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Sammanfattning  

I denna studie analyseras och jämförs tre inspelningar av Elgars cellokonsert sats 1 i relation 
till notskriften med syftet att visa på hur samma verk kan låta så olika beroende på vem som 
spelar det. Jag har valt tre inspelningar, en med Pablo Casals som solist, en med Jacqueline du 
Pré, och en videoinspelning av mig själv när jag spelar cellokonserten med Kungliga 
Musikhögskolans symfoniorkester. I referens till partituret jämför jag vad som står skrivet 
med hur de olika cellisterna har valt att tolka Elgars notskrift. Min tes är att hur detaljerad 
notskriften än är så kommer det alltid att finnas utrymme för att behöva tolka vad 
kompositören menat. Resultatet i slutet av studien visar på att de tre versionerna av Elgars 
cellokonsert utförs olika i förhållande till notskriften och varandra. Detta bevisar att 
framföraren alltid behöver tolka notskriften, och att musiker kommer tolka samma notation på 
olika sätt. 

Nyckelord: Elgar, cellokonsert, interpretation, Jacqueline du Pré, Pablo Casals 
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1. Inledning och bakgrund 

Våren 2016 gjorde jag en provspelning för att få spela som solist med Kungl. 
Musikhögskolans symfoniorkester. Provspelningen var lyckad och jag blev utvald till att få 
framföra Elgars cellokonsert under hösten 2016. Det var ett hedersamt uppdrag som jag 
verkligen ville förbereda mig väl inför och ganska snabbt började tankarna att kretsa kring hur 
min version av detta välkända verk skulle komma att bli. 

För att framföra verket, måste jag först lära mig att spela det. Musik kan läras in på två sätt, 
antingen via gehöret eller genom att tyda notskrift. Det senare är ofta det vanligaste sättet för 
en klassisk musiker att lära sig ett stycke musik. Det innebär att en tonsättare har skrivit ner 
symboler som sedan framföraren tolkar för att kunna spela upp verket så som det var tänkt att 
låta. Notskriften har utvecklats mycket sedan tiden för den sumeriska kilskriften som 
uppfanns för mer än 5000 år sedan (Kjellgren, 2007) och idag så finns det symboler som 
utförligt beskriver hur någonting ska utföras. Trots detta, är inte notskriften absolut, utan 
mycket lämnas åt framföraren att tolka.  

Den 17 november 2016 fick jag äran att framföra Elgars cellokonsert tillsammans med KMH 
symfoniorkester. Det var en häftig upplevelse och jag var nöjd med min prestation. Jag tycker 
mycket om musiken som är romantiskt pampig och svulstig. Det är ett av cellorepertoarens 
mest spelade verk och en av de mest välkända inspelningarna har gjorts av cellisten 
Jacqueline du Pré. Jag har lyssnat mycket till hennes inspelning och tycker om den, hon får 
verkligen fram en intensitet och spänning i musiken som är svår att matcha. När jag skulle 
lära mig verket tog jag givetvis fram noterna för att kunna öva och även om jag känt till 
verket genom du Prés inspelning så ville jag se vad kompositören själv har skrivit. Med 
noterna framför mig blev jag förvånad,  jag såg nämligen att Jacqueline på vissa ställen gjorde 
något helt annat än vad Elgar skrivit. Ändå så är hennes tolkning tveklöst den mest kända av 
alla versioner. Detta fick mig att fundera över frihetsaspekten när det gäller att tolka musik. 
Om man känner sig övertygad om en musikalisk idé som inte stämmer överens med vad som 
står skrivet så kanske det ändå är att föredra, istället för att spela troget noterna utan 
övertygelse för uttrycket. Den katalanska cellisten Pablo Casals var en av de mest 
framgångsrika cellisterna från den äldre generationen, och hans inspelning av verket ser jag 
som en intressant jämförelse. Då hans inspelning är från år 1945 så kan han inte ha blivit 
påverkad av Jacqueline du Prés ikoniska tolkning, och ser troligen verket ur ett annat 
perspektiv än dagens cellister. Jag vill se om en jämförelse av de tre inspelningarna i referens 
till partituret kan påvisa att alla cellisterna gör olika tolkningsval som ger olika effekt i 
musiken. 

1.1 Edward Elgar 

Edward Elgar föddes den 2 juni 1857 i Broadheath i västra England. Han växte upp i en 
musikerfamilj med en far som ägde en musikaffär och var en amatörviolinist, och han fick 
violinlektioner från sju års ålder. Till stor del är Elgar en självlärd kompositör och började sin 
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bana som frilansande violinist och lärare. Ganska snart märkte han att det var komposition 
som var hans stora ambition i livet och började att skriva utan större erfarenhet. Elgar fortsatte 
att komponera utan någon egentlig utbildning och stötte på flera motgångar, delvis 
ekonomiskt och i den mening att hans musik inte fick genomslagskraft. Året 1872 hade han 
förhoppningar om att åka till Leipzig för att studera musik men hans föräldrar hade inte råd att 
betala utbildningen. Istället fick han jobb som sekreterare hos en jurist i sin hemstad. Han 
fann dock inte livet som sekreterare tillfredställande och slutade redan efter några månader för 
att satsa på musiken. Till en början fortsatte han som violinlärare och jobbade då och då i sin 
fars musikaffär. Så småningom kom han in i nya musikaliska sammanhang och började att 
arrangera och komponera för mindre grupper. Elgar fortsatte med musiken på detta sätt en 
ganska lång tid utan erkännande. Det var först år 1899, när han var 42 år gammal, som han 
fick sitt stora genombrott med det stora orkesterverket Enigma-variationerna. Efter det 
komponerade han flera verk som skulle komma att bli hyllade, såsom Pomp and 
Circumstance Marches, The Dream of Gerontius, en violinkonsert och två symfonier. Hans 
sista stora mästerverk kom att bli cellokonserten som är skriven år 1919. Dessa succéer ledde 
så småningom till internationellt erkännande och gjorde att han idag anses som en av de mest 
berömda tonsättarna i England. Elgar dog av kolorektalcancer den 23 februari 1934 
(Kjellgren, 2007).  

1.2 Jacqueline du Pré 

Jacqueline du Pré föddes år 1945 i Oxford i England. Hon anses vara en av 1900-talets 
absolut främsta cellister med en distinkt spelstil som kom att göra henne världsberömd. 
Hennes karriär blev kortlivad på grund av sjukdomen multipel skleros vilket gjorde att hon 
slutade framträda vid 27 års ålder. Hon gjorde sin debut som 16-åring i Wigmore Hall i 
London, då hon spelade kammarmusik tillsammans med Ernest Lush. Året efter så gjorde hon 
sin orkesterdebut som solist i Elgars cellokonsert tillsammans med BBC Symphony 
Orchestra. Detta blev hennes genombrott som möttes av strålande recensioner och hennes 
tolkning av Elgars cellokonsert kom att bli ikonisk. Hon blev inbjuden att spela konserten på 
Proms i London samma år, och hennes framförande blev så populärt att hon blev inbjuden att 
spela på festivalen varje år fram till år 1969. Hon spelade in Elgars cellokonsert år 1965 
tillsammans med London Symphony Orchestra och med Sir John Barbirolli som dirigent. 
Denna inspelning gav henne internationellt erkännande, och har kommit till att bli en av de 
främsta tolkningarna av verket. Du Pré dog i London år 1987 vid 42 års ålder i sviterna av sin 
sjukdom (Wilson, 1999).  

1.3 Pablo Casals 

Pablo Casals föddes i El Vendrell i Spanien år 1876, och var den mest framgångsrika cellisten 
under 1900-talets första hälft. Det är få cellister som kan mäta sig med den status han fick av 
sin karriär, som höll på i över 70 år. Han gjorde många inspelningar av den stora 
cellorepertoaren, både som solist, i kammarmusik och även som dirigent. Av alla hans 
inspelningar så är nog hans tolkning av Bachs cellosviter den mest kända. Som barn växte 
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Casals upp med musik, hans far var en organist och kördirigent. Det var också han som 
undervisade unge Casals i piano, komposition, violin och orgel. När han var elva år fick han 
upp intresse för cello efter att ha hört instrumentet i ett framförande av kringresande musiker. 
Sin officiella musikutbildning fick han vid 12 års ålder när hans mor tog med honom till 
Barcelona för att studera vid Escola Municipal de Mùsica. Senare i tonåren fick han hjälp av 
tonsättaren Isaac Albéniz som rekommenderade honom i olika sammanhang, vilket ledde till 
ett stipendium för studier i Madrid. År 1899 började hans karriär ta fart, och han turnerade 
bland annat i England, Frankrike, Holland, USA och runt om i Sydamerika. Casals var också 
politiskt aktiv i fredsfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter och blev bland annat nominerad 
till Nobels fredspris år 1958. Han blev även tilldelad FN:s fredsmedalj år 1971. Som aktivist 
uttryckte han offentligt sitt motstånd mot Franco-regimen, och dess förtryck mot det 
katalanska folket som han själv tillhörde. Pablo Casals dog år 1973 i Puerto Rico, vid en ålder 
av 96 år. År 1989 blev han postumt tilldelad Grammy Lifetime Achievement Award 
(Whitman, 1973; Lloyd Webber, 1985).  

2.Syfte och metod 
Syftet med detta arbete är att visa att notskriften är relativ till sin natur och behöver tolkas av 
varje ny framförare. 

Jag har valt att studera första satsen ur Elgars cellokonsert. Upplägget på studien är att gå 
igenom Elgars partitur för att sedan jämföra med tre inspelningar av verket. De inspelningarna 
jag valt är Pablo Casals version från skivan Boccherini, Haydn & Elgar: Cello Concertos från 
1945, Jacqueline du Prés version från skivan Elgar: Cello Concerto & Sea Pictures från 1965, 
och min egen videoinspelning från konserten jag gjorde 17/11-16 tillsammans med KMH 
Symfoniorkester. Jag kommer att gå igenom satsen del för del genom att visa ett urklipp av 
notbilden och sedan jämföra de tre olika tolkningarna med partituret och varandra. Analysen 
av cellostämman är det huvudsakliga, men orkesterns insats tas även med i studien. Noterna 
jag använder mig av är utgivna av förlaget Masters Music Publications (Elgar, 1995). Jag har 
valt att citera notmaterialet från Elgars arrangemang för cello och piano, då orkesterversion 
hade tagit för mycket plats med alla stämmorna.   
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3.Analys 

 Takt 1-5 

Elgars notskrift 

Stycket börjar med en inledning på fyra takter. Cellon får stå i rampljuset från första början 
och spelar ett tema som bara återkommer två gånger till, i början på andra satsen och i slutet 
på fjärde. Han skriver  Adagio (fjärdedel=56 bpm), fortissimo, nobilimente samt accenter på 
de två brutna ackorden i början. Det tredje ackordet ger han ett sforzando, en indikation om 
att ge det mer emfas än de tidigare, och det fjärde ackordet innehåller dessutom ett crescendo 
till takt 3. I tredje takten kommer det sista sforzandot på tredje slaget och efter det följer ett 
diminuendo till en ton med fermat i piano. Sedan följer ett crescendo vidare in till nästa del. 
Det är först efter sista sforzandot i takt 3 som han väljer att släppa på den dynamiska 
spänningen. 

du Prés inspelning 
Jacqueline spelar väldigt nära den tempomarkering som är skriven men väljer att spela fritt 
och håller inte ett genomgående tempo i de fem första takterna. Hon spelar med mycket 
intensitet, volym och använder ett stort snabbt vibrato, även på de brutna ackorden. Jag får 
intrycket av att hon spelar dessa fem takter i en fras. Spänningen släpper först när hon landat 
på det låga e i takt 5. Hon ger mest emfas och attack på sforzandot i takt 3. 

Casals inspelning 
Pablo Casals spelar långsammare än tempobeteckningen och Jacquelines inspelning. De 
första ackorden spelar han runt 44 bpm per fjärdedel. Han spelar med en intensitet i klangen 
och ganska mycket vibrato, men jag får känslan av att han inte kommer upp i ett riktigt 
fortissimo. Tonen får inte samma volym som hos Jacqueline och den når inte ut lika bra. 
Mellan ackorden finns också en hel del tystnad och han håller inte i frasens spänning till 
sforzandot i tredje takten. Han tolkning är sångbar men inte lika intensiv som Jacquelines. Ett 
tydligt stråkbyte hörs på tonen med fermat i takt fyra. 
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Min inspelning 
Jag spelar också i ett långsammare tempo än det som är skrivet, ungefär runt 48-50 bpm per 
fjärdedel. Som Jacqueline så väljer jag också att vara ganska fri i tempot eftersom att 
cellostämman är relativt fri från orkestern. Jag använder mig av en intensiv klang med ett 
generellt stort och snabbt vibrato, men på de brutna ackorden väljer jag ett mer sparsmakat 
sådant. I andra takten så lyckas jag göra mer emfas på sforzandot än de tidigare accenterna. 
Dock får inte sforzandot i den tredje takten den attacken jag vill då strängen svarade lite 
senare på grund av brist på kontakt mellan stråke och sträng. På tonen med fermat i fjärde 
takten så sätter jag an den med en liten accent för att tydliggöra för dirigenten och orkestern 
när den tonen kommer så dirigenten vet när hon ska slå in orkestern på det fjärde slaget. Jag 
gör inte fullt så mycket diminuendo i den tredje och fjärde takten. 

Takt 5-8 

Elgars notskrift 

Efter en orkesterinsats på två takter överlåtes fokus till cellon igen. Denna gång står det 
skrivet ad lib. vilket står för ad libitum (”efter behag”), en indikation på att få vara fri i 
tempo, dynamik och dylikt. Han skriver piano och blandar accenter med sostenuto-streck, ett 
tecken på att spela sammanbundet och legato. Denna fras innehåller en sekvensbildning som 
är uppåtgående. Det görs två sekvenser på de första fem tonerna, eller en full sekvens och en 
ofullständig beroende på hur man ser på saken. Det går ett crescendo från takt sju till takt åtta, 
som sedan följs av ett ritardando och diminuendo mot pianissimo.  

du Prés inspelning 
Orkestern klingar ut helt innan Jacqueline börjar sin insats. Hon spelar sostenuto-strecken 
ganska avsatt och gör inte så mycket av accenterna, men spelar fritt i tempo och frasering. När 
det kommer till just fraseringen så väljer hon att gå till det första och tredje slaget i takt sju, 
trots att accenterna inte står där. Hon får fram en fin känsla i denna del och fångar in mig som 
lyssnare i det hon gör. Hon väljer en mjukare tolkning och gör inte så mycket av attacken som 
Elgar skrivit i och med accenterna. 
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Casals inspelning 
Pablo Casals låter inte orkester klinga ut lika mycket innan sin insats som Jacqueline utan 
börjar ganska tätt inpå, som det egentligen står i noterna, alltså att det inte ska vara någon 
paus emellan. Han tar inte så mycket hänsyn till att det står ad libitum och tar inga större 
friheter i tempo. Casals gör inte heller så mycket av accenterna, utan verkar frasera mot det 
första och tredje slaget i takt sju. Crescendot gör han inte så mycket av alls utan han ligger 
ungefär i samma dynamik. Ritardandot är också ganska sparsmakat. 

Min inspelning 
Jag börjar min insats direkt efter orkesterns så att det inte blir någon paus emellan, som det 
står skrivet. Tempomässigt så spelar jag ad lib. i den meningen att jag inte har ett konsekvent 
tempo utan är mer fri. Sostenuto-strecken gör jag sammanbundna och accenterna gör jag inte 
med så mycket attack utan med en mjukare emfas. Jag försöker att frasera mot accenten och 
det hörs något men inte så tydligt. Crescendot gör jag ganska mycket av, men sedan gör jag 
inte lika mycket av ett diminuendo mot pianissimo. 

Takt 9-20 

 

Elgars notskrift 
Här byter Elgar taktart för första gången. Fram till takt nio har han skrivit i 4/4-takt men sedan 
byter han till 9/8-takt. Detta gör att det blir tre pulsslag per takt istället för fyra som i 
inledningen. Från och med nu så fortsätter han att skriva satsen i punkterade taktarter som 9/8, 
6/8, och 12/8-takt. 4/4-takten kommer inte tillbaka. Detta samt att motiven från takt 1 till 9 
inte återkommer något mer i satsen får mig att uppfatta det som att det föregående är en 
inledningsdel och att satsen börjar på riktigt från takt nio. Därifrån börjar altfiolerna att spela 
vad som är huvudtemat i denna första sats. Det är en sex takters lång fras som består av en 
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melodi med en rytm som endast innefattar ett rytmiskt motiv, nämligen en fjärdedel efterföljd 
av en åttondel. Tonhöjdsmässigt så går melodin uppifrån och ner i registret. Altfiolerna börjar, 
men i takt 13 så tar cellostämman i orkestern över och för melodin ner till det låga e i takt 15. 
Det är då solocellostämman tar över och spelar huvudtemat som är identiskt med det 
altfiolerna spelade, till takt 19 då cellon spelar ett ciss istället och harmonien i takten blir fiss-
dur med en låg sjua. På grund av tonarten spelar cellon också ett aiss i takt 20. Även en accent 
är tillagd på tredje slaget i takt 20.  

du Prés inspelning 
Tempomarkeringen för denna del är 66 bpm per punkterad fjärdedel. Jacqueline spelar 
konsekvent runt 50 bpm, alltså långsammare än vad som står skrivet. Här spelar hon som det 
står, med crescendo och accent på slutet. Hon spelar också dynamiken piano som det står och 
använder ett vibrato med lägre amplitud än i början av stycket, vilket resulterar i en annan 
klangfärg än det som varit tidigare. 

Casals inspelning 
Casals väljer ett ännu lugnare tempo i denna del, han ligger runt 45 bpm per punkterad 
fjärdedel. Han väljer att vara mer fri i tempot och varierar mellan att spela långsammare och 
snabbare än ursprungspulsen. I form av artikulation använder han sig av glissandon i 
vänsterhanden och i sin frasering så han låter frasen få bölja mer fram och tillbaka, med hjälp 
av crescendo och diminuendo. Jacqueline höll frasen mer linjär utan att påverka dynamik eller 
tempo. I slutet av delen så gör Casals inte så mycket av crescendot, och accenten tar han inte 
fram alls utan gör snarare diminuendo.  

Min inspelning 
När det gäller tempot så ligger jag runt 52 bpm per punkterad fjärdedel, vilket är snabbare än 
både Casals och du Pré och närmare det tempo Elgar har skrivit. Dock vill jag påstå att Elgars 
ursprungstempo är ganska snabbt och att jag inte har hört någon version där någon faktiskt 
spelar 66 bpm. I praktiken så tror jag att det känns stressat att spela så och därför väljer många 
ett långsammare tempo. Dock ger tempomarkeringen en indikation om att frasen inte ska stå 
stilla, det kanske var det Elgar menade och inte att man nödvändigtvis måste spela så snabbt. 
Många har alltså valt att tolka hans tempomarkering annorlunda, vilket är intressant. Min 
insats börjar mer i ett mezzoforte än piano, och jag väljer en ganska uttrycksfull klang med 
mycket vibrato, mer extrovert än Casals och du Prés inspelningar. Likt du Pré så försöker jag 
hålla frasen lång och linjär utan att skifta så mycket i dynamik. I takt 19 och 20 gör jag 
mycket av crescendot och ger emfas åt accenten utan att göra diminuendo. 
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Takt 21-33 

Elgars notskrift 
I detta stycke i takt 22 så börjar en 
stegring mot höjdpunkten i siffra fyra. 
Elgar skriver espressivo i takt 23 vilket 
är första gången den beteckningen dyker 
upp. Även tenuto på andra pulsslaget i 
takt 23 förekommer för första gången. 
Det är tecken på att någonting nytt 
händer med uttrycket. I takt 24 
förekommer även ett nytt rytmiskt motiv 
i form av en fjärdedel överbunden till 
två sextondelar. Detta är en variant av 
det tidigare rytmiska motivet 
innehållande en fjärdedel plus en 
åttondel. I takt 25 skriver han crescendo 
och en accent, samt ett ytterligare 
crescendo in till siffra fyra i takt 26. 
Man märker även på melodin att 

någonting håller på att hända, rent grafiskt 
går den upp och ner och den sliter sig ifrån de tidigare melodiska mönstren. Till sist så 
kommer höjdpunkten i siffra fyra, vilket är en variant av huvudtemat med andra ackord. Han 
skriver fortissimo och sostenuto vilket indikerar på en stor klang med volym och expansion. I 
takt 28 skriver han dit ett sforzando och accent på det höga B:t, vilket han inte gjort tidigare. 
Det är någonting men den tonen som gör att han vill ge en extra emfas åt den, vilket han gjort 
tydligt genom att skriva två former av accenter. Cellon fortsätter glänsa till takt 32 då ett 
sforzando sätter igång en stor uppåtgående skala. Denna skala är en melodisk mollskala i e-
moll som börjar med ett nedåtgående oktavsprång till tonen b. Han väljer att skriva poco 
allargando och lägger därtill sostenuto-streck på de sex sista tonerna i skalan som dessutom 
får skjuts av ett crescendo in till takt 33. Därifrån tar orkestern över och gör ett eko på cellons 
huvudtemainsats, i ett mellanspel som sträcker sig till takt 39. 

du Prés inspelning 
Den första tonen i takt 21 väljer Jacqueline att spela väldigt svagt, det låter nästan som att hon 
slutar spela den efter ett tag. I takt 23 så tar hon hänsyn till espressivo och spelar med en 
passionerad klang med mycket vibrato, samtidigt som hon gör tenuto på andra pulsslaget 
genom att hålla den lite längre och lägga till ett litet nedåtgående glissando. Crescendot som 
följer i takt 25 tar hon ut men accenten i samma takt får inte ordentlig emfas. Under hela 
denna del så växer hennes klang via ökat vibrato och stråkhastighet bland annat. Hon bygger 
upp en spänning och intensitet som väntar på en förlösning. Denna förlösning kommer sedan i 
takt 27 när hon verkligen sprider ut vingarna i huvudtemat. Hon får fram en rik fortissimo-
klang med volym som bär ut, tillsammans med en innerlig, passionerad och dramatisk ton. 
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Glissando är hon inte rädd för att använda heller, det bidrar bara till den fria, intensiva 
känslan. Det höga b:et med sforzando och accent ger hon inte en speciell emfas men hon gör 
ett nedåtgående glissando efter tonen vilket ändå ger den en viss betydelse. Sforzandot i takt 
32 gör hon heller inte så mycket av. Den uppåtgående skalan i samma takt gör hon bredare 
som det står skrivet, men till en början så ökar hon nästan tempot för att sedan bromsa in. 
Sostenuto-strecken får hon fram, och hon får till en ackumulerande effekt in till takt 33 med 
ett stort crescendo.  

Casals inspelning 
Casals gör som du Pré och spelar den långa tonen i takt 21 väldigt svagt och slutar spela den 
efter ett tag. Från takt 23 så spelar han inte så mycket espressivo och gör inget extra av tenutot  
utan fortsätter i samma klangvärld som tidigare. Det är först i takt 25 när det står crescendo 
som han bygger upp mot huvudtemat. I takt 23 och 24 så växer inte intensiteten utan han 
håller locket på, och egentligen så står det ju inte någon ny dynamik där förutom ett litet 
crescendo in till takt 23. Från takt 25-27 så växer hans klang förvisso i intensitet och volym, 
men i takt 27 så kommer han inte riktigt upp i en fortissimo-dynamik. Eftersom detta är en 
gammal inspelning så vet jag inte om det påverkar ljudet som kommer ut, volymerna kanske 
inte riktigt stämmer överens med hur han egentligen spelade. Troligtvis så använder Casals 
sensträngar i denna inspelning, vilket man gjorde på den tiden, och de producerar inte lika 
mycket volym som stålsträngar, så det kan ju vara en förklaring. I vilket fall så spelar han 
huvudtemat öppet och fritt, med samma böljande karaktär som han spelade huvudtemats 
första insats i takt 15. Emfasen på sforzandot i takt 28 tar han inte fram så mycket, inte heller 
sforzandot i takt 32. I den takten så gör han inte fullt så mycket av crescendot och breder ut 
skalan först på sista pulsslaget men då ganska mycket. Jag skulle vilja säga att hans version av 
denna del är mer nobel än passionerad och intensiv, mer ädel och stolt på något vis.  

Min inspelning 
Jag börjar takt 21 ganska svagt som du Pré och Casals men jag släpper inte tonen utan håller 
den hela vägen som det står. In till takt 23 gör jag crescendot och ändrar min klang så att den 
blir mer espressivo, bland annat med hjälp av ett större och intensivare vibrato. Tenutot i 
samma takt gör jag inte så mycket utav. Från takt 25 så växer jag i crescendot och sätter an 
tonen med accent med emfas som det står. Till huvudtemat i takt 27 har jag valt en stor 
fortissimo-klang med ett stort och snabbt vibrato och tät klang. Min klang kan man säga är en 
blandning av du Prés passionerade och intensiva, och Casals mer nobla och rena. I takt 27 så 
får jag till – om jag får säga det själv – en riktigt snygg emfas på det höga B med sforzando 
och accent. Det är jag nöjd med! Likt de andra inspelningarna så gör jag inte mycket av 
sforzandot i takt 32. Den uppåtgående skalan börjar jag i tempo och gör poco allargando på 
andra pulsslaget så att jag breder ut tempot väldigt mycket in i takt 33. Även om det inte står 
ritardando så är det nästan det jag gör, med effekten av att det blir en ordentlig spänning som 
får sin förlösning i takt 33 där tempot tas upp igen av orkestern.  
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Takt 39-46 

Elgars notskrift 
Här spelar cellon huvudtemat som är nästintill identiskt med vad altfiolerna spelar i takt 9. 
Den enda skillnaden är att denna gång spelar cellon i mezzoforte och att det finns en tillagd 
accent i takt 41 samt ett diminuendo från takt 42. Denna gång är orkesterstämman annorlunda 
också med andra ackord. Från takt 43 spelar solostämman tillsammans med orkesterns cello 
och basstämma unisont, och avslutar med två stycken pizzicaton för att till sist landa på ett 
lågt E i takt 46. Detta blir en tydlig avslutning på den första delen av satsen.  

du Prés inspelning 
Jacqueline spelar i en starkare dynamik än parallell-stället, och väljer en klang i relation till 
det stora orkestermellanspelet som nyss ägt rum. Accenten i takt 41 tar hon fram genom att 
göra en flagolett med snabb stråkhastighet, och hon gör ett diminuendo från takt 42. I takt 43 
så spelar hon lite starkare än orkesterns cellostämma och smälter inte in helt i 
orkesterklangen.  

Casals inspelning 
Även Casals börjar denna del i en starkare nyans än parallell-stället, men gör diminuendo 
tidigare än vad som står. Redan i takt 40 spelar han svagare. Som du Pré så tar han fram 
accenten i takt 41 genom att göra en flagolett, men utan så mycket emfas. Hela det här partiet 
spelar han, som tidigare, med frihet i tempo och agogik. 

Min inspelning 
Som det står så börjar jag insatsen i ett mezzoforte. Denna gång spelar jag med en annan 
karaktär än parallell-stället. Eftersom orkestern nyss har haft sitt pampiga mellanspel väljer 
jag en klang som fortfarande har glöd och intensitet i sig. Detta för att det ska bli ett organiskt 
diminuendo och avspänning till lågpunkten i takt 46. Om jag hade spelat för svagt och utan 
intensitet från takt 39 hade det varit svårt att få effekten av takt 45-46. Accenten i takt 41 tar 
jag fram genom att göra ett snabbare/större vibrato och snabbare stråkhastighet. Sedan gör jag 
diminuendo först när det står i takt 42. Jag gör diminuendo så pass mycket att jag landar i en 
nyans som smälter ihop med klangen hos orkesterns cellostämma när vi spelar unisont i takt 
43. Detta för att sedan låta klangen dö ut ordentligt i takt 46. 
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Takt 47-54             

Elgars notskrift 
Från och med nu så börjar satsens B-del kan man säga, vilket görs tydligt i och med 
dubbelstrecket. Blåssektionen presenterar det nya temat i takt 49 som skulle kunna vara ett 
sidotema. Detta tema består av ett nytt rytmiskt motiv som innehåller en åttondel plus en 
punkterad åttondel med en sextondel efter. Det följs sedan av det gamla rytmiska motivet som 
dominerade den första delen av satsen, nämligen en fjärdedel plus en åttondel. Detta nya 
motiv innebär mer rörelse framåt och skapar ett nytt rytmiskt flöde. Även om det inte har 
skett någon förändring i tempot så upplever jag denna del som snabbare i karaktären, vilket 
troligtvis har ett göra med det nya motivet. Elgar återanvänder här rytmiska motiv och 
melodiska slingor från den första delen, mycket av materialet är variationer på gamla teman 
och motiv. Cellons insats är i takt 48 och där står det piano, espressivo och en accent på första 
tonen, följt av ett diminuendo. I de första fyra takterna sker ett växelspel mellan cello och 
orkester. Från och med takt 51 får cellon spela det nya temat, och även här sker ett växelspel 
med orkestern som spelar temat i takten efter cellon. På sista slaget i takt 54 skriver Elgar en 
så kallad svällare, det vill säga ett snabbt crescendo direkt följt av ett diminuendo.  

du Prés inspelning 
Som det står så spelar du Pré verkligen piano espressivo, genom att forma en skör klang med 
snabbt vibrato. Hon tar fram accenten, men gör också en likadan accent på tredje pulsslaget 
vilket egentligen inte står. I takt 50 så spelar hon en starkare nyans än takt 48, med ökad 
intensitet och trånande karaktär. När temainsatsen i cellon kommer i takt 51 så spelar hon inte 
ett pianissimo utan en betydligt starkare nyans än så. Både hon och orkestern spelar denna del 
med stor volym och expansivt utspel, samt en starkare nyans än vad som står. du Pré tar 
sparsmakat fram svällaren på sista slaget i takt 54. 

Casals inspelning 
Casals väljer också en uttrycksfull klang och gör accent på både första och tredje slaget i takt 
48 som du Pré. I takt 50 så växer även hans klang i intensitet och även här gör han två 
accenter i takten. Dessutom så slutar han att spela innan första slaget i takt 51, för att 
förbereda temainsatsen, som han spelar mer ömt än Jacqueline och mer i den nyans som står. 
Svällaren på sista slaget i takt 54 gör han knappt någonting av.  
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Min inspelning 
Jag väljer en uttrycksfull klang i och med att det står espressivo, och gör en accent på första 
slaget samt en liten mindre emfas även på tredje slaget. I takt 51 så tar jag för mig av att få 
spela temat och förbiser att det står pianissimo. Det viktiga för mig är att få fram den trånande 
karaktären. Tonen med accent i takt 53 ger jag en mjuk skjuts, och svällaren i takt 54 tar jag ut 
ganska mycket.  

Takt 55-61 

 

Elgars notskrift 
I denna del låter Elgar cellon spela en variation på sidotemat. Det rytmiska motivet innehåller 
samma notvärden men de har bytt plats. Från och med nu skriver han mezzoforte som 
grundnyans och har lagt till ett dolcissimo. Fortfarande så är det ett växelspel som pågår 
mellan cello och orkester. De svarar på varandra och nya saker händer harmoniskt, rytmiskt 
och artikulationsmässigt. Det blir tydligt att både cello och orkesterstämman får mer rörelse 
än tidigare, agogiskt sett så blir det mer framåtrikting.  

du Prés inspelning 
Nyansen du Pré får fram är ett mjukt mezzoforte, vilket passar in med beteckningen 
dolcissimo. Hon får fram en varm och öm ton. I takt 59 så växer hennes klang ur det tidigare 
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mjuka och blir mer intensivt och av starkare nyans. Detta val misstänker jag beror delvis på 
att orkesterstämman blir tätare och att violinerna spelar unisont med solocellostämman. 
Utspelet blir mer expansivt och i takt 60 använder hon sig av uttrycksfulla glissandon.  

Casals inspelning 
Liksom du Pré så spelar Casals detta parti med en mjuk och sångbar klang. Likt tidigare så 
väljer han här att vara fri i tempot och agogik. Han behåller den mjuka mezzoforte-klangen ett 
längre tag än vad du Pré gjorde, och i takt 60 så tar han en del tid på sig. Generellt har Casals 
spelat en mer restriktiv tolkning hittills, och han fortsätter att göra så även här. Han gör vad 
som står när det gäller nyanser i detta parti.  

Min inspelning 
Jag har verkligen försökt att ta till mig dolcissimo och spelar denna del med ett varmt vibrato 
och mjuk klang. Accenten i takt 57 får jag fram och från takt 60 så öppnar jag upp klangen 
ännu mer. Jag vill få det att låta mer jublande med stora gester, eftersom att violinerna spelar 
unisont med mig och melodin går framåt i riktning. Det är något med hur det är skrivet som 
gör att jag vill spela det passionerat och innerligt. I takt 61 så gör jag ett stort crescendo vidare 
in till takt 62.  

Takt 62-73 

Elgars notskrift 
Först nu skriver Elgar ett forte. 
Han lägger också till ett poco 
stringendo för första gången, två 
indikationer på att det börjar hetta 
till i musiken. Orkestern svarar 
cellon med en inverterad version 
av sidotemats huvudmotiv. I takt 
64 skriver Elgar den högsta 
tonhöjden som förekommer i 
solocellostämman, ett tvåstruket 
g som också blir en höjdpunkt i 
denna del. Efter höjdpunkten så 

!  13



blir det en förlösning och cellon går ner i både tonhöjd och dynamik. Från takt 66 börjar det 
återigen en uppbyggnad till takt 70 där han skriver fortissimo. Detta parti är ett parallell-ställe 
till takt 62, bara det att rollerna är ombytta mellan cello och orkester. Nu i takt 70 spelar 
cellon en variant av orkesterns stämma i takt 62, och orkestern spelar en variant av 
solocellons stämma i samma takt. Detta parti blir en nivå högre i intensitet än det föregående 
parallell-stället och är den riktiga höjdpunkten i detta avsnitt. I takt 72 skriver Elgar 
largamente och tenuto vilket jag tolkar som att det ska spelas ännu större och mer expansivt 
än takt 64. Efter detta utbrott så drar sig cellon tillbaka igen dynamiskt och ner i registret.  

du Prés inspelning 
Detta parti börjar du Pré med en passionerad forte-klang som bär ut. Dock så gör hon inget av 
poco stringendo, hon spelar i samma tempo utan att gå fram. Det hon gör är att spela 
sextondelarna med friare agogik, men håller sig till grundpulsen hela tiden. Hon gör en stor 
höjdpunkt på det höga g i takt 64, men gör diminuendo redan på sista slaget i den takten och 
inte när det står. Hon tar mycket tid innan första slaget i takt 65. Diminuendot står först på 
sista slaget i takt 65, men där gör hon faktiskt ett crescendo istället, vilket ju är raka 
motsatsen. Hon vill helt enkelt frasera in i takt 66, och börjar därför den takten i en starkare 
nyans än vad som står. Dessutom så gör hon crescendot hon hamnar då snabbt i en stark 
nyans, vilket hon kompenserar genom att avfrasera takt 67 och gå till en svagare nyans. 
Därifrån gör hon ett nytt crescendo till takt 70, som hon spelar än mer intensivt än parallell-
stället i takt 62, och med en tyngre artikulation. Hon sätter an varje ton mer med hjälp av mer 
stråk och tyngd. Takt 72 spelar hon ännu bredare och gör ett stråkbyte på det höga g för att få 
ut mer klang. Även här gör hon diminuendo tidigare än vad som står, redan på tredje slaget i 
takt 72.  

Casals inspelning 
Casals spelar takt 62 i den nyans som står, men gör sedan ett tydligt diminuendo de två första 
slagen för att sedan göra ett crescendo på slag tre och fyra. Han gör takt 63 likadant med 
samma frasering. Tempomässigt gör han inte heller något poco stringendo, utan drar snarare 
tillbaka tempot i takt 63. Diminuendot i takt 64 gör han först när det står och inte innan. Även 
från takt 66 så spelar han dynamiken som står och börjar verkligen i ett piano. I takt 70-73 så 
spelar han med större frihet i tempo och agogik som han har en tendens att göra sen tidigare.  

Min inspelning 
Till skillnad från du Pré och Casals så har jag valt att göra poco stringendo som står. Jag går 
framåt i tempo och agogik mot takt 64, och där så gör jag ett ritardando som är jämnt och inte 
blir för långsamt för fort. Som det står så gör jag diminuendo på sista slaget i takt 65 och 
fraserar till den tonen. Takt 66 spelar jag i piano och försöker tänka på att även spela dolce 
med hjälp av en varm och mjuk klang. Jag börjar crescendo först i takt 68, för att bygga upp 
ordentligt till takt 70. Där väljer jag ett spelsätt med mer attack i artikulationen i både höger 
och vänster hand. Dock så gör jag inte så mycket av largamente i takt 72. 
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Takt 74-87  

Elgars notskrift 
Här från takt 74 gör Elgar i princip 
en repris på takterna 49-51, men 
avbryter mönstret i takt 77 genom 
ett utbrott i cellon. Han använder 
motivet från sidotemat i fortissimo 
som breder ut sig i ett stort 
largamente. Detta blir den sista 
stora dramatiska gesten i detta 
avsnitt, för sedan gör Elgar endast 
en takts överledning för att komma 
tillbaka till huvudtemat igen. Man 
skulle kunna kalla 
huvudtemainsatsen i 79 för ett slags 
återtagning. Då skulle avsnittet från 
takt 47-78  kunna fungera som en 
genomföringsdel, och takt 1-47 som 
en exposition. Satsen är inte skriven 
i en regelrätt sonatform, men det 
finns vissa likheter. Från 
”återtagningen” i takt 79 till takt 86 
så spelar cellostämman en repris på 
takt 15-20, med vissa förändringar i 
artikulation och dynamik som 
tenuto i takt 79 och en svällare (se sidan 14) i takt 81.  

du Prés inspelning 
Den långa tonen i takt 74 väljer du Pré att inte spela överhuvudtaget, hon låter endast 
orkestern spela den takten. Takt 75 gör hon pianissimo och utan accenter som det står. Hon 
väljer att spela takt 76 i pianissimo som skrivet, till skillnad från hur hon tolkade samma 
dynamik i parallell-stället i takt 51. Utbrottet som följer i takt 77 förbereder hon väl genom att 
spela väldigt svagt så att kontrasten blir stor. Largamentet har hon valt att nästan tolka som en 
fermat, hon sänker tempot drastiskt. Hon tar även fram sostenuto-strecket i samma takt. 
”Återtagningen” spelar hon svagare och mer avskalat än hon gjorde i takt 15.  

Casals inspelning 
Casals gör som du Pré och spelar inte den långa tonen alls i takt 74. Takt 77 gör han 
largamente men utan att rucka på tempot så mycket, han breder ut tonerna utan att låta det 
påverka grundpulsen för mycket. I ”återtagningen” så väljer han ett snabbare tempo med mer 
flöde än parallell-stället i takt 15. Samma visa gäller här, att han tar friheter i agogiken och 
frasering.  
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Min inspelning 
Till min förvåning så håller inte heller jag ut tonen i takt 74 i min inspelning, utan släpper den 
tidigare. Det visste jag inte ens om själv! Det som följer spelar jag svagt för att försöka göra 
kontrasten stor till utbrottet i takt 77. Där ger jag en ordentlig attack och börjar i mer av ett 
fortissimo från början, utan att göra för mycket diminuendo vilket jag sparar åt slutet av takt 
78. Även jag spelar delen från takt 79 svagare än takt 15, men behåller ändå ett relativt snabbt 
vibrato och en ton som inte är för avskalad.  

Takt 88-104 

Elgars notskrift 
Här gör Elgar en uppbyggnad likt 
den i takt 23. Skillnaden är att 
cellon inte får spela huvudtemat 
som i takt 27 utan gör istället en 
överledning till orkesterns 
huvudtemainsats i takt 91. Detta 
med hjälp av den uppåtgående e-
mollskalan som han använt sig av 
tidigare. Orkestern får spela det 
pampiga huvudtemat i tre takter 
innan cellon kommer in och 
avbryter tvärt med ett dramatiskt 
högt c i fortissimo. Här skriver han 
sostenuto och accent på varje slag, 
samt ett djärvt oktavsprång i takt 95. 
Orkestern spelar i pianissimo, så 
cellon får all uppmärksamhet här. 
Detta blir den sista stora 
höjdpunkten på första satsen, som 
sedan får sin förlösning. I takt 97 så 
går cellon tillbaka till att spela det 
välkända huvudtemat, fast denna 
gång i pianissimo. Mot slutet så blir 
stämföringen allt glesare, och 
solostämman tillsammans med cello 
och basstämman blir ensamma för 
att dö ut och landa på ett lågt E som avslutar första satsen av Elgars cellokonsert.  

du Prés inspelning 
du Pré bygger upp intensiteten inför takt 91 men väljer att inte göra så mycket av largamente i 
takt 89. Den sista starka insatsen i takt 93 får stor genomslagskraft med mycket accenter och 
sostenuto-spel. Hon gör diminuendo redan på första slaget i takt 96 och gör upplösningen 
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tidigare än vad som står. Från takt 97 så spelar hon väldigt svagt men fortfarande med en glöd 
i framförallt vibrato. Hon håller uppe något typ av liv i klangen, för att sedan låta den lågan 
tyna bort och dö ut.  

Casals inspelning 
Från takt 87 så får Casals till den ackumulerande effekten genom att låta tempot och gesterna 
få flöda fram. Detta innebär dock att han inte gör så mycket largamente, utan behåller en 
framåtriktning i tempo. Den ackumulation han har byggt upp får dock inte en motsvarande 
höjdpunkt i takt 93. Han har verkligen en intensitet i sin klang, men hans utspel saknar den 
volym som krävs av ett fortissimo så som Elgar har skrivit. Återigen spelar han huvudtemat 
med frihet från takt 97 och låter klangen dö ut utan att bli för sentimental.  

Min inspelning 
Jag väljer att spela uppbyggnadsdelen på ett dramatiskt sätt som laddar upp inför det som 
kommer. Ganska snabbt växer min klang tillsammans med vibrato och expansivt stråk, för att 
sedan göra att riktigt brett largamente i takt 89. Den sista dramatiska insatsen som följer i takt 
93 försöker jag göra så stor som möjligt genom att maximera allt jag lärt mig om 
klangproduktion och stort utspel. Stora accenter, tät klang, nära stallet, mycket vibrato, allt för 
att göra det utbrottet till en höjdpunkt. I partiet från takt 97 så behåller jag fortfarande liv i 
tonen men gör diminuendo allt eftersom för att komma ner i pianissimo.  Jag får inte riktigt 
till den förlösande effekt jag var ute efter, men samtidigt blev det en enkelheten i slutet utan 
ritardando som mer är i stil med vad Elgar faktiskt har skrivit.  

4.Slutreflektion 

Efter att ha analyserat verket och de olika interpreternas tolkningar blir det tydligt för mig att 
det inte finns ett rätt sätt att spela ett verk som Elgars cellokonsert på. Min tes om att varje 
framförare kommer tolka notskriften och sätta sin personliga prägel på verket stämmer 
således. 

De tre inspelningarna hade olika kvaliteter, och verket spelades i många fall på helt olika sätt. 
Casals har en mer nobel klang och valde att vara fri i melodiska linjer på ett sätt som tilltalar 
mig mycket. Du Pré har å andra sidan en intensitet och känsla för dramatik som inte många 
kan mäta sig med och jag får en känsla av att hon verkligen vågade vara sårbar på scen. Sedan 
har jag svårt att inte vara partisk när det gäller min egen inspelning. Jag har gjort vissa 
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musikaliska val och tolkat notskriften på ett sätt som passar just mig, vilket gör att jag kan 
känna för det jag gör. Det är något som jag tror är gemensamt för du Pré, Casals och mig själv 
och som jag tycker borde vara ett mål för alla cellister och musiker: att man i slutändan spelar 
musiken på ett sådant sätt som tilltalar en själv. Om man själv inte är övertygad om sina 
musikaliska intentioner tror jag det blir svårt att göra ett stycke rättvisa och förmedla ett 
trovärdigt budskap. Dessutom blir det nog svårt att hänföra en publik om man inte själv 
känner för det man gör. Publiken vet ju oftast ändå inte vad som står i noterna, men de märker 
direkt om någon inte spelar med övertygelse eller inte.  

Syftet med den här studien har varit att visa att notskriften är relativ i sin natur och behöver 
tolkas av varje utövare. Jag tycker att det har visat sig ganska tydligt, och att jag har uppnått 
det jag var ute efter. Om det hade visat sig att både jag, Casals och du Pré hade tolkat Elgars 
cellokonsert nästan identiskt så hade jag min tes inte stämt.  

Att tolka notskrift är med andra ord inte som att tolka en ritning av en IKEA-möbel som ska 
sättas ihop. Det finns egentligen bara ett sätt som är rätt om man ska bygga ihop möbeln som 
det var tänkt, och har man inte gjort enligt ritningen har man antagligen misslyckats. Ett 
partitur kan också liknas vid en ritning som måste tydas för att skapa ett ljudkonstverk. Dock 
kan inte ett framförande av ett verk reproduceras och låta likadant en andra gång, inte ens av 
samma musiker i samma lokal. Däremot kan man sätta ihop flera tusen identiska IKEA-
möbler, där variationen är minimal om inte obefintlig.  

Något som har varit intressant med denna studie är att jag har analyserat mitt eget 
framförande i relation till vad som står i noterna, på ett objektivt sätt. Ibland har jag insett att 
jag inte har varit helt medveten om vad som faktiskt står i noterna, utan spelat mer som jag 
känner igen stycket från andras tolkningar. Det jag börjar inse är att om jag spelar efter vad 
andra gjort så blir min tolkning mindre originell än vad den blir om jag faktiskt tolkar vad 
som står. Om man till exempel skulle ge ettusen cellister ett nyskrivet stycke som ingen hört, 
och låta dem lära sig det för att sedan framföra det, så skulle man få ettusen olika versioner av 
det stycket som alla är originella på sitt sätt. Detta för att varje människa i grund och botten är 
unik. Det är just därför jag inte tycker att man ska kopiera någon annans tolkning. Meningen 
som musiker är att föra fram just sin unika röst, som inte någon annan i världen kan 
reproducera. Det är det som är så vackert.  

Det mest värdefulla jag lärt mig efter denna uppsats är tyngden av att tolka musiken på det 
sätt som tilltalar mig, för att det i slutändan är det unika i varje musiker som ger ett verk dess 
liv och möjlighet till förnyelse.  
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