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Inledning:
”Mamma och pappa, jag vill spela fiol.”
Så lät det när en drygt tvåårig Linnea hört en fiol klinga för första gången.
Då tyckte mina föräldrar att det var lite för tidigt för mig att börja spela,
så jag fick vänta ett år. När jag äntligen hade fått gå på min första
fiollektion lär jag ha sagt: ”Det var inte roligt att vänta så länge”. Inte
förstod jag då vilken väg musiken skulle föra mig och hur otroligt
betydelsefull den har blivit i mitt liv.
Ju äldre jag blev desto mer förstod jag alla olika aspekter av musik. Jag
fick möjlighet att utforska min egen röst och hitta vad det är jag brinner
för: kammarmusik, orkester, solospel osv. För mig var det på gymnasiet
som jag förstod att jag tyckte väldigt om att spela kammarmusik och då
främst kvartett. Jag älskade samarbetet som uppstod mellan mina
vänner, känna hur ens personliga musikalitet blandades med deras och
hur man genom att lyssna och titta kunde utveckla sitt eget spel på ett
helt annat sätt än vad man kan när man bara övar ensam. Jag förstod
också att man måste arbeta på ett helt annat sätt för att nå varandra,
inspireras av varandra och avancera framåt som grupp.
Denna uppsats kommer handla om just detta: hur jag, tillsammans med
min nuvarande kvartett, hittar nya vägar, sätt och tankar som
tillsammans utvecklar oss och tar oss vidare. Mycket på ett retrospektivt
plan. Jag vill fördjupa mig i hur det är att arbeta som kvartett, både det
sociala, det praktiska och det kreativa. Jag kommer beskriva hur jag följt
processen under åren och till slut vill jag kunna se den tydliga
utvecklingen från konsert till konsert. Det är ett ämne som jag vet
kommer hålla mig intresserad från början till slutet.
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Bakgrund
Redan på gymnasiet insåg jag att kvartett var någonting som jag
verkligen tyckte om att spela. Jag började i min första grupp andra året
på gymnasiet. Det var jag och tre andra tjejer, alla gick vi på Lilla
Akademien tillsammans. Vi döpte oss ganska snabbt till ”Corda” och fick
några jobb här och där vilket jag upplevde var väldigt roligt. Det var dock
inte förrän i trean på gymnasiet som kvartetten verkligen blev en passion
för mig. Då hade vi av olika anledningar varit tvungna att byta ut både
cellist och violast och det var nu vi började arbeta på riktigt. Vi satte
ribban högt på en gång genom att välja Debussys stråkkvartett som
första verk att öva in. Vi hade väldigt roligt tillsammans och lyckades
prestera förvånansvärt bra som grupp. Sommaren till att jag skulle börja
på Musikhögskolan i Stockholm vann vi som kvartett provsökningen till
att bli sommarmusiker på Stockholms konserthus. Det innebar att vi
under tre veckor spelade fyra korta konserter varje dag i Konserthusets
vestibul för turister och andra som ville titta in för att lyssna. Detta arbete
var fruktansvärt roligt och givande för mig och stärkte bara min kärlek
till konstellationen kvartett. När jag började på Musikhögskolan blev det
ingen tid över att upprätthålla Corda, så vi gick skilda vägar. Först mitt
tredje år på Musikhögskolan hittade jag tre nya personer som var lika
intresserade av kvartettspelet som jag och vi inledde snabbt ett
samarbete. Det var två gamla vänner från Lilla Akademien och en tredje
som kom tillbaka från ett uppehåll på ett år. Redan första repetitionen
förstod jag att detta skulle bli annorlunda. Vi hade en djupare länk och
förståelse mellan varandra än jag känt med de tidigare grupperna. Vi
valde att spela Griegs stråkkvartett i g-moll och vi jobbade hårt med den
till Kom och Hör. Vi fick äran att spela på avslutningskonserter och fick
rungande applåder och stående ovationer. Alla fyra blev vi väldigt
taggade av detta och bestämde oss för att fortsätta spela ihop och börja
satsa ordentligt.
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Syfte
På grund av min kärlek till kvartettspelet så kändes det naturligt för mig
att välja att basera mitt examensarbete på det. Mina huvudfrågor är:
Hur har vi utvecklats under åren?
Vad för problem har vi stött på och vilka lösningar har vi tillämpat?
Jag kommer att fördjupa mig i hur det är att arbeta som kvartett, både
det sociala, det praktiska och det kreativa. Jag vill analysera hur vi gått
framåt och hur vi tagit oss an olika problem som dykt upp. Genom denna
uppsats vill jag få en djupare förståelse för min kvartetts arbete under
åren, så jag kan tillämpa denna kunskap på våra framtida projekt.
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Metod
De punkter som jag kommer att fokusera på under denna uppgift är:
1. Reflektera över just den gruppen jag spelar med nu, positivt –
negativt.
2. Analysera administrativa problem som dyker upp i och med
kvartettspel.
3. Berätta om hur vi repeterar och går framåt.
4. Anpassa allt detta på den repertoar vi spelar.
5. Intervjua mina kvartettmedlemmar om hur de känner.
6. Intervjua stråkkvartetten KVARTS.
7. Intervjua Mats Zetterqvist.
För att kunna skriva om allt detta och få en tydlig röd tråd genom hela
arbetet har jag bestämt mig för att använda mig av några olika
huvudverktyg. Mitt stora huvudverktyg är att jag ska filma/spela in ljud
från majoriteten av alla repetitioner. Med hjälp av dessa inspelningar
kommer jag kunna följa vårt arbete och i längden tydligt se kopplingar
mellan nya sätt att repetera och hur vi spelar som grupp. Jag har
inspelningar från vår konsert i februari 2015, november 2015 och
februari 2016, de tre stora konserter vi har gjort än så länge. Min plan är
att fortsätta spela in alla kommande konserter så att jag hela tiden har
ett slutresultat att koppla repetitionerna till och även kunna se en
utveckling från konsert till konsert.
Ett annat viktigt verktyg är att jag kommer att vara i dialog med mina
kvartettmedlemmar. Jag ser inte min uppsats som en skrift helt från mitt
eget perspektiv utan också en del från gruppens perspektiv. Uppsatsen
går mer ut på ”hur VI spelar och arbetar i en kvartett för att utvecklas”
framför ”hur JAG spelar och arbetar i en kvartett för att JAG ska
utvecklas”.

September 2014- februari 2015 (Griegs
stråkkvartett g-moll):
Det första vi som grupp tog oss an var Edward Griegs stråkkvartett nr. 1
i g-moll. Det var ett verk jag hört tidigare och blivit väldigt förälskad i.
När jag introducerade stråkkvartetten för Gustav Inge (violin 2), Vilhelm
Helander (viola) och Linnea Vikström (cello) så kände även de snabbt att
detta var en kvartett vi absolut måste spela. Jag minns att de första
repetitionerna kändes väldigt bra och framförallt roliga, men nu när jag
kan jämföra med så som vi repeterar idag så ser jag en enorm utveckling.
I början var vi blyga för att prata ”repetitionsspråket”, alltså våga säga
det man tänker, kunna gå in på djupet och i vissa fall till och med förstå
varför problem uppstod. Trots det så kände vi direkt att vi hade en
väldigt bra gruppkemi och vi gick framåt, mycket tack vare vår lärare Per
Öhman. Något som var väldigt positivt för oss var att vi redan tidigt i den
arbetande processen bestämde att ingen ska ta någonting personligt av
det som kan sägas till varandra under repetitionerna. Det snabbade på
inlärningsprocessen.
På grund av ovanan att repetera tog det oss nästan en hel termin att
känna att vi hade första satsen på plats och vi hann bara påbörja sats två
och tre innan vi alla skulle gå på jullov. Det som blev en stor glädje för oss
var att vi, efter vi hade spelat upp sats ett på terminsprov, fick väldigt fina
lovord från lärarna och även blev tillfrågade att vara avslutningsnumret
på Kom och Hör 2015s finalkonsert. Detta sporrade oss till att efter
jullovet repetera mer, längre och ännu mer ingående än tidigare. Vi ville
alla spela så bra som möjligt. Detta gjorde att de tre resterande satserna
gick betydligt snabbare att repetera in än den första. När konsertdagen
äntligen kom kände vi alla av nervositeten, men också glädjen över att
äntligen få presentera det vi under så lång tid arbetat med. Under
konserterna var det absolut en del småmissar som inträffade, men jag
upplevde att vi ändå lyckades hålla ihop det ganska bra. Jag minns
sekunderna innan applåderna kom, jag minns hur vi tittade på varandra
och hur jag hann tänka ”Hur gick det? Gick det bra?”. Till vår stora lycka
jublade publiken och vi fick stående ovationer. Jag kan ärligt känna att
det var en av de gladaste stunder jag varit med om.

Grieg arbetsplan och svårigheter:
Den första terminen var det ganska svårt för oss att organisera
repetitionstider. Vi försökte bestämma kommande repetitionstider
efter varje repetition och det blev väldigt oregelbundet. Oftast var vi
också i så pass sista stund att bokningen av rum blev problematisk.
Vi tvingades ofta att sitta i för små rum eller i rum helt utan akustik,
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vilket aldrig är bra för det produktiva. Detta i kombination med
repetitionsovana gjorde att inlärningsprocessen drogs ut och tog
längre tid. Detta var något som vi senare kom att analysera och leta
lösningar till.

Mars-juni 2015 (Beethoven stråkkvartett nr.
11 f-moll):
Efter Kom och Hör ville vi väldigt gärna fortsätta och bli ännu bättre och
vi valde att spela Beethovens stråkkvartett nr. 11, även kallad ”Serioso”.
Trots våra ambitioner kom dessa månader att bli väldigt problematiska
för oss. Det största problemet för oss var att vi fick väldigt mycket
kommunikations-problem och det blev svårt att planera och upprätthålla
repetitionstiderna. Ett annat problem var att jag skulle ha mina
mastersökningar i mars och sen även min kandidatexamination i maj,
vilket tog väldigt mycket fokus från mig. Av den anledningen kom vi bara
att avsluta första satsen av stråkkvartetten och vi kände alla att det blev
ett ganska halvhjärtat försök. I stunden kändes det tråkigt för oss, men
nu när jag ser tillbaka så kan jag avgöra att det gynnade vår utveckling i
längden. Det fick oss nämligen att verkligen sätta oss ner och utvärdera
hur vi lagt upp våra repetitioner och vad vi behöver göra bättre till
hösten för att utvecklas. Till kommande höst bestämde vi att införa några
punkter som skulle komma att fungera som tydliga riktlinjer för oss:
1. Fasta reptider – Året 2014-2015 hade vi lidit ordentligt av
kommunikations-svårigheter i gruppen. Vi hade använt oss av
en ”app” på telefonerna som gjorde det enkelt för oss skriva till
varandra så att alla såg, men då en i gruppen hade mycket
problem med sin telefon så stannade kommunikationen upp.
Många gånger blev det så mycket missförstånd att två eller tre
av fyra dök upp på utsagda repetitions-tider, men inte
resterande medlemmar. Detta stopp i kommunikation gjorde
det även väldigt svårt att boka bra rum i tid och snabbt kunna
höra av sig till vår lärare om lektionstillfällen. Med fasta tider
beräknade vi eliminera detta problem, kunna bli mer
regelbundna i våra repetitioner och alltid i förhand bestämma
vem som skulle boka rum till nästa tillfälle.
2. Alltid komma förberedda till repetitioner – Något
som inte heller hade fungerat första året var hur snabbt vi blev
klara med de stycken vi valt att spela. En stor anledning till detta
var hur vi individuellt övade på våra stämmor, helt enkelt hur
mycket tid vi lade på att förbereda oss inför varje
grupprepetition. Vi förstod att det är omöjligt att göra tydliga
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framsteg och hamna på den nivå av kvartettspel som vi siktar
mot om vi individuellt spelar dåligt på repetitionerna. Vi
bestämde oss för att motverka detta genom att alltid vara
förberedda till varje repetitionstid.
3. Alla ska ta ansvar för att repetitionerna ska bli
produktiva – Det första året kunde man märka en viss
oerfarenhet och osäkerhet bland varenda en av oss när det kom
till att leda en repetition och att hitta produktiva saker att säga.
Vi förstod att om vi låter oss själva och varandra våga mer så
kommer det gynna vår utveckling enormt. Både utvecklingen
hos kvartetten och utvecklingen i vår individuella kunskap om
att spela kvartett. Kort sagt: uppmuntra varandra till att våga
säga allt de tänker på.
Allt detta bestämde vi alltså att göra bättre till skolåret 2015-2016, samt
att öva på vårt nya projekt, Verdis stråkkvartett, under sommaren.

September-februari 2015-2016 (Verdis
stråkkvartett):
När hösten 2015 började så var det nu bestämt att vi skulle börja arbeta
med Verdis stråkkvartett. Första gången jag hörde den kvartetten var
våren 2015 då jag gick på en av Stockholm Syndroms konserter. Jag blev
förälskad direkt då den inte var lik någon kvartett jag hört tidigare.
Kvartetten, som går i e-moll, var den enda kvartett som Verdi kom att
komponera och anledningen till att han gjorde det var egentligen på
grund av dåliga nyheter. Det var nämligen så att Verdis produktion av
Aida oväntat blev framflyttad då sopranen Teresa Stoltz insjuknade. I
brist på annat skrev då Verdi denna stråkkvartett med intentionen att
detta skulle bli hans enda enbart instrumentala verk. Om verket lär han
ha sagt ”jag vet inte om kvartetten är vacker eller ful och tråkig, men jag
Vet att det är en stråkkvartett”.
Trots hans egna tvivel så blev det en mycket omtyckt kvartett och är
omtyckt än idag. Man kan tydligt höra hur det skiljer sig från andra
kvartetter i sin form och struktur och även de många referenser till
operamusiken som det innehåller.
Alla i kvartetten såg verkligen framemot att få arbeta med detta stycke,
även fast vi visste att det skulle krävas mycket då det var svårare än vi
spelat tidigare. Vi förstod därför att vi skulle behöva fördjupa vårt arbete
som grupp och ta det till en högre nivå med högre ambitioner för att
resultatet skulle bli bra. Vårt första mål var en konsert i början av
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november där vi skulle framföra kvartetten. När terminen började satte
vi därför genast igång.
Mina personliga förberedelser hade varit, utöver mitt eget övande, att
lyssna mycket på kvartetten samt studera partituret. Det blev snabbt
ganska tydligt vilka delar som skulle krävas extra mycket arbete.
Så här är kvartetten uppbyggd, varje sats hade sin egna svårighet:
Sats 1: Allegro - många unisona snabba delar som kräver precision,
artikulation och intonation.

Sats 2: Andantino - hitta en flytande och varm karaktär i både
melodistämma och kompstämmor, samt att på ett smidigt sätt kunna
lyfta fram vems stämma som är viktig.
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Sats 3: Prestissimo - detta förstod vi skulle bli bland det svåraste vi
spelat. Tempot var otroligt snabbt i kombination med motivet samt
unisona delar.
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Sats 4: Scherzo fuga - att få en fuga att flyta på är alltid svårt. Vi kom att
behöva experimentera med olika övningstekniker (mer om detta
beskrivs i samband med varje sats).

Sats 1:
Första satsen i Verdis stråkkvartett börjar med ett vackert tema i violin
2, ackompanjerat av viola och cello. Efter att violin 2 introducerat temat
tar violin 1 över temat en oktav högre. Denna gång utvecklas temat dock
och går vidare. Något som är intressant med denna sats är att den inte
följer den vanliga utvecklingen för en sats, utan innehåller många
musikaliska överraskningar och oväntade handlingsförlopp. Efter att vi
studerade satsen ett tag kunde vi konstatera att den i stora drag är
uppbyggd så här: en snabb och böljande del som plötsligt avbryts och en
mer långsam och mjuk del tas över, för att sen återgå till en snabb o.s.v.
En utmaning blev att få dessa övergångar till att kännas smidiga och
naturliga i gruppen.
På nästa sida följer ett utdrag från partituret med tydliga exempel:
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Verdi sats 1: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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För att bemästra detta gjorde vi det först tydligt för oss var alla delar låg
och hur de förhöll sig till varandra. Vi övade delarna separat och satte
sedan ihop dem, några i taget.
Den största svårigheten med första satsen visade sig dock vara
intonation och timing. Den var skriven så att den låg dåligt på
instrumenten. Det kunde vara många läge- samt strängväxlingar i samma
fras, något som lätt gör att det kan kännas som att frasen blir upphackad
och intonationen lidande. Det fanns ofta långa partier som var helt
unisona i alla instrument. Såna partier blir då extra känsliga då allt hörs
extra tydligt. För att öva intonation som grupp så började vi
experimentera en del. Vissa repetitioner delade vi upp oss så man var två
och två. Detta hjälpte en att bättre lära känna sin kollegas spel- och
tankesätt. Vi var också väldigt noga med att under tuttirepen låta två och
två spela medan resterande lyssnade och kom med kommentarer. Detta
arbete pågick under hela repetitonsprocessen och fick verkligen oss som
grupp att spelmässigt komma närmre varandra, analysera sin egen
uppfattning om vad som är rent eller inte, samt att förbättra
reaktionsförmågan om man plötsligt i en fras märkte att man låg fel i
förhållande till de andra. Samma teknik användes när vi kom till den
unisona delen:
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Denna del övade vi även mycket i undertempo. Vi övade legatobågar,
synkoperade rytmer, två personer i taget, tre personer i taget osv. (se
exempel ovan). Något som vi även lärde oss var viktigt var att vi använde
oss av exakt samma typ av artikulation och spelade på samma ställe av
stråken. Om vi inte spelade exakt rytmiskt och tillsammans skulle det låta
mer falskt än vad det kanske egentligen var. Detta visade sig dock vara
lättare sagt än gjort då notbilden precis innan (se partitur på s. 12) var
betydligt lugnare i karaktär och tempo, vilket gjorde det svårare för oss
att hitta tillbaka till tempo primo igen. Det tog flera veckor innan vi var
säkra på att vi kunde hitta ett gemensamt grundtempo på första försöket.
Året innan hade vi haft lite problem med kommunikation, att vara
förberedd och att hitta repetitionstillfällen. För att försöka minska detta
hade vi till detta år bestämt oss för fasta repetitionstider. Det fungerade
ovanligt bra och vi repade i snitt två gånger två timmar varje vecka. Då
alla i förväg visste alla repetitioner fungerade även det rullande schemat
för vem som skulle boka rum väldigt bra. Detta besparade oss mycket
irritation och missförstånd som tidigare brukade uppstå. De
regelbundna repetitionerna gynnade även känslan av utveckling från
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gång till gång då det var enklare att komma ihåg det vi arbetade med
gången innan. Trots att denna del fungerade betydligt bättre så tillkom
det nya problem som vi inte kunnat förutspå. Violasten i gruppen hade
fått problem med sina studier vilket gjorde att vi inte kunde få lektioner
av Göran Fröst som var vår lärare i kammarmusik. Trots att vi repeterade
mycket och noggrant så var det inte helt enkelt att ta sig an ett så pass
svårt verk helt på egen hand. Speciellt inte eftersom vi skulle spela upp
det på konsert i början av november. Det tog över en månad innan vi fick
möjlighet till att ha vår första lektion. I efterhand kan jag konstatera att
det var nyttigt för oss att öva oss i självständigt arbete och jag kan märka
nu hur det underlättar våra nuvarande repetitioner.

Sats 2:

Verdi sats 2: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Sats två är uppdelad i en ABA-form och är av en helt annan karaktär än
sats ett. A-delen har ett glatt och oskyldigt tema som presenteras i violin
ett. Här var det viktigt att hitta den rätta klangen, mjuk, rund och
berättande, samtidigt som det var viktigt att både melodi och
kompstämmor smälte ihop. Att hitta denna karaktär var svår då den låg
dåligt skriven för fiol. Det blev lätt så att istället för att behålla den runda
och mjuka klangen så råkade man vibrera för mycket på någon ton så att
den tonen plötsligt stack ut i förhållande till de tidigare och att frasen på
så sätt bröts. Det var även viktigt att vi i gruppen hittade en gemensam
klang och vibrato. Vi övade mycket genom att dela upp melodi och komp
så det blev enklare att höra och analysera. Vi övade också mycket på att
låta alla olika personer i gruppen få leda en fras så det blev enkelt att
förstå varandras idéer och veta vad man ska lyssna efter. Efter att temat
först presenterades i violin 1 så började den flitigt vandra mellan
stämmorna och det gällde att snabbt reagera på när man hade några
viktiga toner och plötsligt inte hade det längre. Det gällde också att bli
bra på att lämna över temat till nästa person och att själv ta över det när
det blev ens egen tur.

B-delen är betydligt mer agitato i sin karaktär än A-delen. Här
experimenterade vi med att ta upp tempot lite så det ännu tydligare bröt
av mot den lugna A-delen.
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Denna del är också ett tydligt exempel på hur vi var tvungna att arbeta
med artikulation för att vi skulle vara ihop. Vi repeterade mycket under
tempo och med liggande så kallat detaché-stråk (se exempel ovan). Det
är ett bra sätt att höra att man har samma intonation och samma
grundtankar om artikulation. När man övar på detta sätt är det viktigt att
man håller sig vid samma ställe på stråken som resterande personer i
kvartetten, annars tappar man hela syftet. Efter att vi övat med liggande
stråk övade vi även med bågar och synkoperade rytmer. Detta hjälpte oss
mycket sen när vi skulle komma upp i tempo. Ytterligare ett ställe lite
senare i satsen krävde att vi skulle applicera samma typ av
övningsteknik. Denna korta del var dock mycket mer utmanande då den
låg unisont i alla stämmor och även innefattade snabba skalor som gick
högt upp.
Verdi sats 2 : http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
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5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Förutom ovan nämnda övningstekniker var det här också viktigt att låta
cellon (basen) leda skalan i form av dynamik, artikulation och intonation.
Om man har en stabil bas så är det betydligt enklare för de övre
stämmorna att spela utan att det varken låter pressat eller forcerat. Regel
nummer ett i oktaver är att låta den undre stämman leda så de övre bara
kan glida med.
Efter detta återkom A-delen igen där slutet på hela satsen var det enda
som ändrades. Viktigt för oss var att publiken skulle sitta med en varm
känsla i kroppen efter satsens avslut. En känsla som sen abrupt skulle
avbrytas av…

Sats 3:
Tredje satsen visste vi alla skulle bli en stor utmaning. Även denna sats
hade en ABA-form. Den innehöll vissa tekniska svårigheter som krävde
enormt arbete både en och en och som grupp. Först och främst gick den
i ett väldigt snabbt tempo (prestissimo punkterad halvnot = 108) och att
hålla precision, intonation, klang och samspel i schack i det tempot var
något som vi alla fasade lite för. Violin 1 spelar i början korta snabba
toner med drill på första tonen i varje takt. Att hinna drilla ordentligt
samtidigt som att klangen ska vara behaglig är väldigt svårt på ett
stråkinstrument. Tonen vill gärna ”skena iväg” vilket skapar ett
skrapande ljud, kan liknas lite vid om ett blåsinstrument så kallat ”kixar”.
Från mitt håll behövdes därför otroligt mycket egen övning för att kunna
kalibrera exakt hur mycket tryck som behövdes med stråken och vilken
kontaktpunkt mellan stråke och sträng som behövdes för att minska
riskerna för skrap så mycket som möjligt.
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Efter denna explosiva start kom en kort del där alla skulle spela korta,
svaga toner i samma rytm. Här krävdes inte bara precision i sin egen
stämma utan det gällde att alla fyra i kvartetten hade samma typ av
artikulation för att vi skulle vara ihop och så att vår klang smälte
samman. För att hitta detta så experimenterade vi mycket med olika
stråk, tex alla toner uppstråk, upp ner för varannan ton som det kommer,
ner på ettan och upp på övriga toner i takten (se exempel nedan).
Resultaten varierade och det kunde bli att vi bestämde oss för ett
alternativ i några veckor som sedan plötsligt inte fungerade längre och
då bytte vi till ett annat i några veckor. Till slutkonserten hade vi kommit
fram till att violin 2, viola och cello skulle spela alla toner i uppstråk, men
att violin 1 (som hade melodi) skulle spela fram och tillbaka för att få lite
mer klang.

Än så länge hade dock notbilden varit överkomlig att spela, men nu
skulle vi komma till det som kanske var det absolut svåraste rent
tekniskt i hela kvartetten (se nästa sida).
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Verdi sats 3: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Denna passage är betydligt svårare än vad den kanske ser ut. Tempot är
oerhört högt i kombination med att tonerna ligger väldigt dåligt på fiolen.
När jag skriver ”dåligt” så menar jag att man måste lägga fingrarna om
lott med varandra vilket enkelt skapar en spänning i handen och ofta
leder till att fingrarna snubblar över varandra. En bra liknelse vore att du
är ute och går i ett högt tempo, men istället för att gå normalt så korsar
du benen med varandra för varje steg. Detta gör att gångstilen känns
klumpig och oergonomisk och ökar risken för att ramla. Den enda
lösningen på en sådan här typ av notbild är massvis med övning. Man
måste kunna det så bra så att man inte behöva tänka på vad för toner
man ska spela, det måste gå på automatik, som rinnande vatten. Du ska i
princip kunna planera kvällens middag samtidigt som du spelar. När du
själv lärt dig tonerna så här pass bra så gäller det att få ihop det i gruppen.
Tonerna är unisona så intonationen är oerhört viktig. Vi övade detta parti
många gånger. Långsamt – snabbt, legato – korta toner, synkoperingar –
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jämn rytm osv. (samma tankesätt som tidigare exempel). Allt detta
hjälpte enormt trots att vi nog alla kände en viss nervositet varje gång
innan vi kom till denna passage.
Efter denna så kallade A-del kom B-delen. Den innehöll ett långt och
vackert cellosolo ackompanjerat av resterande stämmor i pizz.
Svårigheten med denna del var att hitta ett tempo som varken kändes
stressigt eller segt och att sedan, när detta tempo väl var hittat en gång,
kunna återskapa det för varje gång vi spelade satsen.
Efter denna del återkom A-delen med samma svårigheter och problem.

Sats 4:
Fjärde satsen var en fuga, något som vi i kvartetten inte hade så mycket
erfarenhet utav. Bara att följa med i noterna samtidigt som man lyssnade
på en inspelning var svårt, då man gärna ville tappa bort sig i notbilden.
Att sedan spela satsen i ett jämnt flöde där allas inpass måste komma
exakt i rätt tid med den som redan spelar var något som vi blev tvungna
att arbeta mycket med. Vi fick tipset av vår lärare Göran Fröst att öva
satsen aningen under tempo och med liggande stråk istället får
hoppande som det står i notbilden (samma exempel som tidigare). Detta
gjorde det enklare att höra varandra och veta vad man ska passa in rent
rytmiskt. Detta hjälpte även för intonation då man hann höra

21

harmoniken under loppet av att tonen blir längre. Detta arbetade vi flitigt
med under repetitionsperioden av denna sats. Vi delade också upp oss
för att enklare få en bild av hur de olika stämmorna vävdes in med
varandra och vems stämma som var viktig.
Med Verdis stråkkvartett så hade vi två konserter, en i Täby kyrka i
november 2015 och sedan under Kom och Hör på KMH i februari 2016.
Mellan dessa två konserter så var det mycket som förbättrades och
många av de svåra passagerna som vi övat mycket på fungerade till vår
stora glädje. Efter detta var dock vårt arbete med Verdi avklarat och vi
skulle välja ny repertoar.
Verdi sats 4: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Februari-Juni 2016 (Borodins stråkkvartett
nr 2 i D-dur och ny violast)
Efter vår konsert på Kom och Hör så fick vi reda att på att vi inte skulle
kunna fortsätta med den violast vi spelat med fram tills nu. Det satte oss
i en ganska svår situation då vi kände oss väldigt bekväma med honom,
det är inte helt enkelt att hitta någon ny med samma motivation, kunskap
och dessutom någon som kommer klicka bra i gruppen. Tack och lov så
hade vi en backup-plan då min yngre bror Vidar är violast och gick sitt
första år på Edsberg. Han var väldigt positiv till att hoppa in och spela
med oss vilket gjorde att vi kunde börja repetera ganska snabbt igen.
Denna termin bestämde vi att vi skulle arbeta med Borodins
stråkkvartett i D-dur. Detta var på sätt och vis lite av taktiska skäl. Vi
skulle under sommaren ha en sommarkonsert med kvartetten plus en
sångerska i Täby kyrka och vi behövde ha ett verk som var något för
kvartetten att bita i, men som samtidigt inte fick vara för tungt i och med
att det var en sommarkonsert. Då passade Borodin väldigt bra då den är
ljus och positiv i sin karaktär, men har de här svårighetselementen som
en kvartett ska ha för att det ska bli en utmaning. Vår lärare under denna
termin fortsatte att vara Göran Fröst.
Alexander Borodin komponerade stråkkvartetten år 1881 och den var
dedikerad till hans fru. Vissa påstår att kvartetten komponerades för att
vara en gåva till deras 20-årsdag och ska symbolisera deras första möte
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i Heidelberg. Den har fyra satser, varar den tredje satsen är den mest
välkända.
Så här är kvartetten uppbyggd: sats 1 Allegro moderato, sats 2 Scherzo
allegro, sats 3 Notturno Andante och sats 4 Finale Andante Vivace.

Sats 1:
Första satsen är uppbyggd som en sonatform och det var lite svårigheten
med denna sats. Det gällde att hitta smidiga övergångar mellan alla olika
teman och delar då de skiljde sig från varandra i tempot. Satsen börjar
med att cellon presenterar huvudtemat som violin 1 efter några takter
tar över. Detta tema spelas väldigt rubaterat så det gäller att alla i
gruppen är lyhörda på när tempot kan gå upp och ner. När man sedan
kommer in i sidotemat så blir formen mer komplicerad, den är också
indelad i sin egna lilla aba-form. Efter detta kom det tredje temat som blir
som en avslutning på expositionen och leder över in i genomföringen.
Genomföringen är svår då allas motiv vävs in med varandra och man
måste vara snabb på att backa i dynamik när man har en mer kompande
stämma och snabbt också komma fram när ens stämma har det ledande
motivet. Efter denna relativt korta genomföring kom återtagningen
tillbaka med några ändringar i notbilden. Nedan ser du en kort

beskrivning av några viktiga teman i satsen.

Tema 1 (cello)

Tema 2, del A (violin)

Tema 2, del B (violin 1 och cello)
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Tema 3

Borodin sats 1: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Det svåraste med denna sats var att få alla fyra stämmor att känna en
gemensam puls, framförallt i övergångarna mellan de olika
teman/delarna. Då varje tema kunde ha ett lite annorlunda tempo och
känsla än det tidigare så gällde det att både vara extremt uppmärksam i
stunden, men också känna en trygghet i att man ungefär vet vilka tempon
som kommer. T.ex. i början av satsen, när violin 1 har melodin, så ligger
violin 2 och viola på gemensam synkoperad rytm. Här var det viktigt att
hitta flödet och en klang som inte var pressad utan som snarare skapade
en fri atmosfär och hjälpte violin 1 att bära fram melodin. Vi övade detta
med att experimentera med olika stråk i violin 2 och viola (taktvis
antingen: ner – upp, ner – ner – upp – upp osv). Vi övade också
övergångarna mellan de olika delarna genom att sjunga tillsammans, då
det hjälper en med timingen. Allt detta gjorde att vi fick denna sats till att
bli väldigt samspelt och vi kände också att vi hittade en väldigt fin
gemensam klang.

Sats 2:
Andra
satsen
har
benämningen scherzo
och är även den en
sonat-form, vilket är
ovanligt då en scherzosats ofta brukar ha ABAform. En annan sak som
är ovanlig är att Borodin
väljer att lägga sin
scherzo-sats som sats
nummer
två
i
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kvartetten. Ofta brukar kompositörer välja att lägga scherzo-satsen som
sats nummer tre.
Huvudtemat i denna sats är en nedåtgående skala i violin som
ackompanjeras av ett fallande motiv i violan.

Det svåra med starten på denna sats var att få violin 1:s och violin 2:s
åttondelar att vara ihop, då violin 1 spelar legato och violin 2 staccato. Vi
övade på starten många gånger i olika tempon för att få ihop det så bra
som möjligt. Efter introduktionen av det huvudtemat så kommer tersmotivet i sidotemat, som spelas av violin 1 och 2.

Borodin sats 2: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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Detta ters-motiv är en version på violans tidigare fallande motiv i
huvudtemat.
Gustav och jag spelade ofta detta ställe bara vi två då det var så känsligt
med intonationen. Generellt hela satsen var svår att intonera. Det kan
vara svårt att förklara varför vissa melodier eller teman är så mycket
svårare att intonera än andra för en person som inte spelar ett
stråkinstrument, men det har att göra med hur tonerna är placerade på
strängen/arna. Det som för mig är mest bekvämt att spela är toner som
ligger på samma sträng och i samma läge (att du inte behöver flytta
handen). Om jag däremot har ett tema som går över två strängar eller fler
och dessutom där jag måste sträcka fingrarna fram och tillbaka så tappar
jag lätt uppfattningen om min utgångspunkt i handen. Det enda sättet att
öva detta är att spela långsamt och noga lyssna på varje ton. Hela denna
sats var alltså uppbyggd på detta sätt: strängväxlingar, sträcka fingrarna
fram och tillbaka och långa plötsliga hopp/lägeväxlingar på greppbrädan
som inte fick vara det minsta ur tempo. Speciellt svårt blev det i
genomföringen (se nästa sida).
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Från notexemplet ser ni de nedåtgående skalorna som växlar mellan de
olika stämmorna. Speciellt de var väldigt svåra att både passa in rytmiskt
och med en stabil intonation. När vi repeterade detta ställe märkte vi att
det enda sättet för att få skalorna rytmiskt att passa in i motorn (till en
början i violin 1 och sen i viola i notexemplet) var att hålla accenterna
väldigt korta och explosiva. På så sätt hamnade inte rytmen i gungning
efter varje insats. Extra svårt var det för violastämman, vars skalor låg i
ett ovanligt högt register. Även accenterna i cello-stämman var tvungna
att hållas väldigt korta, så inte cellons synkoperade rytm sackade ner
tempot. Vi märkte också när vi repeterade att detta ställe var väldigt
beroende av rätt dynamik. Så fort vi spelade för starkt så kom inte
karaktären fram och det blev svårt att höra varandra. När rytmen
fungerade återstod intonationen och då gjorde vi som vanligt, öva
långsamt och i uppdelade stämmor. Regelbunden egen övning var också
viktig naturligtvis.
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Efter genomföringen kom återtagningen tillbaka. Hela satsen avslutas
med en explosiv coda, men tvekar i de sista takterna och avslutas istället
som en viskning.

Sats 3:
Tredje satsen var den sats vi började arbeta med sist. Notturno, som
satsen heter, är kanske den mest välkända satsen i denna kvartett.
Liksom i sats 1 så presenteras temat först i cellon men tas sedan över av
violin 1. Temat är lugnt och vackert men övergår i mittendelen till att bli
mer oroligt i karaktären. När temat sedan återgår till att bli lugnt och
fridfullt så presenteras det som en kanon först i cello och violin 1 och sen
i violin 1 och violin 2. Hela satsen avslutas med att alla stämmor klättrar
upp i sina ljusa register, man får en känsla av hopp och kärlek när det
sista ackordet i satsen klingat klart.
Denna sats behövde vi inte repetera så mycket. Det var mest att lära sig
formen och hur de olika stämmorna var beroende av varandra i de olika
delarna. Helhetsarbetet gick därför relativt snabbt och smärtfritt.

Sats 4:
Sista satsen visar upp Borodins kunskaper med att skriva stycken i
kontrapunkt. Satsen är skriven i en typ av sonat-form och öppnas med
att huvudtemat presenteras men uppdelat i två element: först en dialog
mellan violin 1 och 2 som svaras av viola och cello. Denna dialog är ett
väldigt tydligt ”fråga-svar” motiv som ofta förekommer i musik. Efter
denna introduktion sätter satsen igång och då övergår ”svaret” till att ta
en ackompanjerande roll, medan ”frågan” utgör den ledande rollen.
Huvudtemat formas i början av en kanon som börjar i viola, vidare till
violin 2, vidare till violin 1. Efter ett tag moduleras tonarten och övergår
i dominanten och överleds härmed in i sidotemat. Sidotemat behåller
den något stressiga karaktären från huvudtemat. I genomföringen
återkommer ”fråga – svar-dialogen” som inledde hela satsen, men
tempot kommer snabbt upp igen. Återtagningen är som sig bör lik början
och leder efter en modulation in i codan. Detta visar sig dock vara
kortlivat och satsen slutar ganska abrupt i ett långt D-durackord.
Denna sats visade sig innehålla många svårigheter. Delvis för att tempot
var väldigt högt och man skulle hinna få med alla musikaliska detaljer
utan att kompromissa tempot. En del som detta blev extra tydligt i var
början på sidotemat (se nästa sida).
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Borodin sats 4: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
Som ni ser i bildexemplet så har violin 2 den rytmiska motorn (som
senare tas över av violan) som violin 1 måste förhålla sig till. Det blev
väldigt lätt hänt så att motivet i violin 1 sackade i jämförelse med motorn
i violin 2/viola. Detta berodde på att violin 2/viola spelade jämna korta
staccato-toner samtidigt som violin 1 spelade legato-bågar och med
dubbel tonlängd. Det enda sättet att motverka detta var för violin 1 att
använda sina sinnen, lyssna och titta på fingrarna på den som hade
motorn. Vi fick repetera det flera gånger men på konsertdagen så visste
vi precis hur vi skulle tänka.
Det var framförallt dessa typer utav rytmiska svårigheter som präglade
satsen genomgående: accenter som skulle läggas i vissa stämmor
samtidigt som andra stämmor hade snabba jämna toner (i detta fall alltid
korta accenter), stringendon som skulle ske tillsammans (här gällde det
att alla tittade upp så reaktionsförmågan förstärks) samt att hitta
intressanta musikaliska idéer. Ett exempel på en musikalisk idé som vi
hade var i ”fråga-svar-motivet” som inledde hela satsen och som senare
skulle

29

återkomma ett antal gånger. Vi ville att den skulle ha en nästan obehaglig
karaktär.
Detta fick vi fram genom att spela helt utan vibrato i violin 1 och 2:s
oktaverade motiv. Tar man bort vibratot låter tonen genast platt och
aningen kall och det var en klang som vi tyckte passade dessa ställen. I
kontrast till det kalla så spelade viola och cello sitt motiv bestämt rakt.
Då förhöjdes känslan av dialog mellan stämmorna och även upplevelsen
av ”fråga-svar-motivet”.
Mycket arbete med denna sats var att bortse från det verbala och bara
spela. Många problem löser sig självt genom att spela och lyssna på
varandra. Ibland kan mycket analyserande och pratande bli mer
stjälpande än hjälpande, något som vi skulle få erfara vid ett senare
tillfälle i vår utveckling.
Projektet Borodin avslutades med en konsert i början på juni i Matteus
kyrka. Konserten blev kanske en av våra bästa konserter. Vi kände oss
förberedda och trygga och kunde släppa loss och ha roligt under själva
konserten. Vi kunde också konstatera att trots problematiken som
uppstår när man hastigt måste byta en medlem så hade vi snabbt kunnat
anpassa oss till den nya medlemmen och byggt upp nya band.
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Tre intervjuer
Nedan följer tre intervjuer. Den första är med min kvartett. Linnea
Andersson Meilink (violin 1), Gustav Inge (violin 2), Vidar Andersson
Meilink (viola), Linnea Vikström (cello). I denna intervju frågar jag dem
delvis hur de upplevt vårt arbete, diverse problem och lösningar och
tankar om framtiden.
Därefter kommer en intervju med kvartetten KVARTS. Alva
Press/Matilda Norlöv (violin 1/violin 2), Anna Rubinsztein (viola), Erik
Elvkull (cello). Jag frågar dem tex om repetitioner, problematik –
lösningar, artikulation m.m. Anledningen till varför jag valde just denna
kvartett är för att de är ungefär jämnåriga med oss, också går på
Musikhögskolan och har stora ambitioner med sitt musicerande. Det är
intressant att genom våra intervjuer se skillnader och likheter mellan
våra grupper.
Till sist kommer intervjun med Mats Zetterqvist. Mats är ett av våra
största namn i Sverige inom kammarmusik och var tidigare primarie i
Zetterqvistkvartetten (tidigare Gotlandskvartetten). Åren 1989–94
verkade Zetterqvist som förste konsertmästare i Sveriges Radios
symfoniorkester, men har även framträtt mycket som solist. Han är också
lärare i kammarmusik både vid Edsbergs slott och vid Kungliga
Musikhögskolan och har de senaste åren varit lärare till både min
kvartett och till KVARTS.
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Intervju med Meilinkkvartetten
Linnea A M: Ok vi diskuterar lite om hur vi arbetat, problem som
uppstått, hur vi löst dem och önskemål om framtiden. Hur har ni upplevt
olika saker, vad har varit bra och mindre bra?

Linnea V: Förut repeterade vi 1-2 ggr i veckan, men nu repeterar vi mer
i perioder. Det kan vara bra för det är mer så i det professionella livet.

Gustav: Jag går ibland tillbaka och lyssnar på våra gamla inspelningar.
Man kan tydligt höra hur vi utvecklats individuellt sedan vi började spela
ihop, men man kan höra att det fanns en drivkraft i början, att vi ville
något, att vi hade idéer, även fast vi inte var lika tekniskt utvecklade.
Mycket nu mot slutet har handlat om att bli mer strukturerade.

Linnea A M: I början var det svårt att hitta regelbundna reptider osv. I
början kunde det ofta vara så att någon inte var helt förberedd, eller så
hade någon glömt något. Det blev bättre under Verdi, när vi hade
bestämda reptider. Då kändes det som att vi fick mer resultat.

Linnea A M: Om vi pratar om verk för verk, fanns det någon
problematik som uppstod runt vissa verk? Till exempel att vi inte fick
ihop vissa takter, eller att saker allmänt inte fungerade och hur vi i såna
fall löste det?

Gustav: Jag vet inte om jag hakade på riktigt att vi började spela svårare
stycken, jag övade inte jättemycket på kvartettstämmorna. Men det är
också svårt med andrafiolstämmor, jag brukar ofta underskatta dem och
inte öva så mycket, sen kommer konserten och så får man panik. Så det
har jag börjat tänka på: att vara bättre förberedd. Ett problem vi hade i
Grieg var att vi spelade den så himla länge, visserligen ledde det till att
man tillslut nästan kunde den utantill. När det gäller det här med
förberedelse och att kunna sin stämma ordentligt så är det lite samma
problem vi har nu. Ingen av oss har hunnit lära sig sin stämma så bra som
krävs än.

Linnea V: Vi har pratat mycket om detta, vi har varit öppna med det vi
tyckt har varit problematiskt och det tycker jag fortfarande vi är. Men
lösningar… Vi har ju alltid haft starka åsikter i gruppen, även när Ville var
med. Du (Linnea A M) och Ville hade ju ofta helt olika åsikter och viljor,
men det var ändå bra.

Vidar: Jag tyckte vi bestämde alldeles för mycket rent musikaliskt när vi
höll på med Borodin. Det kändes som att vi planerade varje takt.
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Linnea A M: Men vår konsert blev bra, kanske en av de bästa vi gjort.
Vidar: Ja, men jag tycker inte det är roligt att spela när vi bestämmer så
mycket, då känns det inte som att man spelar längre…

Gustav: …och det har vi ju fått höra också.
Linnea A M: Men det är ju något vi har försökt förbättra sen Borodin.
Vidar: Ja, men jag tycket det börjar lite igen. Det är mycket bättre nu,
men ändå. Det är något jag tycker Mats Zetterqvist jobbar mycket med,
att vi måste kunna spela musikaliskt i stunden.
Linnea A M: För att det ska gå måste vi få ett bättre fokus när vi spelar, så
att om någon som har en viktig passage vill göra någonting så hinner alla
reagera.

Vidar: Men vi kan inte det (Schubert Döden och Flickan) tillräckligt bra
än.

Gustav: Precis, allt det här går hand i hand med att vi inte är tillräckligt
förberedda och att vi inte ses lika regelbundet.

Linnea A M: Något jag gillade när vi repeterade Verdi var att vi ibland
delade upp oss. Att vi inte alltid repeterade alla fyra, för ibland blir man
så stängd med sin egna stämma och lyckas bara ibland uppfatta små
detaljer som någon annan gör, men om man ses två och två är det enklare
att lägga märke till och höra saker i varandras stämmor. När man är alla
fyra blir det ibland så mycket ljud och det kan störa mer än det gynnar.

Gustav: Det gäller ju också att man spelar mycket tillsammans. Tex vi
violinister har spelat på så mycket annat tillsammans och då lär man ju
känna varandras spel bättre och sånt påverkar ju och gör det enklare att
reagera när man spelar ihop.

Linnea V: Hur tycker ni kvartetten har utvecklat oss som individuella
musiker?

Linnea A M: Det har gynnat mig jättemycket i orkesterspel tex. Man är
mycket mer van med att lyssna på det som händer runt omkring och kan
snappa upp olika saker mycket bättre. Man är van vid att titta upp och ta
kontakt och reagera, det har jag i alla fall märkt på mig.

Linnea V: Hela kvartetten blev som en push för mig, i och med att jag
var yngst i gruppen när vi började spela ihop och det fick mig att känna
att jag ville öva.
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Linnea A M: Om vi pratar om artikulation, hur har vi arbetat som grupp
för att få bättre artikulation tillsammans, eller har det bara kommit av sig
självt? För jag tycker mig höra en tydlig utveckling om man går tillbaka
och lyssnar på Grieg och om man sen lyssnar på något vi gjorde mer
nyligen.

Gustav: Jag har inte tänkt på det så mycket. Jag har alltid tyckt du
(Linnea A M) har varit väldigt artikulerad, alltid spelat med Kowalskis
(fiollärare) tydliga artikulation med fullt tagel och tydliga kanter. För mig
har det bara varit att vi lärt oss genom åren vi spelat ihop och också i
orkestersammanhang. Man ser att det är viktigt med artikulation och så
börjar man föra in det överallt.

Linnea A M: Intonation då, minns ni att vi har arbetat på något speciellt
sätt för att få en bättre intonation i gruppen? Vi jobbade ju mycket med
intonation när vi åkte på kurs i Voksenåsen.

Linnea V: Förut övade vi mycket långsamt och det var bra.
Linnea A M: Men om vi skulle repetera nu och ett ställe skulle vara
falskt, vad skulle ni komma med för förslag på att få det bättre?

Vidar: Man vet väl när man spelar falskt?
Gustav: Fast ibland är det inte helt uppenbart, men då brukar vi ta ner
tempot och bygga ackorden från basen.

Vidar: Det är bra när vi generellt tänker att intonationen ska vara lägre.
Linnea V: Vi har också sagt att om vi märker att det inte stämmer mellan
två stämmor så ska vi inte börja fega för då är det lätt att både börjar
anpassa sig efter varandra och då blir det ändå inte bättre.

Gustav: Det kan vara svårt att ställa om snabbt om man stått och övat
sina sologrejer hela dagen och så kommer man till repetitionen med
kvartetten och märker att man spelat lite högt när man övat själv.

Linnea A M: Finns det något annat som ni tänker behöver bli bättre i
framtiden?

Vidar: Nervositet på konserter. Det känns som att vi repeterar så
mycket, men ändå så är det så mycket som försvinner på konserter på
grund av nervositet.
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Linnea A M: Vi gör nog för få konserter. Finns det något ni önskar för
framtiden?

Linnea V: Hålla en bra stämning är viktigt, det har varit lite stormigt på
senaste tiden.

Gustav: Kan ju vara för att alla varit stressade, det klart vi ska kunna
diskutera och ibland bråka men att man lämnar sin personliga stress
utanför ibland.

Linnea A M: Ja det gäller att vi alla försöker ha energi även om vi är
trötta. Det vi egentligen behöver är att spela lite oftare tillsammans och
jag tror det skulle gynna oss att kanske spela en sats Haydn avista varje
rep. Vi spelar ofta väldigt köttig repertoar och därför skulle det kanske
vara bra för oss att spela något med luftigare karaktär i början på varje
rep. Om vi direkt går in i tjock klang så slutar vi ibland lyssna lite, vi
tappar den blixtsnabba artikulationen, reaktionen osv.

Gustav: Det känns som att vi borde ha som ett ”Nyårslöfte”, som några
mål för gruppen.

Linnea A M: Men borde vi hitta några såna ”Nyårslöften” då? Typ
regelbundna rep.

Alla: Låter bra!
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Intervju med kvartetten ”KVARTS”

Frågor:
1. Hur brukar ni lägga upp era rep, hur ofta brukar ni repa, hur har
ni hittat en struktur som bäst fungerar för er?
2. Har ni stött på några svårigheter i dem stycken ni jobbat med, tex
att ni inte varit ihop i vissa passager och hur har ni löst det?
3. Hur tänker ni kring artikulation, intonation och samspel, har ni
tillämpat några speciella övningar för att förbättra ert spel?
4. Att spela i kvartett är ju som en maskin som ska fungera, har ni
haft några motgångar i gruppen som i slutändan han lett till det
bättre?
5. Hur tänker ni med att ge kritik, hur hård kan man bli innan man
går över gränsen och det blir dålig stämning?
6. Och till sist, har ni några ”nyårslöften” till varandra eller mål för
framtiden?

Svar:
1. Repstrukturen har ändrats i och med att Matilda slutat på Ackis.
Förut när vi hade undervisning sågs vi ofta minst en gång i veckan.
Nu har vi inte längre den möjligheten och har kommit fram till att
intensiva, väl förberedda rep i anslutning till konserter/gig
fungerar bäst. Hur vi repar är olika från gång till gång beroende
på exempelvis föregående rep eller svårigheter som dyker upp
under repet (fokus på intonation/rytm/samspel/sound osv..)
under tidspress brukar vi sätta upp tidsbestämt schema för varje
sats/problem för att hinna med allt.
2. Det är klart att även solen har fläckar! Vi stöter såklart på problem
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som intonation och samspel. Har vi intonationsproblem jobbar vi
noggrant och långsamt med utgångspunkt från basen, vi bryter
även ned ackorden genom att spela två i taget osv.
Samspelsproblem handlar ofta om olika uppfattning av frasering
och då försöker vi hitta en gemensam vision genom att berätta
och visa med instrumentet hur man tänker (vi brukar testa
varandras idéer och sedan komma överens om vilken idé som
vinner).
3. Vi har inga bestämda etyder eller övningar för svårigheter utan
kommer fram till olika lösningar på plats.
4. Vi har haft många såna problem såklart, fyra olika personer med
olika personligheter och vanor måste knådas ihop till en jämn och
slät bulle vi har till exempel haft olika uppfattning om "den
akademiska kvarten" som vi då har diskuterat. Förberedelserna
är också olika beroende på hur mycket tid man haft osv. Vi är dock
väldigt bra på att diskutera dom problem vi stött på och är ärliga
och allt blir bara bättre och bättre!
5. Vi tror att det mesta som gynnar musiken går att säga om man
formulerar sig bra och så länge man alltid pratar om hur den kritik
man ger handlar om att förbättra musiken och inte att kritisera
sin kollega för sakens skull. I så stor grad som möjligt pratar vi om
hur gruppen låter och inte hur individen låter (alltså inte "DU
spelar falskt" utan "detta ackord stämmer inte" för förr eller
senare märker man ju om man är den som inte stämmer).

6. Vi förstår inte riktigt på vilket sätt du menar "nyårslöften". Menar
du typ "jag skal sluta komma sent" eller "jag skal förbereda mig
bättre inför rep"? I sådana fall har vi ständigt lite nyårslöften allt
eftersom problem dyker upp, framtiden ser ut att ha en del
projekt och planer, samt att vi söker vidare efter nya äventyr
ständigt för att fortsätta utvecklas som grupp.
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Intervju med Mats Zetterqvist

Frågor:
1. Hur tycker du man ska lägga upp sina rep? Hur ofta och har du
hittat någon struktur som du upplever fungerat extra bra?

2. Har du/dina kvartetter kommit fram till några speciella
”övningar” som förbättrat samspel, intonation, klang, artikulation
osv?
3. Vilket typ av vibrato tycker du är att föredra i en kvartett? Vissa
förespråkar vibrato på alla/eller så gott som alla toner, andra
tycker det är bättre att tänka lite avskalat. Vad har du kommit
fram till gynnar kvartettspelet bäst?
4. Att spela i kvartett är ju som en maskin som ska fungera, har du
haft några motgångar i dina grupper som i slutändan han lett till
det bättre? (Vi hade problem med förseningar, glömda noter,
dålig förberedelse osv i början).
5. Hur tänker du med att ge kritik, hur hård kan man bli innan man
går över gränsen och det blir dålig stämning? Hur kan man på
bästa sätt ta sig över detta?
6. Hur fördelar man ansvar på bästa sätt och får alla att känna sig
lika inkluderade?
7. Vad är det mest givande med att spela med tre andra under så
lång tid?
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Svar:
1. Viktigt att alla har övat på sina stämmor, har egna partitur och lite
har tittat i dom innan. Tycker att det handlar om att få ett begrepp
om musiken, om det är möjligt, innan man börjar öva tekniskt,
detaljer etc.
För att bygga upp en riktigt bra kvartett behövs egentligen en
heltidssatsning under en period.
2. Jag vet att det finns en del kvartettetyder och liknande. Har ingen
egen erfarenhet av detta. Tycker att den ”riktiga” musiken
innehåller nog material för att bygga upp kvartettekniskt
kunnande ”in real life”.
Intonation övas bäst genom att man intonerar sig igenom kortare
avsnitt superdupernoga om och om igen. Det rena spelet sprider
sig sen som en surdeg genom verket.
Alltid bygga klang, precision, intonation underifrån.
3. I allmänhet är ju ett varierat och intelligent användande av
vibratot att föredra framför motsatsen. Men i polyfoni och ssk i
ackordspel (”koral”) är ett vibrato mycket nära toncentrum att
föredra.
Det är även fruktbart att jobba med långsammare stråkhastighet
för att bygga en sammanhållen klang.
4-6.
Att spela kvartett är ju bland det mest sociala man kan
syssla med. Mycket äktenskapsnära. Ett utmärkt tillfälle att öva
och förbättra sin sociala kompetens. Som i andra livets
sammanhang: Respektera varandra, även olikheterna. Alla måste
inte ha samma roller (jämlikhet, inte likhet). Någon är kanske mer
analytiskt lagd, nån har goda intuitioner, nån är en baddare på
struktur och planering osv. Huvudsaken är ju att alla ska uppleva
att dom har utrymme att få utlopp för sina önskningar och
användning för sitt kunnande.
Visst har vi haft konflikter, massor. Men dom har mestadels legat
och puttrat under ytan på svenskt maner, sällan levts ut - på gott
men kanske mest på ont.
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Viktigt att lära sig ta kritik, men också att ge kritik på ett
respektfullt vis. Man kommer ju varandra så ömtåligt nära inpå
livet i en kvartett så det kan vara svårt.
Minns många gånger när jag haft en passionerad övertygelse om
hur ett parti ska spelas, mött en motsatt stark åsikt från nån
annan medlem, gått hem och insett värdet i den andres idé kommit tillbaka nästa dag och båda två har bytt till den andres
åsikt!
Lyssnade ju på Kronos öppna repetition på KMH och slogs av
deras totala uppriktighet mot varandra, men i total saklighet och
respektfullhet.
7. Förutom alla de stora fördelarna med att delta i ett så roligt och
meningsfullt socialt sammanhang: När efter allt övande och
partiturläsande och bökandet med allas olika åsikter - allting bara
stämmer, och en total frihetsupplevelse och lekfullhet infinner sig
mitt i den mest inspirerande musik som finns på denna jord.

Egen reflektion över intervjuerna
Gemensamt för alla intervjuer är vikten av att komma förberedda till alla
repetitioner. Ett extra plus i kanten är, som Mats påminner om, att ha lite
koll på partituret. Hur Meilinkkvartetten jämfört med KVARTS lägger
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upp antalet repetitioner är dock lite olika. I Meilinkkvartetten föredras
generellt regelbundna rep, jämfört med KVARTS som tycker om att
repetera mer intensivt innan ett gig/konserter/m.m. Mats påpekar att
”för att bygga upp en riktigt bra kvartett behövs egentligen en
heltidssatsning under en period”, vilket är lite av en blandning av hur vi
båda kvartetter tänker.
När det gäller intonation så håller vi alla tre med varandra om att
intonation ska byggas från botten och övas långsamt, noga och gärna i
mindre grupper.
Angående att ge kritik så håller vi även här med varandra om att respekt
för varandra är nummer ett, men man måste också kunna ta ett steg
tillbaka från sig själv och arbeta med att inte ta saker personligt. Se till
att alla får utrycka sina förslag och att alla i gruppen är lika värda, då blir
stämningen oftast mer avslappnad.
När det gäller det sociala inom kvartettspel så är det viktigt att alla hjälps
åt att hålla energin uppe. Något vi i kvartetten märkte kunde påverka
repetitionerna negativt var om någon i gruppen var trött under ett rep
och lät det lysa igenom.

Kvartetten som inte sprängs
För att få ytterligare inspiration till mitt arbete så hittade jag en bok som
handlar om grundläggande kvartettspel. Mycket av informationen var
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för nybörjare inom stråkkvartettspel, men jag hittade ändå en del som
delvis poängterar mycket av det jag själv tänkt på, men också nya saker
som var intressanta. Jag valde denna bok för att omslaget fångade min
blick och för att den fokuserade mycket på ”bas-frågorna”. Nedan
kommer några textexempel från boken ”Kvartetten som inte sprängs” av
Thorsten Pramberg (Pramberg 19??) och hur jag själv förhåller mig till
dem.

(s. 32)
Det första som jag tyckte var intressant var hans inslag om samspel. Här
beskriver Thorsten hur viktigt det är för samspelet att alla enskilt har
kunskap om det verk som ska övas in. I vår kvartett har vi talat mycket
om just detta. Som jag tidigare beskrev som ett problem så var det svårt
för oss i början att få till effektiva repetitioner. Alltför ofta var den
individuella kunskapen om sin egna stämma samt partituret för dålig för
att en repetition skulle flyta på. Vi hade många diskussioner och insåg att
få produktiva repetitioner så måste alla 1. kunna sina stämmor till en
representativ nivå och 2. vara i alla fall lite insatta i partituret. Man
reagerar snabbare på samspel ifall man vet vad de resterande stämmor
har för rytmer/melodier.
Thorsten gör en också insatt i vikten av att ha ett gemensamt mål. Ett
samspel dör direkt om fyra personer med fyra olika viljor helt går på sin
egen känsla och slutar se kvartetten som en enda organism. Hitta
gemensam artikulation, frasering, vibrato, stråkhastighet m.m: allt för att
underlätta samspelet.

42

(s. 32)
Nästa intressanta del var angående vikten av levande toner hos varje
stämma. En kvartett får aldrig bestå av melodi + ackompanjemang, då
finns det ju ingen poäng med en kvartett. ”Till och med en lång, uthållen
ton kan spelas på så många sätt.” skriver Thorsten och så rätt han har!
Alla stämmor bör alltid följa med i den harmoniska utvecklingen. T.ex. låt
säga att du ligger på en lång ton, men i de andra stämmorna ändras
tonerna så att harmoniken ändras som följd. Om då du är medveten om
detta så kan du, trots din långa ton, ändra din egen
klangfärg/vibrato/stråkhastighet för att följa musiken och
bidra till en spännande och levande upplevelse för i publiken. Alla måste
konstant bidra till detta slag av aktiva och uppmärksamma spel.

(s. 35-36)
Nästa intressanta synpunkt tar upp lite utav förra punkten av likgiltiga
toner, men går vidare i tankesättet. Något som vi i kvartetten också varit
tvungna att prata om och experimentera med är skillanden på att spela
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solistiskt och kammarmusikaliskt. T.ex. fungerar inte ett stort vibrato i
en kvartett. Det sticker ut och äventyrar gruppens intonation. Bäst, har
vi kommit fram till, är ett mindre och samlat vibrato. Ej att förväxla litet
med snabbt, då låter det stressigt och nervöst. Samlat och ”tajt” vibrato
är ord som kan beskriva det vibrato man vill uppnå och gärna vill man
att alla i gruppen har ett så lika vibrato som möjligt, då blandas klangen
på bästa sätt.
Efter det fortsätter Thorsten med att beskriva vikten av varje stämma
och tar återigen upp att det inte får bli solo + ackompanjemang, vilket jag
kommenterade i stycket ovan.

(s. 40-41)
Sista punkten som jag upplevde intressant var Thorstens tankar om
klang. Vissa saker är jag dock lite skeptisk till. Han skriver om en
homogen orgelliknande klang och att den endast kan åstakommas om
alla i kvartetten spelar lika starkt. Detta vet jag inte om jag håller helt
med om. Visserligen skriver han ”orgelklang” och då kanske han tänker
på hur det inte går att ha olika dynamik i de olika stämmorna, men en
homogen klang kan man absolut ha genom att experimentera med olika
dynamik i stämmorna i en stråkkvartett. Det kan till och med stärka en
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harmonik om man tar fram olika intervall och toner mer än andra i ett
ackord. Dock så håller jag helt med om att man aldrig ska pressa klangen,
utan låta den flöda fritt. Det är A och O for en briljant och nobel klang i en
stråkkvartett. Jag tyckte citatet av Tartini var väldigt intressant att läsa
och det vill jag absolut dela med mig av till kvartetten under vår nästa
repetition.

Sammanfattning
När vi i kvartetten började spela ihop (då med en annan violast) så var vi
alla relativt unga och oerfarna. Det gemensamma vi hade ihop var vår
koppling till Lilla Akademien, samt vårt delade intresse och spelglädje för
kammarmusik. Till en början flöt repetitionerna på utan att vi behövde
tänka så mycket. Detta delvis för att allt kändes nytt, spännande och
exalterande, men också på grund av att vi inte riktigt än visste vilken nivå
vi ville satsa på och hur vi skulle nå dit. Vi märkte dock snabbt att vi hade
en bra gruppkemi, något som jag kommit att förstå är en oerhört viktig
grundpelare för ett lyckat kvartettspel. Med tiden som gick uppenbarade
sig dock olika svårigheter på vägen. T.ex. hade vi det första året problem
med att hitta repetitionstider, komma i tid och vara tillräckligt
förberedda. Detta skapade en viss frustration i gruppen som vi förstod
skulle vara ohållbar i längden. Till år två av vårt musicerande
tillsammans kom vi därför fram till följande:
Fasta reptider, alltid komma förberedda och att alla ska hjälpa till
för att få repetitionerna produktiva.
Med detta i åtanke för nästa år så blev mycket redan betydligt bättre. Vi
repeterade nu två gånger i veckan, två timmar vardera gång. Att det fanns
en tydlig plan för repetitionerna gynnade även vårt engagemang och vår
förberedelse. Detta år fick vi nya typer utav svårigheter. I Verdis

45

stråkkvartett fanns tydliga tekniska svårigheter som utmanade oss till att
hitta olika sätt att öva som grupp för att få det att fungera. Vi
experimenterade mycket med att öva två och två, långsamma tempon för
intonationens skull, vi övade legatobågar, synkoperade rytmer, och
lyssnade ofta på varandra för att hitta förbättringar. Något som vi även
lärde oss var viktigt var att vi använde oss av exakt samma typ av
artikulation och spelade på samma ställe av stråken.
Det var hälsosamt för oss att hitta alla dessa nya typer av övningar och
det fick oss att växa som grupp.
En annan svårighet under år två var att vi blev tvungna att byta violast
efter halva tiden. I och med det så gällde det att på något sätt lära känna
en ny medlem och introducera honom för gruppen och vårt arbetssätt.
Det blev dock en smidig och spännande process.
Tredje och fjärde året tillsammans valde vi ännu svårare repertoar än
tidigare. Nu kunde vi på allvar börja använda oss av den kunskap vi
plockat upp under tidigare år och vi applicerade flitigt alla
övningsmetoder och liknande.

Kort sammanfattning av råd och tips
•

Kom alltid förberedd. Ha gärna en översikt av partituret i huvudet.

•

Fasta repetitionstider underlättar planeringen.

•

Man behöver inte alltid öva alla fyra samtidigt. Dela gärna upp er.

•

Experimentera med olika rytmiseringar och stråk i svåra passager.
Tex legatobågar, synkoperade rytmer, detachéstråk osv.

•

Ha en plan för arbetet så man inte repeterar ett verk för länge. Då
blir det uttjatat och inspirationen försvinner.

•

Bygg intonationen från basen. Använd inte ett för stort vibrato, så
man centrerar kärnan i tonen. Det hjälper vid arbete av intonation.

•

Sjung gärna fraserna tillsammans, det underlättar att förstå
varandras musikaliska idéer.

•

För bästa gemensamma artikulation är det viktigt att man alltid
spelar på samma ställen av stråken. Var uppmärksam!

•

Lyssna och respektera varandras idéer.

•

Koppla bort den personliga biten så kritik inte blir svår att ta emot.
Vi är alla samlade för att få slutresultatet så bra som möjligt.

•

Underskatta inte vikten av att öva i långsamt tempo.
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Slutsats
Efter att ha skrivit ett så långt och omfattande arbete, där innehållet
också sträcker sig över flera år, så blir man nu lätt fylld av många olika
tankar. Mycket har under arbetets gång blivit mer självklart och tydligt
och jag kan nu i efterhand se och dra paralleller som jag absolut inte
kunnat innan jag började arbetet. Här kommer några slutgiltiga
funderingar och tankesätt som jag kan ta med mig in i framtiden.
En kvartett är en jämställd grupp på fyra personer, ingen får sticka ut och
ingen får lämnas bakom. Ett hälsosamt arbete är ett arbete där alla är
inkluderade och kan bidra. Detta är dock i många fall lättare sagt än gjort.
Ofta blir det en person som får dra lasset och det kan sinka utvecklingen
och också skapa dålig stämning i gruppen. Då är det viktigt att ha en
öppen diskussion, något vi varit tvungna att lära oss på vägen.
Jag har under uppsatsens gång beskrivit många problem som uppstått
under åren av repeterande, men också hur vi tagit oss an dem och hur de
utvecklat oss. Idag kan vi tack vare denna kunskap repetera betydligt
mer effektivt och vi känner snabbt igen återkommande typer av problem
och kan tack vare det motverka dem redan innan de utvecklats.
Något som jag märkte under uppsatsens gång var att min tanke med att
spela in repetitioner lät betydligt bättre i teorin än den fungerade i
praktiken. Det blev för mycket material att klippa i för att inspelningarna
skulle intressera potentiella läsare. Det var dock intressant för mig själv
att kunna gå tillbaka och titta på våra repetitioner och påminna mig själv
om hur det varit, men det är inget som jag väljer att inkludera i själva
uppsatsen.
Att reflektera tillbaka på den tid som var för flera år sedan är intressant.
Att kunna jämföra hur oerfarna vi var då med hur seriösa vi är nu. Också
att kunna jämföra våra första inspelningar med våra senaste är oerhört
intressant och visar väldigt tydligt på den utveckling vi gjort i gruppen.
Man ska aldrig låta nyfikenheten avta, det går alltid att finslipa på
gruppen och hitta nya sätt att utvecklas. Jag brukar ofta säga att ”Vi repar
inte för att lära oss noterna på ett stycke inför en konsert, utan vi repar
för att hela tiden lära oss nya saker om varandra och så sätt utvecklas så
mycket vi bara kan som grupp”. Detta står jag fast vid. Kvartetten för mig
var aldrig enbart ett tidsfördriv på Musikhögskolan, utan det fanns en
betydligt djupare passion från min sida än så. Jag har älskat att ha en
kvartett som varit så hängiven som denna och vårt samarbete har
utvecklat mig otroligt mycket som musiker och hjälper mig så mycket i
mitt professionella orkesterliv. Jag hoppas kvartetten fortsätter arbetet i
framtiden.
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Som avslutning vill jag ha med en inspelning av Schuberts ”Döden och
flickan”, sats 3. En inspelning från vår konsert på musikhögskolan i
februari 2018.
Döden
och
flickan,
sats
3:
http://kmh.divaportal.org/smash/record.jsf?dswid=625&pid=diva2%3A1268986&c=2&searchType=UNDERGRADUATE&la
nguage=sv&query=&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22freeText%22
%3A%22meilink%22%7D%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%
5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_
sort_asc&onlyFullText=false&sf=all
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