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Sammanfattning
Syftet med studien var att finna lösningar i en begränsad repertoar för oboe, genom att belysa 
musik komponerad för violin av den ouppmärksammade kvinnliga tonsättaren Marion Bauer. 
Syftet var i förlängningen att inspirera andra musiker att utföra liknande studier. Detta 
genomfördes metodiskt genom konstnärliga val baserade på musikanalys och transkription till 
oboe av Bauers verk Up the Ocklawaha, Op. 6 som komponerades för den kvinnliga 
violinisten Maud Powell. Vidare egna inspelningar, musikhistoriska studier och intag av andra 
verk, såsom Clara Schumann-Wiecks tre romanser för violin och piano, Op. 22. I 
transkriptionen identifierades utmaningar i form av dubbelgrepp och flageoletter för violin. 
Studiens resultat påvisar lösningar genom konstnärliga val som prioriteringar av bärande 
meloditoner och oktaveringar. Resultatet indikerar att transkriptionen var fullt genomförbar 
genom noga övervägda konstnärliga val trots tekniska utmaningar. Studiens övergripande 
resultat belyser vikten av att  framhäva kvinnliga kompositörer som annars i tillräcklig grad 
inte uppmärksammas.

Nyckelord: Marion Bauer, Up the Ocklawaha, Maud Powell, Clara Schumann-Wieck, oboe, 
violin, kvinnliga tonsättare
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1 Inledning och bakgrund
Jag har spelat oboe sedan jag var nio år gammal. Jag är idag 23 och kan inte minnas att jag 
någonsin spelat ett soloverk av en kvinnlig tonsättare. Jag ville göra min del i arbetet att lyfta 
fram kvinnorna i musikhistorien, och var fram tills nyligen övertygad om att repertoaren för 
oboe, från tidigare epoker, var begränsad till musik skriven av män. 

Sedan jag började på Kungl. Musikhögskolan har jag fått lära mig mer om vår musikhistoria 
och hur kvinnor blivit  bortglömda och begränsade. Hur de blev tvingade att gifta sig istället 
för att skriva eller spela musik, och hur de ständigt tvingades släppa alla drömmar om ett  syfte 
utanför hemmet. Trots detta finns det musik att tillgå, men problemet är att vi valt och 
fortsätter välja att inte spela den. 

Min tanke var att jag ville spela ett  verk komponerat av en kvinna, tillsammans med piano, 
och inte begränsa mig till musik komponerat  för oboe, då majoriteten av musiken som finns 
av kvinnliga kompositörer är komponerad för piano, violin och sång, så länge jag ansåg det 
spelbart på mitt instrument. Gärna ett verk av en kompositör jag tidigare inte hört så mycket 
av, vilket dock visade sig vara svårare än väntat. Jag hittade listor med verk på flera hemsidor 
tillägnade kvinnliga kompositörer, men det var svårt att hitta inspelningar och noter. Jag fann 
till slut verket: Up the Ocklawaha Op. 6 av Marion Bauer. Ett verk jag verkligen tyckte om 
och såg fram emot att framföra. 

1.1 Kvinnliga tonsättare och deras arbetsvillkor
Historiens och samtidens kvinnoförtryck är något som idag kommer fram och talas om allt 
mer.  Ursäkter som att  kvinnliga hjärnor saknar kapaciteten att komponera storartad musik är 
något som inte längre godtas som ursäkt för bristen på kvinnliga kompositörer. Kompositören 
Marion Bauer kommenterade avsaknaden av kvinnliga kompositörer på New Yorks forum för 
kompositörers konsert 1937:  

	
 There are a great many more than you think. What many women composers need is 
 encouragement and an opportunity to work and to be taken seriously.... Just think of us as 
 composers and never call us lady composers. (N.N., 2016).

 Det finns många fler än du tror. Vad många kvinnliga kompositörer behöver är uppmuntran och 
	
 en möjlighet att arbeta och tas på allvar ... Tänk på oss som kompositörer och kalla aldrig oss för 
	
 kvinnliga kompositörer. (förf. övers.).

Samhället har genom åren funnit  många sätt  att hindra kvinnor från att uppnå sin verkliga 
potential. Att  vara kompositör eller musiker ansågs högst olämpligt för en kvinna. Det tycktes 
visa en sexuell tillgänglighet. Till följd av starka restriktioner i arbetslivet fanns det inte 
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många val för en kvinna att uppnå ekonomisk trygghet. Att gifta sig med en välbärgad man 
var det ekonomiskt minst riskabla alternativet. (de Niese, 2018)

Ett antal kvinnor har genom musikhistorien lyckats ta plats, dessa är kompositörer som 
Hildegard von Bingen, Fanny Mendelsohn Hensel, Clara Wieck Schumann, Louise Farrenc, 
Lili Boulangér, Amy Beach och Rebecca Clarke. De behövde ständigt kämpa för sin rätt att 
skapa musik, och fann det i varierande grad svårt att bli publicerade. (Peacock Jezic, 1988)

Medeltida kompositören Hildegard von Bingen fann sitt stöd för komponerandet i kyrkan som 
nunna, men försöktes ändå tystas ned. En gång då hon tillrättavisade en ärkebiskop blev hon 
förbjuden att sjunga som straff. (de Niese, 2018) 

En av den klassiska världens mest kända kompositörer Wolfgang Amadeus Mozart, hade en 
storasyster vid namn Maria Anna ”Nannerl” Mozart. Syskonen delade genetik och musikalisk 
uppväxt. Tillsammans med deras far Leopold turnérade de båda i Europa som underbarn. I 
bevarade brev skrivna av familjemedlemmarna kan en läsa hur Leopold ansåg Nannerl en av 
de mest skickliga pianister i Europa. Wolfgang Amadeus har uttryck flera gånger hur ingen 
kunde spela hans pianomusik så bra som hon. Hon hade samma musikaliska talang men var 
tvungen att sluta efter att hon fyllt 18 år. Ett flickebarn kunde spela musik, men en vuxen 
kvinna riskerade därmed sitt rykte. (Milo, 2015) 

Alma Mahlers make kompositören Gustav Mahler krävde av henne att sluta komponera då de 
skulle gifta sig. Hon beskrev då i sin dagbok hur hon kände det som om någon tagit henne i 
armen och lett iväg henne från sig själv. (de Niese, 2018)

Även om dagens kvinnor inte stöter på samma svårigheter i att få komponera, kämpar 
kvinnliga kompositörer med att få representation i konserthusen. I en statisktisk undersökning 
över de finansierade musikinstutitionerna, utförd av KVAST (Kvinnlig anhopning av svenska 
tonsättare) och Föreningen Svenska Tonsättare (FST), framgår det att av all den västerländska 
konstmusiken som framfördes offentligt i Sverige under konsertsäsongen 2018/19 var 93,31% 
av musiken skriven av män. Endast 6,66% var musik av kvinnor. (KVAST & FST 2019, s.13)

1.1.1 Marion Bauer (1882-1955)

Marion Bauer föddes år 15 augusti år 1882 i staden Walla Walla i Washington. Hennes 
föräldrar hade immigrerat från Frankrike och hon var yngst av sju syskon. Det talas om hur 
hon låg i en korg på familjens piano då hennes 17 år äldre syster Emilie övade och gav 
pianolektioner. Flera år senare började hon själv ta lektioner av sin storasyster, och efter att ha 
slutat högstadiet år 1898 gjorde hon systern sällskap genom att flytta till New York och 
fokusera på komposition. I New York studerade hon för Henry Holden Huss och Eugene 
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Heffley och år 1905 kom hon i kontakt med den franska violinisten och pianisten Raoul 
Pugno. Hon undervisade honom och hans familj i engelska, och i gengäld tog Pugno med 
Bauer till Paris. Här kom hon i kontakt med Nadia Boulangér, och i utbyte mot lektioner i 
komposition fick även Nadia lära sig engelska. Genom detta utbytet blev det senare möjligt 
för Boulangér att ta sig an många andra inflytelserika amerikanska elever så som Leonard 
Bernstein, Aaron Copland och Philip Glass. (Edwards, 2009) (Pickett, 2014)

Bauer flyttade tillbaka till New York år 1907 och studerade då för Walter Henry  Rothwell 
samt Eugene Heffley, som förblev en musikalisk inspiration fram till hans död 1925. Hon 
studerade även i Berlin 1910-1911 för Paul Ertel och André Gédalde i Paris 1923-1924. 
Mellan åren 1919 och 1944 spenderade hon tolv somrar på the MacDowell Colony. En 
organisation för kompositörer, konstnärer och skribenter - där hon kom att komponera många 
av sina verk. Samt träffa och knyta kontakter med andra viktiga kvinnliga kompositörer under 
hennes tid, så som Amy Beach, Ruth Crawford och Miriam Gideon. (Edwards, 2009) 

Efter systern Emilies död år 1926, började Bauer undervisa i musikhistoria och komposition 
vid New York University. Hon var även lärare vid bland annat Julliard School och gav 
offentliga föreläsningar om nutida musik under somrarna. (Edwards, 2009) 

Som många andra kvinnliga kompositörer började Marion Bauer med att komponera verk för 
piano och sång. Under sin livstid kom hon sedan att komponera flera verk för orkester, samt 
många verk för olika kammarmusikaliska konstellationer. Musiken är mestadels melodiskt 
fokuserad och visar mycket på romantiska och impressionistiska influenser. Trots hennes mer 
konservativa stildrag var Marion Bauer en stor kämpe för modern musik. På 1940- och 1950-
talen utförde hon korta experiment med tolvtonsmusik. Hon spelade även stor roll i 
utvecklandet av harmonik baserat på annat än tersstaplingar, inom amerikansk musik. I verket 
Sun Splendor (1926) för solopiano, experimenterade Bauer med harmonik baserat på 
kvintstaplingar. Tillsammans med Ernest  Bloch var hon först inom amerikansk musik att göra 
detta. Hon arrangerade sedan verket för orkester som senare fick sitt uruppförande med New 
York Philharmonic dirigerad av Leopold Stokowski år 1947. (Edwards, 2009) 

Notexempel 1. Först en tersstapling i C-dur och sedan en kvintstapling i C.    

Bauers entusiasm och stöd för den amerikanska nyskrivna musiken visades bland annat 
genom hennes engagemang i flertalet organisationer. Hon var grundande medlem i the 
American Music Guild (1921), the Society of American Women Composers (1925), the 
American Composers Alliance (1937) och the American Music Center (1939). Hon var även 
styrelsemedlem i the League of Composers och the American Composers Alliance, samt 
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sekreterare för the Society for the Publications of American Music. Ofta var hon den enda 
kvinnan i position av ledarskap i dessa föreningar. (Edwards, 2009) 

Under hennes senare år tillägnades hennes musik en konsert på Town Hall i New York år 
1951, samt spelades hennes musik på New Yorks forum för kompositörers konsert år 1954. 
Som viktig skribent gällande musik publicerades hon i flertalet tidskrifter och publicerade 
själv fem böcker. Marion Eugénie Bauer dog den 9 augusti 1955. (Edwards, 2009) 

1.1.2 Up the Ocklawaha Op. 6 

Den första stora amerikanska violinisten, Maud Powell, kom att bli internationellt känd för sin 
skicklighet och virtuositet. Hon satte en ny standard för violinspel och inspirerade oändligt 
med sitt  musikaliska uttryck. Powell kritiserades för att  spela mycket amerikansk musik, och 
hon uttryckte hur hon ansåg amerikanska musiker skyldiga att spela de mest framstående 
amerikanska verken. (Schaffer, 2007) 

År 1913 på Powells årliga uppförande i New York, presenterade violinisten fem verk för 
violin skrivet av amerikanska kompositörer. Ett av dessa var verket Up the Ocklawaha Op. 6 
komponerat av Marion Bauer. Maud Powell hade flera gånger önskat att Bauer skulle 
komponera ett verk åt henne. Då Powell kom hem till New York i början av 1912, sprang hon 
på Bauer i staden. Hon tog då med henne hem till sitt boende och beskrev en resa hon gjort 
genom Florida, och en båttur över floden Ocklawaha. Bauer har sedan uttryckt hur hon var så 
djupt imponerad av hennes beskrivning, att hon genast hörde ett tema hon ville arbeta med. 
Då Bauer visade sina skisser för Powell, hade violinisten tårar i ögonen och förklarade hur det 
kändes som om Bauer varit med i båten själv. (Schaffer, 2007) 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta konstnärliga examensarbete är flerfaldigt: i) att inte hindras av en begränsad 
repertoar, skriven för särskilda instrument, i detta fallet oboe, ii) att initiera ett arbete med att 
utforska och lyfta fram musik skriven av kvinnliga kompositörer, inte minst de som ännu inte 
uppmärksammats i tillräcklig grad, iii) att utgöra en inspiration till andra att utföra liknande 
studier.    

För att uppfylla syftet har jag utarbetat fyra övergripande frågeställningar. 

• Hur kan repertoar öppnas upp för ändringar av dagens musiker?

• Hur kan kvinnliga kompositörer tydligare inkluderas i dagens musikuppföranden och 
musikaliska representation? 
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• Hur går en till väga för att instudera och framföra ett verk skrivet för violin på oboe? Det 
gäller exempelvis tekniska utmaningar som dubbelgrepp, flageoletter, omfång och register. 

• Vilka avvägningar bör utföras vid transkribering för att göra en tonsättaren rättvisa? Är det 
upp till musikern att få spela vad hen vill på olika instrument? Vilka fördelar respektive 
nackdelar kan urskiljas med att spela ett verk skrivet för violin på oboe?

2 Metod
Partituret jag använt mig av är publicerat  av Arthur P. Schmidt år 1913, och är den enda 
utgåvan. Det finns inte heller många olika inspelningar, jag har hittat två stycken. Jag har 
lyssnat på båda, men mest fokuserat på versionen av violinisten Rachel Barton Pine, och 
pianisten Matthew Hagle. Jag har även sökt efter tolkningar på annat  instrument än violin, 
men utan resultat. 

Under transkriberingen har jag spelat in mig själv, och sedan lyssnat  och jämfört med 
inspelningarna jag funnit. Detta för att verkligen höra under processens gång om jag uppfyller 
mina egna krav för hur jag vill porträttera musiken på oboe. Instrumentrelaterade hinder jag 
stött på har jag löst  genom att hitta alternativa spelsätt, med respekt för tonsättaren och 
musiken. Alternativen jag sedan valt  har varit de jag ansett låter bäst i sammanhanget, och 
som passar karaktären och uttrycket jag vill förmedla. Jag har sökt men inte hittat information 
om allmän vägledning vid transkription av musik.

För att  närma mig fungerande metoder att spela musik skriven för violin har jag också lyssnat 
på Clara Schumann-Wiecks tre romanser for violin och piano, Op. 22. Dessa spelas ofta på 
oboe, och jag har hört både lärare och andra studerande framföra dem. Jag har fokuserat på 
den första romansen, Andante Molto, och lyssnat på och jämfört inspelningar med oboe och 
violin. Jag har specifikt lyssnat efter hur tolkningarna skiljer sig från varandra, och i vilka 
delar klangerna liknar varandra. Detta för att finna inspiration i hur andra oboister valt att 
tolka fraseringar, samt lösa problematik gällande andningspauser. Jag har mest lyssnat på 
oboisten Céline Moinet och violinisten Lisa Batiashvili. 

Då jag samlat information kring Marion Bauer har jag använt mig av söktjänster så som 
Grove Music Online och engelska Wikipedia. Jag fann även en bok skriven om Marion Bauer 
och hennes syster, Emilie Bauer, av Susan Pickett (2014). Jag läste även i boken Women 
Composers, men där stod Marion Bauer tyvärr inte omnämnd. 
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I processen av att hitta ett passande verk för projektet sökte jag fram listor på kvinnliga 
kompositörer på google, och sökte sedan vilka som fanns inspelade på Naxos. För att  erhålla 
noter har jag använt mig av Imslp. 

3 Analys
I detta kapitlet kommer det först en genomgång av styckets form, samt en musikalisk 
beskrivning.  Därefter följer en redovisning av mitt arbetssätt gällande transkriberingen till 
oboe, och de konstnärliga val och kompromisser jag gjort. Alla besluten är tagna med respekt 
för tonsättaren.  

3.1 Form
Verket delas naturligt in i tre delar, med tillhörande introduktion och coda. Det börjar med en 
kort introduktion i pianot i två takter för att sedan starta det jag kallar ”A” redan i takt tre. Här 
får vi höra violinen presentera huvudtemat. Melodin framträder tydligt i pianissimo, med ett 
lugnt ackompanjemang på pulsslagen i pianot. Detta fortsätter fram till takt 11, då pianot tar 
över huvudtemat och framför det i ett klingande forte, med tillagda förslagstoner som 
utsmyckning. Från och med takt 15 utvecklas temat till ett ackompanjemang för violinen som 
fortsätter fram till takt 18 då vi hör ett musikaliskt skifte. Här förbereder pianot inför nästa del 
genom att spela bredare och delvis öka tempot. 

Notexempel 2. Huvudtemat ur Up the Ocklawaha. 

Nästa del, ”B”, startar tydligt med ett nytt tempo i takt 20. Här presenterar violinen verkets 
sidotema. Pianot ackompanjerar med ett rörligare motiv än tidigare. Melodin är mer studsig 
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och binds inte över taktstrecken, som i det tidigare temat. Detta fortsätter fram till takt 28, då 
violinen tar upp ett nytt motiv. Efter en återtagning av sidotemat i pianot, kommer musiken 
sedan att lugna ner sig från takt 36, och gör en stillsam övergång till nästa del ”A2”. 

Notexempel 3. Sidotemat ur Up the Ocklawaha. 

I takt 40 kommer vi tillbaka till tempo I, och verkets huvudtema. Melodin återges på samma 
sätt, däremot kontrasterar ackompanjemanget mot hur det såg ut i ”A”. Pianot har en mer 
rörlig stämma, liknande vid stämman i ”B”. Pianot tar över huvudtemat från takt 48, då 
violinen lämnar över fokus och spelar på pulsslagen. Efter en fermat i takt 52, avslutar piano 
och violin tillsammans ”A2” med ett ritardando och toner på slagen. 

Efter nästa fermat, i takt 55, kommer en coda. Det är en stillsam avslutning på verket. Violin 
och piano spelar gemensamt på pulsslagen fram till fermaten i slutet på takt 57. Från och med 
nästa takt kommer violinen att börja tonerna på andra åttondelen av slagen. De båda 
instrumenten avslutar tillsammans med långa toner.

 Introduktion  A    B    A2    Coda  
        1-2           3-19            20-39    40-54     55-62
       c-moll             c-moll     f-moll    f-moll  c-moll  g-moll  c-moll

3.2 Beskrivning av musiken 
Bauer inleder verket med mjuka ackord i pianot, som en inbjudan till violinen att börja spela. 
Huvudtemat tar avstamp i en ren c-moll skala, men börjar redan i andra takten ändra på de 
fasta förtecknen. Detta resulterar i mer kromatiska rörelser och en på så sätt  ökad intensitet. 
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Melodin bildar ett genomtänkt mönster genom att  växla mellan att bygga uppåt och neråt i 
tonhöjd, då det ser ut som vågor på vattnet i notbladet. Tydligheten i metaforen ger musikern 
en stor hjälp att förstå bilden musiken ska gestalta, samtidigt som det också når ut  till 
åhöraren. Lyssnaren kan höra hur båten rör sig fram över melodilinjen.

Även i pianostämman skymtas samma mönster. Ackorden är spridda men är lagda så att 
varannan toppton är högre än tonen före, som i ett ”sick-sack”-mönster. Baslinjen går stegvis 
längs skalan upp i två takter, sedan ner samma väg. Ackorden som spelas takten innan 
baslinjen vänder tillbaka spelas sedan spegelvänt i takten efter. De olika vågliknande 
mönstren bidrar alla till den naturbaserade bilden, samtidigt som de stillsamma ackorden ger 
platsen melodin behöver för att uttryckas. A-delen är stabil i harmoniken, och har tonalt två 
stora delar. Första delen, då violinen framför temat, håller sig i c-moll. Nästa del, efter att 
pianot tagit över temat, går över till f-moll. 

I nästa del, piú presto - scherzoso, kommer en mer lekfull och svindlande musik fram. De 
långa melodilinjerna byts här ut till ett  mer luftigt  och oförutsägbart tema. Ett stort bidrag till 
karaktären är att melodin rör sig delvis i heltonskalor. I dessa takter spelas halva takten i dur 
och andra i moll. Första takten börjar exempelvis med ett f-moll ackord och skiftar till ett  F-
dur på tredje slaget. 

Melodin gör stora språng och arbetar sig snabbt genom flera register. Temat börjar högt, i 
tredje oktaven, och hinner spela genom ett omfång av ungefär en oktav i varje takt. Allt 
eftersom blir det större språng mellan tonerna och det går fortare i registerbyten, även detta 
bidrar till den svindlande känslan.

Harmoniken i denna delen är mer orolig och har mycket snabba tonartsskiftningar. Temat 
börjar tydligt i f-moll med en följd av sekvenser i olika tonarter. Först en mediantisk sekvens i 
a-moll. Tonartsskiftningarna sker successivt  tätare, och det är inte alltid tydligt  om det  rör sig i 
dur eller moll. En kort landning i f-moll blir avstampet för en kromatisk vandring uppåt till a-
moll. Genom ett g-moll med förberedelse i ett starkt C7-ackord, kommer vi fram till f-moll 
igen då pianot återtar temat. Här kommer ännu en kromatisk vandring upp till G-dur, som 
sedan blir g-moll, och kommer hem till c-moll igen.

violin - tema              piano - tema 
f-moll    a-moll    g-moll  f-moll F-dur F#-dur f#-moll G-dur g-#moll a-moll  g-moll    f-moll  f#-moll    G-dur      g-moll c-moll 

Återkopplingen till huvudtemat framförs på samma sätt som i A, med inledning i violinen i c-
moll. Det som skiljer sig är hur vi, istället för f-moll, får uppleva pianots återtagning av temat 
i g-moll. Därefter sker en kromatisk följd av septimackord som leder oss tillbaka till c-moll, 
där verket sedan avslutas i en stillsam och avslappnande del. Små rörelser i stämmorna gör 
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det lättare för både musiker och lyssnare att orientera sig i musiken. De sista långa tonerna ger 
en känsla av en lång utandning.

3.3 Transkribering 
Musiken är naturligt överförbar till oboe, då både register och fraser passar fint till 
instrumentet. Med detta sagt finns det en del tekniker som inte är möjliga, så som 
dubbelgrepp och vissa flageoletter. Det är inte heller möjligt att hålla ut alla fraser och toner 
så långa som de är noterade, då oboister behöver ta andningspauser. 

3.3.1 Omfång och Register 

I verket visar Bauer upp större delen av violinens omfång, mellan lilla g och fyrstrukna e. 

Oboen har ett lite mindre omfång, mellan lilla b♭ och trestrukna a. I takt 12 inleds ett parti där 
violinen är noterad att spela från ett trestruket g, vilket går bra att  spela på oboe. Däremot 
kommer det senare högre toner, upp till trestrukna b. Jag gör då det konstnärliga valet att 
spela hela partiet en oktav lägre än noterat, för att frasen ska kunna framföras så likt som 
möjligt.

 Notexempel 4. Utdrag ur violinstämman som visar toner för höga för oboen att spela. 

I takt 28 visar Bauer även de mörkare tonerna på violinen, och kommer ner till lilla a och a♭. 
Här väljer jag istället att spela bara de två tonerna en oktav högre, och sedan spela resten som 
noterat. Detta för att verkligen plocka fram det lägre registret som kompositören önskade. 

Notexempel 5. Utdrag ur violinstämman som visar toner för låga för oboen att spela. 

9
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3.3.2 Dubbelgrepp och flageoletter 

I B-delen kommer ett parti då pianostämman står i fokus samtidigt som violinen får ta sin 
plats genom ackompanjerande och utsmyckande dubbelgrepp. Det går dessvärre inte att spela 
flera toner samtidigt på samma sätt på oboe, och därför får jag själv som musiker avgöra vilka 
toner jag anser viktigast i sammanhanget. Genom att lyssna på inspelningar anser jag att de 
övre tonerna är de som går fram och är mest melodiförande. Jag väljer då att spela de höga 
tonerna genom hela passagen. 

      

Notexmpel 6. Utdrag ur violinstämman som visar dubbelgrepp. 

Mot slutet av verket hör vi långa toner i violinstämman, och en del av dessa är flageoletter. I 
exemplet ska tonen som flageolett klinga två oktaver över de noterade tonerna. Detta skulle 
bli för högt för en oboe, även om oboen också erhåller vissa flageoletter. Jag väljer då att 
spela tonerna en oktav högre än noterat, och som en vanlig ton. Detta för att göra det jag kan 
för att närma mig känslan jag tror Bauer eftersträvade. 

  

Notexempel 7. Utdrag ur violinstämman som visar noterade flageoletter.

3.4 Clara Schumann-Wieck Op. 22

I Clara Schumann-Wiecks tre romanser för violin och piano Op. 6, finns samma 
instrumentrelaterade hinder som i stycket jag valt att  transkribera. Det förekommer takter med 
dubbelgrepp, ibland även grepp med fler än två toner, och även toner utanför oboens omfång. 
Lösningarna har varit liknande vid mina. I takterna då flera toner spelats samtidigt har 
oboisterna spelat tonerna som upplevs mest melodiförande. Då tonerna blivit för låga har hela 
fraserna spelats en oktav högre. Detta resulterar i en skillnad i klang och uttryck, men ger en 
minimal påverkan på karaktären i helhet. 

Oboisten har hittat naturliga andningspauser då musiken ger plats för det, men det hörs ändå 
här en skillnad då violinisten kunnat binda ihop vissa fraser. I övrigt anser jag att tolkningarna 
var väldigt lika gällande frasering och klangfärg på de båda instrumenten. 
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4 Slutreflektion 
Syftet med mitt konstnärliga examensarbete var att  som oboist inte hindras av en begränsad 
repertoar, och vidare att initiera ett arbete med att utforska och lyfta fram musik skriven av 
kvinnliga kompositörer samt att utgöra en inspiration till andra att utföra liknande studier.

Repertoaren vi idag spelar är, i min mening, ofta inspirerad av det vi hört andra spela innan. 
Detta bidrar till att  mer okända verk och tonsättare har svårt att komma fram. Genom att ta oss 
extra tid att söka efter tonsättare och verk vi inte känner till kan vi på så sätt  öppna upp för 
ändringar i repertoaren. Ett  viktigt resultat från mina studier är också hur det  inte behöver vara 
så mycket arbete, som en skulle kunna tro, att lyfta fram musik som inte spelas. Om vi också 
då inspirerar någon annan att spela samma verk kan dessa ändringar påverka den repertoaren 
som morgondagens musiker kommer att spela. 

Den största motivationen för mig att göra detta arbete var att få bidra till inkluderingen av 
kvinnliga kompositörer i dagens musikaliska representation. Jag gör detta genom att  framföra 
musiken på min konsert, och genom en väl genomtänkt transkription samt noggrann 
instudering av verket göra så en bra konsert  som möjligt. Kompositörer som Marion Bauer 
har många aldrig hört talas om, och det är därför viktigt att utöka publikens kunskap om 
henne, samt andra kvinnliga kompositörer. Inför min examenskonsert planerar jag även att 
spela musik av W.A. Mozart och Ralph Vaughan Williams. Deras musik kommer att ta upp 
mer tid i konserten än det relativt korta stycke jag kommer framföra av Bauer, men jag 
kommer att prioritera henne bland mina presentationer. Detta för att  jag bedömer att 
allmänheten redan har tillräcklig kunskap  om Mozart och Vaughan Williams, och det är plats 
jag hellre vill ge till Bauer. Genom att  på så sätt belysa problematiken kring 
underrepresentationen av kvinnor i dagens konsertutbud, hoppas jag skapa insikt och inspirera 
andra att upptäcka musiken skriven av kvinnor. Jag har själv även funnit  mer musik att spela. 
Före detta projektet trodde jag inte att det fanns musik skrivet för oboe av kvinnliga 
kompositörer. Men jag har genom denna processen funnit två verk, av olika kvinnor, jag ser 
fram emot att lägga till i min egen repertoar. 

Jag upplevde inte stor skillnad mellan att  instudera  detta verket för violin i jämförelse med ett 
verk skrivet för oboe. Eftersom jag valde ett verk jag själv upplevde spelbart  medförde det 
inga stora svårigheter att  transkribera. De största utmaningarna låg i att finna alternativa sätt 
att  förmedla fraser som inte var möjliga på mitt instrument. Då jag lyssnade och jämförde 
tolkningarna på Clara Schumanns romanser upptäckte jag att de skillnader som på så sätt 
uppstod inte behöver påverka helheten så mycket. Det är fullt möjligt att förmedla samma 
karaktärer och känslor på ett annat  instrument. Det var även inspirerande att höra ett annat 
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instrument framföra musiken jag själv skulle spela, då jag upplevde det ibland lättare att höra 
skillnader i uttryck på ett annat instrument. 

Att visa respekt för tonsättaren samtidigt som jag tar mig friheten att ändra på det hon skrivit 
är svårt. Jag valde att lyssna efter vad jag tror hon egentligen ville förmedla med musiken, och 
sedan vara trogen mot det. Genom min kunskap av historien bakom verket kan jag också på 
så sätt tolka musiken på bästa sätt. I detta verk begränsas oboen i form av omfång och 
andning, men jag upplever samtidigt att klangen ger musiken nytt liv. Oboens klang 
kompletterar den lugna karaktären av båten på floden Ocklawaha, samtidigt som den också 
kan vara en hjälp i den svindlande mellandelen. Det ger helt enkelt en annan upplevelse av 
verket. 

Genom detta arbete har jag fått  erfarenhet av att transkribera musik, och skapat ett förtroende 
för mig själv att kunna fortsätta göra det. Men främst har jag fått ökad kunskap om 
kvinnornas plats i musikhistorien. Jag har också inspirerats av deras historier, fantastiska 
musik och fått ökad förståelse kring hur viktigt det är att fortsätta tala om det. 
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