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Sammanfattning 
 
 
 
Denna uppsats är tänkt att kretsa kring första satsen ur Felix Mendelssohns sjätte stråkkvartett 

i f-moll som han skrev när hans syster Fanny hastigt och tragiskt gick bort, samt hur detta 

trauma speglas i musiken.  

Jag ger en analys av verket samt förklarar hur vi resonerar inom kvartetten för att försöka 

förmedla den rätta känslan. Då jag spenderat en stor del av mina tre år på KMH till att spela 

med min kvartett, så vill jag gärna ge en inblick i hur vi arbetar tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

 

 

Mendelssohn, kvartettspel, relation, andrafiol, död, sorg, syskonkärlek, instudering, känslor, 

stråkkvartett nr.6 i f-moll op.80  
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1 Inledning  
 

 

Denna uppsats är tänkt att kretsa kring Felix Mendelssohns sjätte stråkkvartett i f-moll som 

han skrev när hans syster Fanny hastigt och tragiskt gick bort, samt hur detta speglas i 

musiken. Jag ger en analys av verket samt förklarar hur vi resonerar inom kvartetten för att 

försöka förmedla den rätta känslan. Såsom en kompositör använder sina känslor och intryck 

för att komponera sin musik så krävs det i en stråkkvartett att fyra olika individer ska lyckas 

samsas och komma överens om ett gemensamt sätt att framföra den musiken. 

  

Jag har spelat tillsammans med min kvartett sedan jag började på KMH och det är en väldigt 

speciell relation som utvecklas, det är många komponenter som måste stämma överens för att 

det ska fungera i längden. Bara att komma överens om vad man ska spela kan urarta i ett gräl 

om man har otur, musiken ligger ändå så nära ens känslor och det kan ofta vara väldigt 

personligt vilket gör det extra känsligt. 

Jag vill gärna ge en inblick i hur det är att spela i min stråkkvartett, hur vi jobbar och tar oss 

an problem som vi möter.  

 

Jag använder mig ofta av bilder när jag tänker på musik och försöker ofta att dra paralleller 

mellan det jag hör och vad det skulle kunna gestalta. Eftersom Felix Mendelssohn skrev 

denna kvartett när systern dog så tänker jag försöka beskriva vad det är jag ser framför mig 

när jag ska hör och spelar musiken. 
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1.1 Felix Mendelssohn 

 
 
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy föddes in i ett välmående och framgångsrikt 

judiskt hem i Hamburg år 1809 men på grund av det politiska klimatet var familjen tvungen 

att flytta när Felix endast var två år, detta resulterade i att familjen till slut hamnade i Berlin.  

Felix visade tidigt att han hade talang för musik och komponerande och producerade som 

tonåring en stor mängd kompositioner innefattande kammarmusik, stråksymfonier och 

sångspel.  Till skillnad från andra kompositörer som kanske aldrig fick möjligheten att höra 

sina kompositioner spelas av levande musiker så hade Felix tack vare familjens ekonomiska 

oberoende råd att betala för att en orkester regelbundet skulle komma och spela hans 

kompositioner, denna lyx gjorde att han snabbt kunde höra hur musiken klingade i 

verkligheten och på så sätt finslipa och justera den till det mest optimala och önskvärda.  

Som 17-åring fick han sitt stora genombrott när han skrev Ouvertyren till ”En 

midsommarnattsdröm”, denna komposition visade verkligen att han behärskade det 

romantiska tonspråket väl och stycket blev mycket väl mottaget och omtyckt. 

 Mendelssohn var också den som efter ungefär 100 år i glömska grävde fram och satte nytt 

ljus på Bach när han satte upp den nu välkända Matteuspassionen, vilket bidrog till att 

omvärlden fick en ny syn på Bachs musik. 

För att finna inspiration och hitta nya uttryck så reste Felix runt mycket, detta naturligtvis 

möjligt genom det ekonomiska välståndet. Några återkommande resmål som han var extra 

förtjust i var Italien, Skottland och London, till vilka han återvände ett flertal gånger och 

därav smeknamnen på hans tredje och fjärde symfoni, den ”Skotska” och den ”Italienska”. 

 

Den 20 mars 1837 gifter sig Felix i Frankfurt med Cécile Jeanrenaud som han senare får fyra 

barn med. Äktenskapet var lyckligt och man tror att det kanske inspirerade till 

”Bröllopsmarsch” som han skrev 1842, vilken har blivit en ”superhit” som idag spelas på 

bröllop världen över. 
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Av Felix Mendelssohns tre syskon var det nog systern Fanny som hade den största betydelsen 

för honom. 

Fanny var även hon extremt musikaliskt begåvad som pianist och kompositör. Mamma Lea 

konstaterade tidigt att hon hade ”Bachska fugafingrar” och redan som trettonåring behärskade 

Fanny att utantill spela alla Bachs 24 preludier. 

 Fanny och Felix relation växte sig stark och genom livet behöll de kontakten med varandra 

genom regelbunden brevskrivning. De hjälpte även varandra inom musiken då Felix 

publicerade Fannys kompositioner under sitt namn då det inte ansågs comme-il-faut med 

kvinnor som kompositörer, Fanny bidrog med sina musikaliska synpunkter på Felix 

kompositioner, vilka han värdesatte mycket högt. 

 

Tragiskt nog dog Fanny under en repetition år 1847 på grund av en hjärnblödning. Detta fick 

Felix höra när han var på hemresa efter en konsert i England och blev självfallet helt 

förkrossad. Efter Fannys begravning tog han sin tillflykt till Schweiz, där han stannade en 

längre tid för att sörja. Trots depressionen fortsatte han sitt skapande och bearbetade sorgen 

genom att både teckna, måla akvareller samt färdigställa ett antal verk, varav kvartetten i f-

moll är ett. 

Stråkkvartetten blev klar i september samma år som Fanny dog och det dröjde inte mer än två 

månader innan Felix själv gick bort, troligtvis förorsakat av depressionen och sorgen efter 

systern. (Worbs, 1985) (Hanning, 2013) 

   	

Uruppförandet av kvartetten gjordes i Leipzig den 4 november 1848 med den berömde Joseph 

Joachim som förstaviolinist och kvartetten publicerades sedan år 1850 av Breitkopf & Härtel. 

 

Karaktären i verket skiljer sig från andra kvartetter då de mörka och desperata associationerna 

är överhängande, alla fyra satserna går i f-moll som ett rop efter Fanny vilket också ger en 

känsla av hopplöshet. Felix själv gav dessutom kvartetten namnet: Requiem till Fanny. 

(Worbs, 1985) 
 

 



 4 

2 Meilinkkvartetten 
 

Jag är alltså andraviolinist i Meilinkkvartetten, en stråkkvartett bestående av Linnea 

Andersson Meilink (violin), jag själv Gustav Inge (violin), Vidar Andersson Meilink (viola) 

samt Linnea Vikström (cello).  Tillsammans har vi spelat i stort sett ända sedan jag började 

studera på KMH, då jag och Linnea Andersson Meilink väldigt tidigt märkte att vi fungerade 

bra tillsammans musikaliskt. En bidragande faktor var även det obligatoriska kravet att spela 

kvartett som stråkmusiker.  

Det var kanske heller ingen slump att just vi hittade varandra då alla fyra tidigare studerat på 

Lilla Akademiens Musikskola. Man kan nog säga att vi redan var halvt bekanta med varandra 

och att alla kom från en liknande musikalisk bakgrund. Vi kände nog allihopa att det från 

början gick väldigt lätt att spela tillsammans och alla hade motivationen både enskilt och som 

grupp, vilket betyder väldigt mycket för att man ska röra sig framåt i utvecklingen. 

Att jag och Linnea även studerat för samma lärare har även det varit en bidragande faktor till 

”soundet” som vi har, att vår spelteknik utgår från samma grund vilket ger klangen en mer 

homogen karaktär och det blir inte spretigt. 

  

2.1 Repetition  
 

 

För att hitta en gemensam klang och intonation så krävs det att man spenderar mycket tid 

tillsammans i övningsrummet. Därför bestämde vi oss ganska tidigt för att det skulle vara bra 

att träffas minst två gånger i veckan för att repetera vilket vi fortfarande håller fast vid. 

 Repen kan se väldigt olika ut från gång till gång. Ibland lägger vi all energi på att arbeta med 

intonation, vissa gånger pratar vi mest om vad vi tänker och känner för musiken och andra 

gånger så övar vi bara på att spela igenom och framföra verken, ungefär som det ska bli på 

konsertdagen.  

Ofta delar vi också upp kvartetten så att vi repeterar två och två då ofta t.ex. fiolerna (eller 

viola och cello) bitvis har mycket gemensamt. 
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Under själva repen försöker vi vara så proffsiga som möjligt och inte bli för personliga när 

man inte har samma åsikt, sådant kan ställa till det och bör lämnas utanför rummet. Det är 

dock viktigt att alla får komma till tals och säga vad man tycker. När man bara är fyra är det 

väldigt viktigt att stämningen är god och att ingen känner sig ohörd eller utanför. 

 

 

 

2.2 Repertoar 
 

När det kommer till val av repertoar sker det ofta ganska slumpmässigt, vanligtvis kommer 

någon av oss till en repetition och har på något sätt fått höra ett verk någonstans och ”bara 

måste” spela det. Sedan går alla hem och lyssnar på det nämnda och därefter diskuterar vi som 

grupp om vi är sugna på att spela det. Det jobbigaste som kan hända är nog när två av oss 

kommer med olika förslag samtidigt och vi ska försöka bestämma vilket som är ”bäst”. Båda 

känner ju antagligen något speciellt när de hör musiken och det kan kännas personligt om inte 

någon i kvartetten känner på samma sätt, musiken är ändå så djupt kopplad med ens känslor. 

I tiden som vi lever i nu har vi även sådan nära tillgång till medier av alla de slag, detta 

använder vi oss också av givetvis. Jag använder själv Youtube och Spotify dagligen och 

ibland händer det att man stöter på något som man bara inte kan släppa. När Linnea kom med 

förslaget att vi skulle spela Mendelssohns stråkkvartett nr.6 så var vi dock alla överens. Det är 

något med sättet han har skrivit musiken som verkligen griper tag i kroppen och man kan 

verkligen känna smärtan som Felix måste ha gått igenom. För mig är det sånt som får mig att 

älska att hålla på med musik, när man inte kan styra kroppen eller tankarna utan bara blir 

översvämmad av känslor. 
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3 Metod 
 

För att nå vårt mål och lära oss kvartetten har vi fått mycket hjälp och vägledning på olika 

sätt. 

Förutom att lyssna på olika inspelningar av kvartetter som ”Artemis-kvartetten” eller ”Quator 

Ebene” har vi varit på Voksenåsen Summer Academy, där vi fick lektioner för framstående 

kammarmusiklärare från både Oslo, Köpenhamn och London.  

Det är dock inte alltid så lätt när man får vägledning av flera olika lärare på samma verk, 

vilket vi fick erfara. I slutändan måste man som grupp ändå sätta sig ner och försöka komma 

fram till vad vi som grupp vill göra, vad som är vårt ”sound” och identitet. 
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4 Analys 
I kapitlet kommer jag att analysera första satsen ur Felix Mendelssohns Stråkkvartett nr. 6 

samt redogöra svårigheterna i instuderingen av verket, både tekniskt svåra saker samt problem 

som kan uppstå när man arbetar i en grupp om fyra. 

 Jag kommer även försöka sätta ord på de känslor som jag får när jag hör de olika motiven i 

musiken och vad de skulle kunna symbolisera. 

 

 

Sats 1: Allegro Vivace Assai 
 

Struktur: 

 

Inledande ”tremolo-tema”     takt 1–9 

 

Centraltema                              takt 9–14 

 

EXPOSITION                           takt 23–96 

 

Huvudtema i f-moll                takt 23–53 

 

Sidotema i Ass-dur                  takt 53–96 

 

GENOMFÖRING                    takt 96–172 

 

ÅTERTAGNING                      takt 172–267 

 

Sidotema i F-dur                      takt 213–267 

 

CODA                                        takt 267–323 

 

Presto                                         takt 289–323 
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Tremolo-inledningen 
 
 

 

 

Satsen inleds med en dramatisk tremolomelodi som tar sin start i basregistret i cellostämman 

med ett kraftigt fortepiano på låga f, strax därefter får cellon sällskap av violan som också slår 

sig in även den med ett fortepiano. Detta gör att man inom loppet av en sekund har hunnit få 

två ”käftsmällar” innan de bägge fiolerna gör sin entré, nu i en mycket svag pianonyans. 

Kvartetten rör sig nu likt en orolig bisvärm upp och ner i både tonhöjd och dynamik i små 

svällande rörelser vilket skapar en enorm spänning, men det dröjer inte länge förrän frasen 

leder fram till ett kraftfullt ackord. 

 

Jag kan inte komma ihåg hur många gånger vi repeterade den här starten, men jag kan säga att 

den inte är enkel. Rent stråktekniskt är den påfrestande då det går så snabbt och man med så 

små rörelser som möjligt är tvungen att navigera över strängar och inte minst ha kontroll på 

trycket på stråken, för att få den önskade nyansen. 

 

Det kan låta som att det är en tremolomelodi men den är trots allt noterad som sextondelar, 

vilket gör att den ändå är väldigt matematisk och exakt. Detta i kombination med dåliga 

nerver och ett för snabbt tempo kan i konsertsammanhang göra att man lätt glider isär. 
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(Satsens inledning takt 1–9)  

 

 

 
 

Känslan jag får när jag hör och spelar den här inledningen är stark oro och dallrande 

ångest som inte vet var den ska ta vägen, den måste ta slut, den måste ut. 
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Centraltema 
 
Efter ackordet som avslutade den tidigare nämnda tremoloinledningen så har hela kvartetten 

en gemensam fjärdedelspaus innan satsens mest centrala tema desperat skriks ut av en ensam 

förstaviolin. Rytmerna som används här upprepas sedan genom hela satsen och återkommer i 

många olika former: Punkterad fjärdedel + åttondel åtföljt av en halvnot inbunden med två 

åttondelar plus två korta hoppande åttondelar. 

 

 

(takt 9–14)  

 

 
   

Sforzatot i den ensamma fiolen kan liknas vid ett hjärtskärande skrik, ett skrik som 

sedan ekar genom stämmorna ända ner i cellons djup, åter ner i mörkret.  

 

Huvudtemat 
 
Huvudtemat bjuder på samma rytmik som det tidigare nämnda centraltemat, fast i en mycket 

mjukare framtoning. Även fast dynamiken nu endast är piano så kan man fortfarande ana den 

mörka och dystra karaktären som fortfarande är närvarande, samtidigt som man kan känna att 

det finns en gnutta eftertanke och tillbakablick i tonspråket. 
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Det svåraste förr oss var nog att här hinna växla om från den energiska och desperata 

karaktären i passagen innan, till den kommande lugna. Man måste både vara fysiskt och 

mentalt beredd på att kunna ställa om och producera den önskvärda karaktären under endast 

en fjärdedels paus. 

 

 

(takt 23–31) 

 

   
 
Efter en kort överledning från huvudtemats presentation presenteras ett bestämt och starkt 

rytmiskt tema präglat av triolfigurer där de två övre stämmorna går omlott med de två undre. 

Som många delar i den här satsen präglas musiken av sekvenser, både rytmiska och 

melodiska. 
 

Problemet i denna del är förstås tajmingen, att få rörelsen att låta som en lång fläta. Men även 

artikulationen och tonernas längd, som exempelvis hur länge vi skulle hålla ut 

fjärdedelarna? Vi kom i alla fall till slut fram till att det var den figur med rörelse (alltså 

triolen), som var viktigast och skulle släppas fram. 
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(takt 41–45)   

 
 

 

 

Känslan av hopplöshet och trötthet som huvudtemat innefattade övergår snart till 

något av den mer desperata karaktären igen, fast denna gång med bestämdhet och 

målmedvetenhet. Den vilsna och osäkra karaktären som tremoloinledningen vittnade 

om har snarare bytts ut mot en mer stabil karaktär, tonspråket vittnar dock om att 

förtvivlan ännu finns där. 

 

Sidotema 
 
När sidotemat presenteras så har vi rört oss över till Ass-dur och här möter vi en mycket 

lugnare och mer fridfull karaktär än tidigare. Linjerna är längre och mjukare och präglas av 

fallande figurer om fyra i förstafiolen som snart får sällskap av andrafiolen och violan, under 

tiden ligger cellon med betryggande synkoper i basen.  

 

I detta parti så diskuterade vi fram och tillbaka huruvida vi på bästa sätt skulle nå en mer 

avskalad och naken karaktär snabbast möjligt, då det mesta innan detta varit i en antingen 

väldigt kraftfull eller desperat sorgsen anda. Man får heller inte glömma att tempot 

fortfarande är ganska friskt trots att man kan luras av notbilden och dynamiken.  

Till slut bestämde vi oss i alla fall för att vi under detta parti skulle minska användandet av 

vibrato och på så sätt uppnå en enklare och mer harmoniskt sångbar melodi, så att synkoperna 

hos cellon nästan vaggar en till sömns. 
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(takt 53–61) 

 

 
Man kan likna de fallande fjärdedels-slingorna vid en varm och tröstande hand som 

klappar en över ryggen och säger: ”allt kommer att bli bra”. 
 

 

Genomföringen 
 

 
Genomföringen är en extremt rytmiskt pregnant del där Mendelssohn använder alla de 

tidigare presenterade motiven och utvecklar dem otroligt snyggt.  

Man kan lätt säga att det är förstafiolen som har den tyngsta rollen i detta parti då det består 

av långa slingor av åttondelar som rör sig över alla fyra strängar med en typ av stråkteknik 

som inte alltid är helt bekväm. Själva stråket som innefattar två bundna åttondelar plus två 

korta separerade åttondelar förutsätter att man har en väldigt god stråkteknik, samt full koll på 

hur man ska navigera över strängarna med arm och stråke utan att tappa styrka och volym. 

 

Det gäller även för de tre andra stämmorna att vara extra lyhörda i detta parti för att alltid 

lyssna vad som händer i den ledande stämman och inte driva på eller överrösta denna. Det 

syns på exemplet nedan att även de andra stämmorna ibland har en åttondelsrörelse och då 

måste den passas in som en pusselbit i överstämman.  
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(takt 126–132)  

 

 
 

 

Då denna del både vandrar bland tonarterna samt konstant rör på upp och ner är det 

inte för inte som man kan känna en väldig oro och rastlöshet, melodin söker efter 

någonting. 
 

 

 
 
Mot slutet av genomföringen når satsen en sorts höjdpunkt dynamiskt och tonhöjdsmässigt då 

förstafiolen klättrar kromatiskt högt upp och med kraftfull röst tjuter ut sin smärta med 

hjälpande ackompanjemang från stämmorna i de lägre registren. Allt detta med den 

återkommande rytmiska figuren punkterad fjärdedel plus åttondel. 

 

Här gäller det att spara på krutet när det bara står forte, så att man har lite extra kvar att ge när 

det väl blir fortissimo.  

A och O för att frambringa den starka nyansen är att vara 100% tillsammans och att 

harmonierna stämmer, då kan det bli riktigt starkt utan att man måste ”pressa sönder”, det 

klingar liksom av sig självt. 
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(takt 150–161)  

 

 
 

 

 

Om den rytmiska figuren på något sätt skulle kunna översättas till något ord eller 

budskap så känner man här att Mendelssohn verkligen vill poängtera tyngden och 

värdet i budskapet. 

 

 

 

 

 

Återtagningen 
 
Återtagningen är inte identisk med expositionen utan mer avancerad, bland annat utvecklas 

den tidigare bestämda och pampiga triolfiguren (takt 41–45) till en mycket ömsint och 

harmoniskt trevande figur med en sångbar melodi i cellostämman. När sidotemat åter infinner 

sig är det nu i F-dur vilket ger en mer öppen och rofylld karaktär.  

Nyanserna rör sig under en längre period nu bara mellan pianissimo och piano, vikten ligger 

vid att inte göra några hastiga betoningar eller plötsliga dynamikförändringar utan låta 

musiken lunka på i den nu så lugna andan. 
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(takt 213–220)  

 

 
 

 

 

Lugnet infinner sig åter igen och allt känns en aning schizofrent, men man brukar ju 

säga: Lugnet före stormen. 
 

 

 

Coda & Presto 
 
I Codan är det förstafiolen som får spela sig svettig och kämpa ensam mot de övriga tre. Nu är 

vi tillbaka i f-moll och det är samma rytmiska figurer från genomföringen som används flitigt, 

nu med en distinkt codakaraktär.   

 

Man ser tydligt i exemplet hur rytmerna används och hur stämmorna löser av varandra. Här 

hettar musiken verkligen till. 
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(takt 265–272) 

  

 
 
 
 

Detta leder sedan genom ett accelerando in i ett Presto, där stämmorna sluter upp och spelar 

unisont i takterna 290–298, som väntat infinner sig den punkterade fjärdedelen och åttondelen 

här vilket signalerar att vi närmar oss en avslutning. 

 

Här var svårigheten för oss att känna ett gemensamt accelerando där vi som grupp uppnår det 

önskade sluttempot, ofta gör konsertnerver att det går lite för fort ibland. Då förstafiolen har 

svåra löpningar i Prestot ligger stor vikt vid att vi i de andra stämmorna inte driver upp tempot 

för mycket. 

 

(takt 290–301)  

 

 
 
Efter detta bryter sig förstafiolen loss och rör sig ensam över hela greppbrädan i ett sista 

desperat försök, medan de resterande tre ackompanjerar med upprepade rytmiska figurer. 
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(takt 312–323)  

 

 
 

Ett sista rop på hjälp! 
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5 Slutord 
 

Det som gjorde mig så intresserad av denna kvartett var att jag aldrig känt mig så inspirerad 

att ta reda på historien bakom ett verk och vad jag som musiker kan få ut av det. Jag får så 

otroligt många bilder i huvudet när jag hör och spelar den här musiken av Mendelssohn och 

jag skulle ge mycket för att få en inblick i vad som hände i Felix huvud när han komponerade 

detta kammarmusikaliska mästerverk. 

Jag kan inte ana vilken sorg det måste vara att förlora ett syskon som stått en så nära, vilka 

känslor han måste ha känt. Att han sedan lyckas pränta ner just de känslorna på ett papper 

med sådan finess är för mig helt obegripligt. 

För oss som grupp var denna kvartett en riktig utmaning då den innefattar en rad svårigheter 

som stråktekniska aspekter, samt att det är en besvärlig tonart rent intonationsmässigt. Även 

att hitta den rätta känslan är som alltid en stor svårighet och att kunna övertyga en hel publik 

med de känslorna är ännu svårare.  Lyckligtvis arbetade vi med den här kvartetten under en 

längre period och kunde få hjälp och feedback från många olika lärare genom utbildningen på 

KMH och på kurser, så när väl konsertdagen var där kände vi att vi nått fram till ett resultat 

där vi med gott samvete kunde framföra verket. 

Kvartetten har för mig verkligen öppnat ögonen för Mendelssohn och fått mig att verkligen 

vilja utforska fler av hans verk. 
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