissa teman ska spelas väldigt starkt och aggressivt t ex de i slutgrupperna 

i sonaten. Jag fick lägga ner mycket arbete på att hitta olika ansatser och hur jag skulle 

artikulera för att få bästa möjliga klang.  

3.2.3 Klang 

 

Klangen är något vi stråkmusiker alltid strävar efter att förbättra. På Lilla Akademien var jag 

inte så noggrann med var på stråken jag var, vilken kontakt jag hade med strängen eller om 

jag var nära stallet eller greppbrädan. Om man vill få en konkret stabil klang och säkerhet och 

det ska låta lika bra varje gång är det väsentligt att man tänker på allt detta. Jag har spelat 

mängder av skalor och etyder på detta sätt och har fokuserat på att få skalorna och etyderna att 

låta lika bra som själva styckena. Jag har märkt att detta har gett märkbart resultat och att jag 

alltid måste sträva efter att få bättre klang. När jag övat skalor och etyder har jag gjort det med 

stor klang vilket har medfört att jag fått mer kärna i tonen. Det har i sin tur bidragit till att jag 
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har fått bättre och klarare intonation samt att jag fått fler verktyg att själv experimentera med 

klangen inför framtida projekt. 

 

3.2.4 Sonatens olika tekniker 

Sonaten innehåller många olika tekniska svårigheter speciellt i de snabbare delarna. Det finns 

svåra dubbelgrepp, trioler och framåtdrivande sextoler, stora lägesväxlingar o s v. Många av 

dessa har jag fått repetera om och om igen många gånger på olika sätt. För att uppnå resultat 

var jag tvungen att ta en passage i taget och öva på ett liknande sätt som jag övar etyder samt 

konstruera egna övningar till passagen. Till t ex sextol- och triol- passagen gjorde jag flera 

olika övningar som jag tillämpade för att klara av dem i tempo. De är ganska snabba och jag 

märkte att det inte räcker med att sätta ett finger i taget på plats utan alla fingrar måste vara på 

plats samtidigt för att man ska hinna med och samtidigt få det rent och flytande.  

 

3.2.5 Övningar för sextoler 

En av övningarna jag gjorde var att spela triolerna/sextolerna långsamt utan bindebågar med 

stor klang och snabbt sätta fingrarna på plats i mycket långsamt tempo. Det gjorde att jag 

förberedde mig på att spela snabbt fast i långsamt tempo. När jag hade bra klang och kände 

mig säker på intonationen började jag spela avsnittet i rytmer.  

Rytmövningen jag gjorde var att spela triol- och sextol- passagerna i olika rytmer som 

exemplet nedan visar, se Fig 15. Genom att spela halva passagen snabbt och andra halvan 

långsamt övar man fingrarna och stråken att komma på rätt plats i rätt tid utan att man måste 

stressa. Det gör i sin tur att muskelminnet i händerna etableras snabbare och ger bättre och 

stabilare resultat. Därefter vänder man på steken och tar den halvan man spelade snabbt och 

spelar den långsamt och andra halvan som man spelade långsamt spelar man snabbt. Jag blev 

mer självsäker av den här övningen vilket ledde till att jag fick bättre och mera konkret klang 

just i den här passagen som lätt kan låta luddig. 
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Fig 15 

I takt 5–10, se Fig 16, har man stora lägesväxlingar om man använder den fingersättningen 

jag valt vilket också är en av de vanligaste. Jag har studerat in avsnittet genom att spela i fritt 

tempo, göra väldigt långsamma lägesväxlingar samt genom att stanna på tonen efter 

lägesväxlingen för att kontrollera att den stämmer. Detta har gjort att jag fritt kan förbereda 
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hur långdraget eller snabbt jag vill ha mitt glissando utan att stressa. Det har också bidragit till 

att jag kan fokusera mera på stråkarmen och tänka på klangen jag producerar. 

 

Fig 16 

Dubbelgrepp förekommer också i vissa delar i den här satsen, t ex när de kommer som förslag 

i slutgrupperna. Dessa är brutna ackord som egentligen inte har någon annan funktion än att 

förstärka känslan av melodin så den framträder tydligare samt får en annan karaktär jämfört 

med om man bara skulle spela sextondelarna utan förslaget, se Fig 17.  

 

Fig 17 

Andra ackordfiguren är lite klurigare och förekommer i takt 147–150, se Fig 18. Dessa ackord 

ligger idiomatiskt till på violan men är trots det inte lätta att intonera eftersom hela takt 147 

ligger i fjärde läget vilket försvårar intonationen eftersom det blir kort avstånd mellan tonerna. 

De flesta tonerna ligger väldigt nära varandra så man måste verkligen pressa ihop fingrarna 

för att verkligen hamna på rätt plats, beroende på om man har lite större eller lite smalare 

fingrar också naturligtvis. Här började jag med att bara spela de två översta tonerna i passagen 

för att få dem rena samt att kontrollera intonationen mot lösa strängar. Sedan spelade jag som 

det är skrivet utan accenterna så allt blev fullt forte. Efter det spelade jag som det var skrivet 

men fick upprepa processen många gånger innan det började fungera. 

 

Fig 18 
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4 Slutreflektion 

Jag har lärt mig en hel del om sensträngar och hur de fungerar jämfört med vad jag kände till 

innan jag började arbeta med sonaten. Jag har provat att spela Brahms F-moll sonat på 

sensträngar vilket har gett mig ett nytt perspektiv på hur många olika klanger man egentligen 

kan ha i detta verk och det har lett till att jag har börjat reflektera mera över hur man får fram 

ännu fler olika klangfärger ur instrumentet. Den tonkaraktär jag har valt att efterlikna på min 

stålsträngade viola har jag baserat på sensträngarnas timbre som är lite mjukare och rundare i 

karaktären. 

Sonaten har många olika karaktärer i sig vilket gör den till ett perfekt verk att öva in olika 

stråktekniker, vilket är nödvändigt för att få till alla olika karaktärer. Dessa styrs av hur man 

behandlar stråken och var på stråken man är t ex i sidotemat finns en väldigt kärleksfull och 

mjuk karaktär vilken kräver att man behandlar stråken mjukt med handleden och har mindre 

tryck från pekfingret på stråken. Här behöver man nödvändigtvis inte gå ända till froschen 

utan man kan hålla sig i mitten ända tills det kommer en klimax då man möjligtvis kan röra 

sig mer mot froschen eftersom man tar längre stråktag för att producera mera klang. Sedan har 

vi den mäktiga början på sonaten där man verkligen använder hela stråken för att få mycket 

klang med hjälp av ett stort brett vibrato. Strängväxlingarna är viktiga i de lite spetsigare 

passagerna eftersom man oftast använder alla strängar i dem. I det fallet är det bra att hålla sig 

på den nedre halvan av stråken för att få en klar artikulation. Sammanfattar man allt detta kan 

man säga att en stor del av sonaten handlar om att vara medveten om var på stråken man är 

och hur man behandlar klangen för alla olika karaktärer. 

En nyhet för mig var att sonaten först tillägnades en klarinettist vid namn Richard Muhlfeld 

och inte en violast som jag först trodde. Med detta förstod jag att sonaten inte hade några 

dubbelgrepp inskrivna i första versionen utan att de tillkom senare när Brahms skrev den 

alternativa violaversionen. När dubbelgrepp förekommer är det främst som effekter. De 

förekommer bara i första satsen och när de kommer är det som förslag eller som vanliga 

dubbelgrepp just bara i verkets klimax, se Fig 9. 

Den grafiska översikten har varit ett väldigt bra hjälpmedel för mig att analysera sonaten. Den 

har verkligen hjälpt mig att förstå de olika delarna och förenklat sättet att se sonatens 

uppbyggnad. I kombination med dynamik och de olika delarna i grafiska översikten har jag 
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enklare förstått de långa linjerna och var klimaxen finns. Det har medfört att jag lärt känna 

verket på ett helt nytt sätt än tidigare samt att jag har fått en bättre förståelse för hur man ska 

tolka verket. 

Det har varit väldigt intressant att läsa Brahms biografi och vad som hände i hans liv under 

tiden som han skrev sonaten. Det visade sig att Brahms hade bestämt sig för att ta en paus 

från musikskrivandet, men bara några månader senare år 1891 under ett besök hos hertigparet 

i Meining fick höra den fantastiske klarinettisten Richard Muhlfeld och då bekantade sig med 

honom. Brahms började sedan skriva igen bland annat två klarinettsonater som han tillägnade 

honom och som sedan uruppfördes i Wien 11 januari år 1895 av just Richard Muhlfeld på 

klarinett. Det är mycket intressant och det som gör Brahms f-moll sonat extra speciell är att 

den blev ett av hans sista verk innan han dog 3 april år 1897. 

Jag tyckte det var spännande att se de olika utgåvorna eftersom jag då kunde jämföra 

violaversionen med klarinettversionen, och det visade sig att det var väldigt lika. Det var 

intressant att se hur Brahms hade gjort på ställena där violaversionen hade dubbelgrepp 

jämfört med klarinettversionen som inte hade dubbelgrepp. Det visade sig att där det förekom 

dubbelgrepp i styckets klimax spelade klarinetten endast de mellersta och högsta tonerna 

jämfört med violaversionen som har ackord, se fig 19 och fig 20. 

Klarinettstämman 

 

Fig 19 

Violastämman 

Fig 20 



 23 

Det var också intressant att jämföra de olika violautgåvorna eftersom de hade några få ställen 

där legatobågarna skiljer sig åt, t ex är bågarna olika långa samt bundna på olika sätt, men i 

det stora hela är de olika utgåvorna ganska lika. 

Jag har fått flera olika verktyg som gör att jag kan tänka mera på hur jag ska förbättra 

framtida instuderingar och reflektioner över olika verk. Den grafiska analysen har hjälpt mig 

att förstå styckets uppbyggnad bättre. Olika sätt att beskriva med ord hur man får klang har 

hjälpt mig att få en bättre bild av hur jag kan förbättra mina tolkningar och jag har kommit till 

insikt att om man läser kompositörens biografi får man en mycket bättre bild av dåtidens 

förhållanden, vilket ger en bättre bild av hur man egentligen ska eller kan spela verket. 

4.1.1 Framtida forskning 

Jag tyckte ämnet var väldigt intressant att skriva om och att jag har lärt mig väldigt mycket 

om själva verket och många nya sätt att utforska musikstycken på. Erfarenheten jag har fått 

gör att jag kan fortsätta arbeta på samma sätt med många andra verk och kompositörer i 

framtiden.  
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