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Sammanfattning 
Det här arbetet handlar om min instuderingsprocess av Edvard Griegs sonat för violin och 
piano op. 8. Under arbetets gång har jag huvudsakligen fokuserat på följande två 
frågeställningar:  

Hur kan jag använda fingersättningar på bästa sätt för att underlätta för intonation och 
musikalisk idé?  

Hur kan pianostämman i en sonat för violin och piano hjälpa mig att tolka violinstämman? 

De fingersättningar som föreslogs i utgåvan jag använde fungerade inte så bra för mig. Detta 
fick mig att fundera över hur man kan använda fingersättningar för att underlätta för 
intonation och musikalisk intention. 

På grund av styckets överlag något folkliga karaktär har jag utgått ifrån vilka fingersättningar 
som känns mest naturliga för att få fram ett så enkelt och lättillgängligt uttryck som möjligt. 
Dessutom studerade jag pianostämman innan violinstämman för att kunna basera frasering 
och musikaliska idéer på harmonik och andra impulser som ofta kommer från pianostämman. 

 

 

Nyckelord: Edvard Grieg sonat för violin och piano op. 8, violin, piano, fingersättning, 
intonation 
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1 Inledning och bakgrund 
Under de år som jag har studerat violin har min repertoar oftast bestått av stycken som mina 
lärare valt åt mig, oftast då av olika pedagogiska anledningar. Vid några få tillfällen har jag 
även själv varit med och bestämt nästa verk, men det är först under det senaste året som jag 
själv har tagit betydligt större initiativ till vad jag ska spela. 

Därför var en av anledningarna till att jag har valt att skriva om Edvard Griegs violinsonat, 
opus 8, att just detta är ett av de stycken som jag själv har valt att fördjupa mig i utan att ha 
fått det rekommenderat av någon lärare. Jag ville göra ett så självständigt arbete som möjligt 
och hitta de saker som är viktiga för mig att jobba med. 

1.1 Bakgrund 
Det första jag lade märke till när jag började a vista-läsa sonaten var att fingersättningarna i 
utgåvan från Edition Peters1 jag använde gjorde det väldigt svårt att intonera och generellt 
gjorde det krångligt att spela, i alla fall för mig personligen. Eftersom jag själv spelat mycket 
piano så testade jag även att spela pianostämman, där fingersättningarna i många fall låg 
mycket mer naturligt. 

Detta fick mig att fundera över varför fingersättningarna var så onödigt komplicerade i 
violinstämman och jag bestämde mig för att detta skulle vara en av de utgångspunkter jag 
ville ha för mitt arbete med sonaten. Dessutom ville jag även arbeta mycket med att utgå ifrån 
pianostämman för att se vad jag som violinist skulle kunna ha för användning av att vara väl 
bekant med denna. 

1.1.1 Edvard Grieg 
Edvard Grieg var en norsk kompositör och pianist som levde mellan 1843–1907. Som 6-åring 
började han att ta pianolektioner och fortsatte så småningom sina studier vid konservatoriet i 
Leipzig där han huvudsakligen ägnade sig åt pianospel och komposition. Vid studiernas slut 
fick han med sig mycket bra betyg av sina lärare som beskrev honom som ”en framstående 
pianist” och även berömde hans ”betydande musikaliska talang, särskilt för komposition”.2 

Under sin livstid komponerade Grieg ett stort antal verk, bl.a. många pianostycken, men också 
ett stort antal sånger, kammarmusik och större orkesterverk. Mycket av det han skrev 

                                                
1 Edition Peters No 1340. 
2 Horton, 1984. 
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influerades starkt av den norska folkmusiken, men i början av hans karriär var hans största 
förebilder främst de stora mästarna Schumann och Chopin.3 

1.1.2 Violinsonaten 

Under sin livstid skrev Grieg tre violinsonater. De låg honom varmt om hjärtat och han 
spelade dem ofta på konsert. För honom representerade de olika delar av hans liv, och just den 
första, op. 8, beskrev han själv som ”naiv och rik på förebilder”.4 Dessa ord passar definitivt 
bra, då han skrev sonaten när han endast var 22 år gammal. Han hade tre år tidigare avslutat 
sina studier vid konservatoriet i Leipzig och tillbringat tiden sedan dess mestadels i Danmark 
där han mötte flera viktiga personer såsom Gade, Nordraak och H C Andersen.5 

Sonaten må ha varit ett väldigt tidigt verk men det var också det verk som fick upp 
omvärldens ögon för honom och hans musik. Enligt Gade var den talangfull, även om han 
lade till att han dock tyckte att den var ”alltför norsk”6. Förutom detta så var det även den 
första violinsonaten som fick Liszt att uppmärksamma honom och som ”skulle få en 
avgörande betydelse för Griegs anseende och framtidsutsikter”.7 

Sonaten i sig består av tre satser, den första satsen är ett Allegro con brio, följt av ett 
Allegretto quasi Andantino och sonaten avslutas med ett Allegro molto vivace. Sonaten går i F 
dur, även om öppningsackordet i första satsen (ett E-moll) först verkar gå i en helt annan 
riktning. 

Första satsen börjar som sagt ganska oklart men från och med den femte takten fullkomligt 
sprudlar den av livsglädje och entusiasm. Violinen kommer in med huvudtemat (se nedan) 
och satsen byggs snabbt upp från en pianonyans till ett explosivt forte.  

 

Efter någon bearbetning av de första idéerna leder han fram till en D – T kadens som avslutas 
i takt 23. Efter det introduceras sidotemat som spelas i både violin- och pianostämman.  

 

                                                
3 Horton, 1984. 
4 Horton, 1984. 
5 Horton, 1984. 
6 Grieg Cederblad, 1946. 
7 Horton, 1984. 
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Sedan bearbetas även detta och satsen fortsätter fram till ytterligare ett avslut med snabba 
sextondelsrörelser och stora ackord. Expositionen repriseras och fortsätter sedan till ett 
kortare mellanparti som markerats Andante och bearbetar huvudtemat, fast denna gång i moll. 
Efter detta återgår det till Tempo I där sidotemat används och modulerar till olika tonarter. 
Sedan fortsätter satsen med en återtagning som är nästintill identisk med genomföringen, 
förutom att sidotemat byter tonart. Efter ett grandiost avslut har Grieg lagt till en slags coda på 
slutet som är noterat Andante och som avlutar satsen eftertänksamt. 

Andra satsen börjar även den något oklart. Pianot börjar med huvudtemat som sedan tas upp 
av violinen. 

 

 

Satsen är uppbyggd av korta delar med repris. A-delen introducerar huvudtemat och 
ytterligare ett tema som spelas i ett slags växelspel mellan båda stämmorna. Partiet avslutas 
med en triolrörelse i spiccato i violinstämman som leder fram till en kadens med poco 
ritardando. 

I nästa del introducerar pianot sedan en variant av huvudtemat och ett crescendo leder fram 
till den första höjdpunkten som är huvudtemat, men denna gång markerat forte och pesante 
istället för piano som i början. Även denna del repriseras. 

Efter detta byter det tonart och tempo. C-delen betecknas Piu vivo och börjas med ett helt nytt 
tema i pianostämman. 
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Denna del baseras till en början på principen att ha en lös sträng klingandes samtidigt som 
temat spelas på strängen bredvid på violinen. Detta ger en väldigt folklig karaktär till satsen 
som förstärks av de nästan improvisatoriska figurerna. Även denna del har en repris, och 
fortsätter sedan till en slags överledning som i sin tur leder till en återtagning. Återtagningen 
spelas dock utan repriser och även denna sats avslutas med en coda. 

Den sista satsen följer även denna mönstret med en oklar start. Det egentliga huvudtemat 
spelas av violin i femte takten och är ett av de teman som bearbetas mest i satsen. 

 

 

Men redan i takt 16 kommer ett helt annat tema med en helt annan karaktär. Huvudtemat 
består nästan enbart av sextondelar, men från takt 16 använder sig Grieg av mycket längre 
notvärden i melodilinjen. 

Från takt 52 introduceras sedan det som jag uppfattar som sidotemat, vilket spelas av pianots 
högerhand för att sedan upprepas av violinen.  
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Grieg fortsätter sedan med att introducera tema efter tema i ett ganska snabbt tempo fram till 
en slags avslutning där han har markerat en repris. 

Efter detta börjar en slags fugatodel där först sidotemat används för att sedan övergå till 
huvudtemat som modulerar flera gånger. Denna del leder så småningom till en slags 
återtagning där återigen sidotemat byter tonart, precis som i första satsen. Tempot skruvas upp 
mer och mer mot slutet, först ett Piu animato, följt av ett Piu allegro och slutligen har även 
denna sats en coda som betecknats med ett Presto. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att analysera hur mina val av fingersättningar påverkar min tolkning 
av Griegs första violinsonat och hur min instudering av pianostämman kan hjälpa mig med 
hur jag formar min egen stämma. 

Mina frågeställningar är: 

- Hur kan jag använda fingersättningar på bästa sätt för att underlätta för intonation och 
musikalisk idé? 

- Hur kan pianostämman i en sonat för violin och piano hjälpa mig att tolka 
violinstämman? 
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2 Metod 
För att kunna genomföra mitt arbete och svara på mina frågeställningar fick jag bland annat 
experimentera med vilka olika fingersättningar man skulle kunna använda och vad de hade för 
olika för- och nackdelar. Detta gjorde jag genom att dels spela och analysera de noterade 
fingersättningarna, men även genom att själv hitta alla möjliga olika sätt att spela fraserna på. 
Mitt fokus låg framförallt på att underlätta för mig själv att spela, exempelvis att underlätta 
för intonationen, men även att göra fraseringen så enkel och självklar som möjligt. 

Förutom detta lade jag även mycket tid på att studera pianostämman. När man spelar sonater 
är det enligt min åsikt alltid viktigt att ha så bra koll som möjligt på pianostämman, dels för 
att det såklart förbättrar samspelet, men även eftersom det generellt är så mycket mer musik i 
pianostämman än i violinstämman. Skulle man bara utgå ifrån sin egen stämma skulle man 
studera in mindre än ett halvt verk och jag tror att många val man hade gjort då inte alls skulle 
fungera senare med alla pusselbitar tillsammans. 

Några av de saker jag tänkte på när jag studerade pianostämman var ifall det fanns tydliga 
ackordprogressioner eller överraskningar harmoniskt som skulle kunna ha en betydelse för 
min frasering. Sedan noterade jag även vilka partier som var av mer ackompanjerande 
karaktär, vilka partier som mer var som dialog mellan piano- och violinstämman och allmänt 
vad i pianostämman jag skulle behöva förhålla mig till i de olika partierna och fraserna. 

3 Resultat 
De anvisningar angående fingersättningar som finns i Peters utgåva var för mig personligen 
generellt svåra att utföra med utgångspunkt i framförallt intonation. Det finns ett väldigt 
romantiskt drag över hur de är utformade vilket jag mycket väl förstår, men som jag är lite 
osäker över om man tänker på autenticitet. Eftersom jag inte har några originalnoter att 
jämföra med vet jag såklart inte ifall några av dem faktiskt är Griegs egna, men eftersom han 
själv var pianist så tror jag inte att det är så troligt att han skulle ha gjort sig besväret att 
komma på fingersättningar i violinstämman. Det mest troliga är att han lämnade detta till 
violinisten att sköta själv. 

Eftersom Griegs musik har väldigt starka romantiska influenser så kan jag förstå tanken 
bakom många av fingersättningarna, men för mig är hans musik även, om inte till och med 
framförallt, influerat av folkmusiken. Speciellt den andra satsen i sonaten har så tydliga 
influenser från folkmusiken, framförallt det andra temat (se nedan) och jag tror att detta är 
något som inspirerade Grieg generellt när han skrev denna sonat.  
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I början av min instudering av stycket försökte jag att hitta lösningar till problematiken med 
intonationen i de fingersättningar som föreslogs, men efter ett tag insåg jag att det inte var den 
bästa lösningen för mig. Jag funderade länge på hur jag skulle kunna förändra 
fingersättningarna för att kunna spela rent men fortfarande få det musikaliska uttrycket jag 
ville. Det var väldigt frustrerande att allt låg så illa till i violinstämman när pianostämman 
däremot var skriven på ett mycket bekvämare sätt. 

Jag är själv ingen pianist, men just faktumet att pianostämman var så mycket bekvämare 
skriven gjorde att jag själv spelade ganska mycket på den. Efter ett tag började jag fundera på 
vad anledningen var till att violinstämman behövde vara så mycket mer komplicerad när den 
rena notbilden, om man tog bort fingersättningar, egentligen var lika ”simpel” som 
pianostämmans. Jag bestämde mig då för att se vad som skulle hända ifall jag ignorerade alla 
fingersättningar i utgåvan och istället utgick ifrån de enklaste och mest självklara lösningarna, 
det som min vänsterhand ville göra automatiskt. 

Den första frasen är i Peters utgåva noterad så här: 

 

Detta fungerade inte så bra för mig, jag tyckte inte om lägeväxlingen till den korta tonen och 
det blev mest ett osmakligt glissando. Jag testade sedan att spela allting i andra läget, för att 
helt slippa att byta läge, men kände mig väldigt osäker i framförallt intonationen. Istället 
testade jag att börja allting så simpelt som det bara gick. Jag utgick ifrån första läget fram till 
att jag naturligt behövde göra ett lägesbyte. Personligen har jag alltid lite svårare att intonera i 
andra läget utan är mer bekväm i första och tredje läget, så jag gjorde en variant där jag 
stannade i första läget hela första takten, även använde en lös a-sträng i mitten av takten 
eftersom jag tyckte att det låg bra och klingade fint, och gick upp i tredje läget i andra takten. 
Dels gjorde detta att det blev bekvämare att spela, men lägeväxlingen skedde även upp till 
frasens melodiska höjdpunkt vilket jag tyckte lät naturligt. 
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Eftersom denna ”simpla” lösning fungerade så bra på första frasen gav mig detta idén att 
använda mig av ett slags ”simpelt” tankesätt för att fingersätta sonaten generellt och jag ska i 
de följande avsnitten förklara mer i detalj hur jag genomförde detta i de olika satserna. 

 

3.1 Sats 1 – Allegro con brio 

Något som förekommer flera gånger i sonaten är att samma tema upprepas två gånger efter 
varandra. Det första exemplet är redan i takt 11–12 och 13–14 och motivet ser ut som 
följande: 

 

Ett väldigt vanligt tillvägagångssätt är att man gör skillnad på dem så att de inte blir exakt 
likadana. Man kan göra detta exempelvis genom att låta andra gången vara en slags ekoeffekt 
eller att tvärtom spela den starkare än första gången. Jag såg det här som en chans att även 
göra något roligt med fingersättningen. Redan från början hade jag en idé att jag ville göra ett 
litet glissando mellan c:et och f:et, men det kändes väldigt tråkigt att göra det båda gångerna. 
Eftersom jag i takt 10 befann mig i tredje läget beslöt jag mig för att stanna kvar där i takt 11–
12 också. Sedan i upprepningen förflyttade jag mig till andra läget och gjorde ett glissando 
med tredje fingret upp till f:et. I och med detta fick jag en automatisk frasering där den första 
frasen lät mer jämn då den förutom sista tonen höll sig på samma sträng, men där den andra 
frasen lade en mycket större betoning på c:et och f:et och allmänt fick ett större uttryck. Jag 
valde att göra på detta sätt och inte tvärtom därför att den andra frasen då naturligt kunde leda 
vidare till nästa del som fortsatte i en uppåtgående rörelse från tonen f. Då detta avsnitt blir 
mer och mer intensivt och dramatiskt tyckte jag att det kändes naturligt att leda in i det med 
energin från den andra fraseringen. 

Ytterligare ett ställe där Grieg upprepar samma fras är i takt 135–136 och 137–138. Detta 
ställe är dock intressant eftersom det ser ut som om frasen ser likadan ut i violinstämman, 
men om man tittar i pianostämman inser man att när frasen upprepas så byter harmoniken i 
höjdpunkten genom att bastonen förändras.  

&b Ó ‰ œbJ œb œj œ ™ œ œ œ ™ œJ
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Helheten blir alltså att frasen är på väg en helt annan stans den andra gången. Jag ville gärna 
att detta skulle framgå även i min egen stämma och valde därför att göra följande 
fingersättning: 

 

Anledningen till att jag valde att göra på just detta sätt var att jag i den första frasen kunde få 
ut ett vackert och jämnt uttryck genom att hålla mig på en sträng. När frasen upprepades ville 
jag förstärka förändringen på höjdpunkten och valde därför att redan i upptakten gå till den 
ljusare a-strängen för att få en ny färg. På det sättet fick den takten även en större koppling till 
nästföljande figur förutom att även harmoniken i pianostämman behålls. 

Denna frasen (takt 135–142) upprepas även som helhet i takterna 143–149, fast ett helt 
tonsteg upp. Här var en av mina idéer att man skulle kunna använda samma mall fast tvärtom, 
alltså att spela takt 143–144 på både d- och a-strängen och att spela takt 145–146 sul D. Detta 
gav en slags överraskningseffekt eftersom det inte blev lika självklart att frasen skulle 
fortsätta på precis samma sätt som första gången. 

Jag har spelat dessa takter som jag precis har beskrivit dem, men även tvärtom eller med 
takterna 135–138 sul D båda två. Detta har jag gjort eftersom jag inte har kunnat bestämma 
mig för vilket av dem som är den ”bästa” versionen. Istället har jag valt någon av de olika 
varianterna beroende på dag och humör. Eftersom alla varianter fungerar bra kändes det 
roligare att kunna vara spontan i stunden och gå på stämning och reagera på impulser från 
pianisten. 

Men det finns även ställen där Grieg upprepar samma fras men faktiskt har skrivit ner 
anvisningar om hur man ska göra skillnad på dem. Ett sådant ställe finns exempelvis i takt 
35–43: 

{
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Här är frasen första gången noterad i pianissimo, men andra gången ska man spela den i forte. 
Även här tyckte jag att det var ett utmärkt tillfälle att använda fingersättningar till att göra 
ännu större skillnad. För att få en mjukare klang och allmänt lite mindre direkt och svagare 
valde jag att spela takterna 35–39 sul A. Jag övervägde att följa anvisningarna som står i 
Peters utgåva, att gå över till d-strängen från a:et i takt 36 och klättra upp på d-strängen 
istället, men bestämde mig istället för att behålla allt på en sträng. Dessutom tyckte jag att den 
lösa a-strängen istället gav ett mer intressant och annorlunda uttryck. 

När frasen upprepades i forte noterades den i Peters utgåva på ett liknande sätt i början som 
första gången, förutom att förslaget här var att använda den lösa a-strängen och sedan använda 
både a- och e-strängen. Självklart skulle det ha gått att göra skillnad på fraserna med denna 
fingersättning, men eftersom jag tyckte det kändes tråkigt att börja den på exakt samma sätt 
bestämde jag mig för att testa vad som skulle hända om man skulle börja med en lös e-sträng 
istället. Detta kändes nästan lite kontroversiellt, eftersom man som klassisk violinist ofta blir 
lärd att man ska undvika lösa e-strängar eftersom de låter skrikigt och allmänt ofint. Oftast 
använder man den bara om det står uttryckligt noterat eller om man ska spela dubbelgrepp 
som involverar den lösa strängen. 

Just i detta sammanhang tycker jag dock att e-strängen nästan borde vara det självklara valet. 
Istället för att kännas skrikig lyckas den istället tillföra en ny energi och har mycket lättare att 
göra sig hörd över pianostämman som lägger på fler toner i samma ackompanjemangsmodell 
som innan och genast blir mycket tjockare. 

Något som är värt att nämna om pianostämman i just detta parti är att medan högerhanden 
ligger på ett sextondelsackompanjemang så upprepar vänsterhanden nästan exakt 
violinstämmans melodi med en halv takts förskjutning så att det uppstår en slags kanon. När 
frasen upprepas i forte utökas pianostämman med ytterligare en ackordton i höger hand, och 
melodin i vänster hand spelas i oktaver. Även detta tyckte jag var ett tydligt argument för att 
violinstämman skulle spelas på e-strängen, eftersom man på så sätt både fick ett starkare 
basregister från pianot men även en ljusare och mer direkt klang från violinen som matchade 
botten bättre. 

3.2 Sats 2 – Allegretto quasi Andantino 
Den andra saten i sonaten är nog nästan min personliga favorit. Just denna sats är så tydligt 
inspirerad från folkmusiken i alla teman och det har verkligen funnits mycket utrymme att 
göra den till sin egen. 

Den börjar med ett ganska simpelt tema som spelas av pianot och sedan upprepas av violinen. 
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Förslaget till fingersättning i Peters utgåva är att börja i fjärde läget för att sedan ta sig ner till 
tredje läget på andra slaget i andra takten. Mitt första problem med detta var att höjdpunkten 
skulle spelas med fjärde fingret. Idealet är såklart att man ska kunna spela alla toner med 
vilket finger som helst och kunna få det att låta lika bra med alla, men precis som de flesta 
andra har även jag ett fjärdefinger som inte är lika starkt som de övriga. Detta innebär då till 
exempel att det inte är lika lätt att vibrera och att utslaget på vibratot inte blir lika stort som 
det skulle bli med ett annat finger. Detta är såklart något jag jobbar på att förbättra, men det är 
ändå oftast smart att använda exempelvis tredje fingret för att få en fin ton speciellt när man 
går lite högre upp på strängen.  

Jag testade några olika varianter och kom efter ett tag fram till att jag tyckte att det lät väldigt 
snyggt om man gjorde ett glissando upp till a:et. För skojs skull testade jag att spela a:et med 
en flageolett istället. Jag visste med ens att det precis så jag ville spela det, glissandot upp till 
flageoletten blev till en musikalisk glimt i ögat och det kändes helt rätt för det här simpla 
temat som annars lätt blev väldigt tråkigt och intetsägande. 

Nästa förslag till fingersättning som jag ogillade direkt var i takt 15–16. Detta är en variant av 
figuren i de två takterna innan, men lite mer utsmyckad. 
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Förslaget i Peters utgåva gick ut på att man skulle spela figuren helt sul A. Jag kan förstå 
tanken bakom fingersättningen och man kan säkert få det att låta snyggt, men jag tyckte att 
det var en onödigt krånglig variant på ett väldigt kort ställe. Det skulle vara väldigt svårt att få 
fram alla toner tydligt med så många lägeväxlingar i väldigt korta notvärden. Om man istället 
valde att spela den första takten på e-strängen och sedan använda den sista lösa strängen i 
takten för att byta läge och spela den andra takten sul A fick man flera fördelar. Dels var det 
lättare att få fram tonerna tydligt, eftersom e-strängen generellt klingar mer direkt än a-
strängen. Dessutom behövde man inte byta läge mellan triolerna vilket också gav mer 
tydlighet. Det jag tyckte var smidigast med denna variant var dock att man kunde använda sig 
av den lösa e-strängen för att byta läge, vilket helt eliminerar risken för ofrivilliga glissandon. 
Det enda jag behöll från förslaget från Petersutgåvan var lägeväxlingen ner till första läget på 
sista tonen. Detta gjorde jag delvis eftersom jag tyckte att det lät bättre att behålla den sista 
figuren på en sträng, men även för att det här fanns utrymme för att göra ett litet glissando 
neråt som jag tyckte om. 

Ytterligare ett ställe där jag tyckte att den föreslagna fingersättningen utgjorde en fälla för 
ofrivilliga glissandon var takt 31–32. 

 

Här var förslaget att man skulle spela den första tonen i sextondelsfiguren med första fingret, 
sedan både andra och tredje tonen med andra fingret och den fjärde tonen med tredje fingret. 
Sedan skulle man upprepa mönstret i de följande figurerna som följde samma 
halvtonsmönster. Jag kände direkt att detta inte var något som skulle låta bra i ett lite högre 
tempo än övningstempo eftersom risken var att det skulle bli ett otydligt tonbyte mellan andra 
och tredje tonen. Istället valde jag helt enkelt att använda alla fingrar – i varje figur använde 
jag i tur och ordning alla fyra fingrar och byte sedan läge till nästa figur som spelades på 
samma sätt. På det sättet blev det tydligt och smidigt att spela samtidigt som jag i den sista 
sextondelsfiguren kunde använda fjärde fingret för att göra ett glissando upp till flageoletten. 

Något jag generellt har funderat mycket över i denna satsen har varit användandet av 
glissandon. Som jag tidigare nämnt tyckte jag att några av de föreslagna fingersättningarna 
skulle kunna orsaka ofrivilliga glissandon, men jag tycker definitivt att detta är en sats där 
man kan använda just glissandon som hjälpmedel för uttryck. Jag har redan nämnt några 
ställen där jag valde att göra glissandon men partiet mellan takt 33–40 var ett ställe där jag 
nästan inte kunde hålla mig från att spela smöriga glissandon nästan överallt. 

I det här partiet används huvudtemat i satsen men i en fortenyans och med beteckningen 
pesante. Det kändes väldigt naturligt att använda lösa strängar, en av de få gånger där jag höll 
med förslagen i Petersutgåvan, och att använda sig av ett nedåtgående glissando i de många 
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nedåtgående terserna. Emellertid blev det efter ett tag lite för mycket av det goda då jag 
märkte att jag istället hade övergått till att spela glissando på varje nedåtgående ters vilket 
förstörde uttrycket. Istället försökte jag att i stunden välja några av sprången, gärna olika i 
reprisen, och på så sätt få in en liten improviserad känsla – något som jag själv upplever som 
ganska folkligt inspirerat. 

I mellandelen av satsen följde jag i princip de förslag som fanns i utgåvan då det inte fanns så 
många olika alternativ i exempelvis de delar där man skulle spela en melodi samt en lös 
sträng samtidigt. I återtagningen använde jag mig av samma principer som jag har beskrivit. 

3.3 Sats 3 – Allegro molto vivace 
Tredje satsen bygger, som jag tidigare nämnt, på väldigt många teman och motiv. Det första 
temat presenteras i violinstämman i takt 5. 

 

 

Detta tema ser väldigt enkelt ut i notbilden men är faktiskt inte så lätt att spela som det ser ut. 
Första gången temat presenteras är det någorlunda naturligt att spela eftersom de flesta 
strängbyten hamnar på pulsslagen men senare i satsen dyker temat upp och transponeras till 
fyra andra tonarter. Från början spelas temat i satsen grundtonart, F dur. Temat transponeras 
sedan till F moll i takt 167 i fugatodelen som börjar efter reprisen. Bara några takter senare 
transponeras det till Ass dur, efter det till G moll och slutligen till Bess dur. 

Temat fungerar bra att spela i de första två tonarterna eftersom man kan använda lösa strängar 
och hålla sig på en och samma sträng i legatobågarna fram till åttondelen på andra slaget i 
andra takten. Detta underlättar för tydligheten och gör det enklare att spela. Förslaget i Peters 
utgåva var att hålla fast vid den principen i takt 179–182 när temat gått över i Ass dur. Enligt 
detta förslag skulle man i andra takten spela så här: 
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Eftersom jag tyckte om principen testade jag detta men insåg att intonationen på dess:et och 
ass:et blev problematiska när jag höjde tempot. Istället testade jag att använda mig av den lösa 
e-strängen i början av den andra takten och hålla mig i första läget under sextondelarna. Detta 
fungerade mycket bättre för mig intonationsmässigt. Det blev dock inte lika enkelt att få 
samma klarhet i artikulationen, men detta gick att lösa genom en tydligare strängväxling i 
stråkhanden på den sista sextondelen. 

Från takt 187 hade temat gått över i G moll. Detta var nog den svåraste tonarten att spela det i, 
eftersom man behövde ta sig till andra läget under någon av sextondelarna i den första takten 
för att kunna hålla sextondelsfiguren i andra takten på en och samma sträng. Peters utgåva 
föreslog att spela det så här: 

 

Problematiken med denna variant var att det var nästintill omöjligt att inte spela ett litet 
glissando mellan fiss:et och g:et i slutet av första takten. Därför testade jag flera andra 
möjligheter som att exempelvis hoppa direkt från första till andra läget mellan takterna eller 
att spela andra takten i tredje läget och sträcka ner första fingret till fiss:et. Tyvärr hittade jag 
inget alternativ som fungerade bättre så jag försökte istället att undvika glissandot så mycket 
som möjligt även om det inte kändes optimalt. 

Den sista tonarten, Bess dur, var den som blev svårast för mig att spela. Även här testade jag 
flera olika varianter men bestämde mig trots allt för det alternativ som föreslogs i Peters 
utgåva. 

 

Anledningen till att just denna variant blev svårast var att strängväxlingen som skedde på 
ess:et spelades med fjärdefingret. Idealet är såklart att man kan spela likadant med alla 
fingrar, men som jag nämnt tidigare har jag problem med att mitt fjärdefinger är något 
svagare än resten. Detta innebar alltså att strängväxlingen komplicerades. 

Som tidigare nämnt består sista satsen av väldigt många teman och motiv. De flesta 
presenteras dock på ett väldigt liknande sätt – oftast introduceras det av pianot (förutom i takt 
5 som presenteras av violinen) och upprepas sedan av violinen. Det första exemplet är 
sidotemat som kommer i takt 52. Temat presenteras först i pianostämman och upprepas sedan 
nästan identiskt åtta takter senare i violinen förutom att det denna gång leder vidare till nästa 
tema. 
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Det här är ett av de ställen där jag insåg att det var av större vikt att studera pianostämman än 
min egen stämma. Eftersom all harmonik spelades i pianostämmans åtta takter var det lättare 
att basera fraseringen på pianot än på violinstämman. Dessutom, rent praktiskt, så spelades 
pianostämman först vilket innebar att det var den som satte stämningen. Som violinist fanns 
det sedan egentligen bara två alternativ: att härma det pianisten spelade eller att reagera på 
motsatt sätt. Exempelvis artikulationen och längden på den allra första tonen spelade jag alltid 
olika beroende på vad jag fick för impuls från pianisten. 

Förutom detta exempel fanns det flera ställen där piano- och violinstämman spelade samma 
tema efter varandra eller omlott. Ett av de vackraste ställena enligt min åsikt i satsen 
exempelvis, temat som börjar i takt 92 är uppbyggt på precis ett sådant sätt. 

 

Även här tyckte jag att det var viktigt att gå på pianistens impulser just eftersom 
violinstämman var den som agerade en slags ekoeffekt. Jag skulle våga påstå att detta är något 
som generellt beskriver denna sats från och med sidotemat. I början av satsen är det helt klart 
violinen som tar initiativ medan pianot har en mer ackompanjerande roll, men från det att 
sidotemat presenteras är nästan varje tema presenterat i pianostämman först, medan violinen 
kommenterar. Violinen har såklart ingen oviktig roll och har såklart utrymme att ge nya idéer 
till tolkning av fraserna, men grunden ligger helt klart i pianostämman. 
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4 Slutreflektion 
Det här arbetet har gett mig flera viktiga erfarenheter. Det som varit viktigast för mig 
personligen är att jag har börjat bli mer självständig vad gäller mitt spel. Både det faktum att 
jag själv valt repertoar utan att rådfråga med en lärare först och sedan arbetet med att 
självständigt fundera kring vilka val jag har för att framföra stycket på bästa sätt har fått mig 
att lita mer på min egen kunskap och förmåga. Jag har även lärt mig att de ”simplaste” 
lösningarna ibland, eller ganska ofta faktiskt, kan vara de bästa. Som violinist blir man ofta 
fostrad att göra saker väldigt svårt för sig själv, kollar man på exempelvis Paganinis Caprices 
verkar det som om det enda man kan göra för att vara en bra violinist är att kunna spela svåra 
tekniska saker, och nästan all romantisk repertoar bygger på att man ska spela på ett 
egentligen väldigt onaturligt sätt både i höger och vänster hand för att få fram linjer och 
musikaliska idéer. 

Griegs första violinsonat har hjälpt mig att inse att det inte alltid behöver vara så fruktansvärt 
komplicerat. Jag utgick ifrån perspektivet att spela det som ett romantiskt stycke i början, men 
när jag istället tog bort många onödiga hinder blev det mycket lättare att göra musik. Även 
faktumet att Grieg var så ung när han skrev sonaten tror jag har hjälpt mig att inte bli för 
komplicerad utan att istället ha ett lite mer naivt tankesätt. 

Förutom det jag har lärt mig speltekniskt tycker jag också att det är värt att nämna kunskapen 
som jag fick om Grieg som person. Vanligtvis brukar jag inte läsa på så mycket om 
kompositörerna till verken jag spelar utan man kan kanske på sin höjd de generella sakerna 
som tid och stil. Men det gav mig verkligen en djupare förståelse att ha läst på om Grieg. Att 
ha lite kunskap om vad som pågick i kompositörens liv, och när under denna period just det 
verk man spelar kom till kan ha en oerhört stor betydelse för tolkningen av det. Dessutom ger 
en större kunskap om kompositören ytterligare ett redskap för att kunna ta beslut i arbetet med 
stycket. I mitt fall var det till exempel till stor hjälp för att kunna resonera kring huruvida man 
ska utgå ifrån ett mer romantiskt ideal i tekniken eller ett mer folkligt. Att jag då hade läst om 
Grieg och fått en förståelse för vilken tid han levde i, vilka förutsättningar, förebilder och 
idéer han hade, hjälpte mig att kunna styrka de val jag gjorde. 

För mig var det såklart viktigt att utgå ifrån hur Grieg hade velat att sonaten skulle låta, men 
jag har under arbetets gång även lärt mig att själv göra val och ta initiativ utifrån vad jag själv 
tycker låter bra. Detta har naturligtvis ofta haft sin utgångspunkt i den kunskap jag tog del av 
om Grieg, men eftersom man såklart aldrig kan vara helt säker på hur det ”skulle” låta så har 
jag ändå tagit många självständiga beslut. Detta är något som jag verkligen tycker att jag har 
haft nytta av. Som sagt vill man ju såklart alltid göra kompositören rättvisa när man spelar ett 
verk, men jag har märkt mer och mer att man har väldigt många möjligheter att göra musiken 
till sin egen, helt enkelt genom att leka med olika idéer som kanske inte alls hör hemma i 
stilen egentligen. Det har i alla fall för mig väckt en ny glädje och vilja att musicera, när man 
inte känner krav att spela på ett visst sätt hela tiden. 
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Under arbetets gång har jag utgått ifrån frågeställningarna ”Hur kan jag använda 
fingersättningar på bästa sätt för att underlätta för intonation och musikalisk idé?” och ”Hur 
kan pianostämman i en sonat för violin och piano hjälpa mig att tolka violinstämman?”. Nu i 
efterhand inser jag att jag tyvärr inte har ett riktigt konkret svar på dessa frågor. Det är svårt 
att försöka sammanfatta allt jag har jobbat med. Men för mig personligen så är nog svaret att 
jag ska utgå ifrån de fingersättningar som känns naturliga för mig istället för att blint lita på 
det som står tryckt i noterna. Dessutom har jag lärt mig att reflektera över vad de olika valen 
av fingersättning har för konsekvenser för intonation, tydlighet och musikalisk idé.  

Vad gäller pianostämman och dess relevans för mig som violinist så har jag kommit fram till 
att harmoniken ofta kan vara intressant för hur man väljer att utforma motiv och fraser, något 
som inte är lika självklart om man endast utgår ifrån violinstämman. Även saker som hur 
kompfigurer är utformade kan påverka hur melodin bäst kan utformas och det underlättar 
mycket om man vet vilka delar som är uppbyggda som melodi, som ackompanjemang eller 
vart det är tvärtom i stämmorna, var man kanske har två teman mot varandra eller 
kommenterar varandra osv. Ju större kunskap om dessa saker man har desto roligare tycker 
jag att det är att repetera och spela tillsammans, och det underlättar även enormt mycket om 
den som har färre toner kan förhålla sig till den mer komplexa stämman istället för tvärtom. 
För om man ska vara riktigt krass så utgör violinstämman sällan mer än ca en tredjedel av den 
hela musikaliska bilden. 
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