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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har innehållit flera aspekter. De mest centrala var att 
fördjupa mig i Fernando Sor och verket Mozartvariationerna. Vidare innefattade 
syftet att utveckla mig som gitarrist och musiker. Att skriva en såväl mångsidig 
som detaljerad studie och genom denna process utvecklas som interpret var ännu 
en aspekt. Att klargöra vilka stildrag som är wienklassiska respektive 
förromantiska var också ett syfte. Min tanke har varit att studien kan vara relevant 
för såväl gitarrister, musiker och musikintresserade.  

   Min metod har även den innehållit flera perspektiv. Jag har övat in verket 
Mozartvariationerna genom repetition. För att verket skulle bli en naturlig del av 
mitt fria musicerande och memoreras in utantill så har jag använt mig av harmonik, 
visualitet, kinestik och andra komponenter. Att uppföra verket flera gånger och i 
den processen vara öppen för en spontan utveckling i verket var ännu en metod. Att 
använda inspelningsfunktionen i min mobiltelefon var också det en angreppsvinkel. 
Min musikteoretiska kunskap och notskrivningsprogrammet Sibelius har även varit 
en del av tillvägagångssättet. Klargörandet av wienklassiska respektive 
förromantiska stildrag var också ett perspektiv. Att ha bekantat mig med ett flertal 
utgåvor och ha valt vilka jag har arbetat med är en synvinkel. Lyssnandet och 
observerandet av tre olika inspelningar av verket har varit ett förfarande för att 
kunna rikta min egen tolkning av verket. Att ha sett filmen Amadeus och en 
inspelad version av operan Trollflöjten har breddat min förståelse och placerat 
verket i en logisk bakgrund. Att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt genom att 
ha strävat efter att använda flera källor till biografin om Sor har varit en lärorik 
process. Telefonintervjun med Göran Söllscher medförde många intressanta 
infallsvinklar. Undersökningen av KMH:s Panormogitarr var en givande del i 
studien.  

   Resultatet av mitt arbete har blivit denna studie med dess samtliga avsnitt, min 
inspelning av Mozartvariationerna som finns bifogad tillsammans med min studie i 
KMH:s bibliotek på CD-format samt min examenskonsert som hållits under våren 
2015. Sammantaget har jag på samtliga punkter uppfyllt mitt syfte med dess 
delmål. Min metod har varit ändamålsenlig med de avsikter jag haft med mitt syfte. 
Resultatet har blivit det som jag har förväntat mig. Syfte, metod och resultat har 
därmed varit en del av den röda tråd som gått genom hela studien.  

   Jag hoppas slutligen att den som läser denna studie uppnår vetskap och insikt om 
Sor, Mozartvariationerna och biämnen. Min förhoppning är att gitarrister, musiker 
och musikintresserade kan ha nytta av den ur flera avseenden. Genomförandet av 
denna studie som mitt examensarbete på KMH är bland det roligaste jag gjort inom 
mitt musicerande! 

 
Sökord: musik, gitarr, Fernando Sor, Mozartvariationerna, Introduktion och 
Variationer över ett tema av Mozart, op. 9, Trollflöjten, wienklassicism, romantik. 
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1. Inledning  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete innehåller flera aspekter. Jag vill lära mig så 
mycket som möjligt om Sor samt fördjupa min förståelse för verket 
Mozartvariationerna. Ett led i detta är till exempel den översiktliga harmoniska 
analysen som finns beskriven i texten om satserna och mer detaljerat i bilaga nr tre 
tillsammans med mina fingersättningar. Jag vill även utveckla mig allmänt som 
gitarrist och musiker. Vidare, så strävar jag efter att skriva en såväl mångsidig som 
detaljerad uppsats och genom denna process utvecklas som interpret. En ytterligare 
aspekt är att klargöra vilka musikaliska stildrag som är wienklassicistiska 
respektive förromantiska i Mozartvariationerna på grund av att Sor komponerade 
verket precis i brytpunkten mellan epokerna. Enligt Göran Söllscher komponerade 
Sor högklassig musik som inte nödvändigtvis måste framföras på gitarr (Söllscher, 
2015). Därför är mitt syfte att studien kan vara relevant för såväl gitarrister som för 
andra musiker och musikintresserade.  

 
1.2 Metod 
Jag har övat in verket Mozartvariationerna genom repetition av fragment, som 
utökas till delfraser, som successivt blir fraser, sedan flera fraser, vidare en formdel 
och till slut hela storformen (d.v.s. alla variationsdelar). Man skulle kunna säga att 
repetition (medveten sådan) är övningens moder. Genom att ha detaljfokus på en 
eller ett fåtal detaljer i taget, höjs förmågan successivt där fokus ligger. Efterhand 
utökas fokus till allt fler och vidare områden. Då gäller det att ”lita på” att man 
gjort sitt tidigare övningsarbete väl och när det inte fungerar går man tillbaka till 
det för att sedan återigen våga lita på att det sitter. Detta skulle kunna beskrivas 
som musikerns evighetscykel – att öva och öva i evinnerlighet. Dessutom är övning 
färskvara – för att inte göra saken lättare. Genom att ”öva moment tills de sitter i 
ryggraden” skapas ett komplext samspel kring memoreringsmässiga beståndsdelar 
som till exempel harmonik, visualitet (hur det ser ut i händerna när man spelar), 
kinestik (hur det känns när man spelar) och andra komponenter. För att bli en god 
musiker krävs såväl talang som hårt och medvetet arbete i en upplyst förbättrande 
riktning (där är en god lärare och efter en tid byten av denne viktigt samt den egna 
viljan inklusive förmågan till livslångt lärande). Det krävs även en idrottsmans 
medvetenhet kring ”grundläggande byggstenar” som hälsa, kondition och fysisk 
uthållighet för att på så vis ”skapa utrymme” för en musikers verksamhet. 

   Att sedan successivt uppföra verket flera gånger ger en konsertvana samt kan 
skapa en spontan utveckling i verket. Jag har spelat för publik otaliga gånger såväl 
solo som kammarmusik och gitarrensemble med start redan som nioårig i 
Kulturskolan på Gotland. Denna ”fostran” med många framträdanden per år – jag 
tycker det är mycket roligt att framföra verk - och övriga personlighetsdrag har gett 
mig en god förmåga till nästan enbart positiv nervositet inför framträdanden och 
inspelningar. Jag blir helt enkelt inte ”för mycket” nervös, får inga skakningar, har 
aldrig fått blackout på scenen och trivs till och med på scenen och brukar göra 
mindre ”improvisationer” inom agogik, dynamik och artikulation m.m. Detta har 
jag medvetet odlat i processen med mitt examensarbete genom att spela upp verket 
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Mozartvariationerna den 27 november 2014 på en internkonsertkväll, den 3 
december på ”Klassisk Onsdag” i Stora salen på KMH samt den 10 december på 
Kulturhuset i Stockholm. Förutom detta så tar jag även alla chanser jag får att spela 
upp verket för familj och vänner. De spontana utvecklingar som sker reflekterar jag 
sedan över och väljer att antingen implementera dem i min ”fasta” tolkning eller 
avfärda dem om de inte tillför det jag strävar efter i tolkningen. 

   Förutom detta så använder jag inspelningsfunktionen i min mobiltelefon för att 
spela in och sedan lyssna på inspelningen för att upptäcka och vidare arbeta med 
styrkor och svagheter. Svagheterna försöker jag förbättra och styrkorna befästa. 

   Jag har även använt kandidatprogrammets musikteorikurs i årskurs tre – analys 
och instudering – medvetet riktat för Mozartvariationerna. Därutöver använder jag 
förstås min totala samlade erfarenhet och förståelse från min musikteoretiska 
skolning när det gäller verket. I denna anda har jag exempelvis via 
notskrivningsprogrammet Sibelius strukturerat upp en motivkatalog, grafisk 
översikt samt transkriberat det ursprungliga temat från en specifik uppsättning av 
operan Trollflöjten och sedan infogat det ovanför Sors bearbetade version av temat 
(se vidare i uppsatsen). Dessutom har jag genomfört en översiktlig harmonisk 
analys på temat, variation två och introduktionen. Eftersom harmoniken är snarlik 
på de övriga variationerna jämfört med temat (variation ett, tre, fyra och fem) så 
har jag inte genomfört harmonisk analys på dessa. Variation två är dock relevant på 
grund av att se hur den kontrasterar mot temat. Introduktionen är också harmoniskt 
relevant på grund av att den mer eller mindre är fristående från resten av satserna. 
Dock är den harmoniska analysen genomförd av mig som musikerstudent med dess 
praktiskt orienterade perspektiv och därför mer ”övergriplig och ungefärlig” än om 
den hade varit genomförd av en musikteoristudent med ett annat mer ”precist och 
exakt” synsätt. 

   En ytterligare aspekt är att klargöra vilka drag som är wienklassiska respektive 
förromantiska i Sors verk på grund av att han skrev detta verk precis i brytpunkten 
mellan epokerna. Detta spänningsfält är mycket intressant att utforska. 

   Det finns ett flertal utgåvor av verket Mozartvariationerna och jag har spelat 
igenom tre olika hittills, varav i en saknades introduktionen. Den version jag 
använt och som var aktuell just innan min nya version för detta arbete är komplett 
och innehåller alla satserna. Den har jag fått tillgång till via min gitarrlärare på 
KMH – Peter Berlind Carlson. Det är en faksimilutgåva med handstil från 1800-
talet och således gammal i grunden. Denna utgåva har försättsblad på franska och 
en text som lyder: ”Au Bureau du Journal de Guitare, Che MEISSONNIER, Rue 
Montmartre N 182” (Meissonnierutgåvan, utgivningsår oklart). Dock innehåller 
den mycket av Peters fingersättningar och noteringar och därför har jag valt att 
använda en annan utgåva där jag bara har just mina fingersättningar. Viktigt att 
klargöra är att mina fingersättningar endast visar på hur jag har hanterat verket och 
är ett exempel på hur man kan göra. Jag har ingen som helst ambition på att visa en 
”rätt” fingersättning. Vidare har jag via hemsidan ”imslp.org” funnit tre utgåvor 
till, varav två saknar variation 5. En av dessa utgåvor är signerad från samlingen 
”Ing. C. O. Boije af Gennäs 1924”, förlag ”Leipzig au Bureau de Musique de 
Peters” samt stämplad Musikaliska Akademiens Bibliotek Stockholm. Den andra 
utgåvan är skriven ”London, Printed by the Harmonic Institution Lower Saloon 
Argyll Rooms” (utgivningsår oklart) – det är denna utgåva jag använt för 
examensarbetet.  Den tredje utgåvan har textat på försättsbladet: ”B. Schott's 
Soehne Mainz-London-New York-Paris (ca år 1920). Boijes och Schotts version 
saknar variation 5 och har istället en liten coda adderad till variation 4. Codan är 
samma i bägge utgåvor. 
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   Dessutom lyssnar jag på flera versioner av Mozartvariationerna för att få 
inspiration och använda mig av intressanta idéer. Versioner jag hört och sett hittills 
är t.ex. Göran Söllschers och Ana Vidovic samt Andrés Segovias version som jag 
lyssnat och tittat på via youtube. Utifrån detta gör jag observationer och analyser av 
observationsdata från youtube-material. Förutom detta har jag sett filmen Amadeus 
samt sett en modern uppsättning av operan Trollflöjten via Blueray. Detta har jag 
gjort för att samla grundmaterial till uppsatsen och vara insatt i Sors tid samt den 
historiska kontexten kring verkets ursprung. 

   Vidare, har jag även försökt utveckla ett källkritiskt förhållningssätt och 
komplettera min huvudsakliga källa för kompositörens biografi (Jeffery 1994) med 
fler källor – för att visa på en bredd och inte blint acceptera allt som författaren 
skrivit fait accompli utan att jämföra med annan relevant litteratur. I denna strävan 
slog jag upp ”Sor” i musiklexikonet The New Grove. Väl där visade det sig att 
lexikonet hade ett sammandrag med just Jeffery som författare. Det stärker Jefferys 
reliabilitet. Dessutom har Martin Giertz i sin inom gitarrkretsar kända bok ”Den 
klassiska gitarren” i avsnittet om Sor även där utgått från Jeffery. Detta stärker 
Jefferys reliabilitet ytterligare. För att ändå finna en annan källa vände jag mig till 
Sohlmans musiklexikon. 

   Jag har även genomfört en telefonintervju med Göran Söllscher – professor i 
gitarr vid Musikhögskolan i Malmö samt en av Sveriges mest erkända musiker. 
Intervju är en kvalitativ forskningsmetod till skillnad från enkäter – som är en 
kvantitativ metod. Intervjun genomfördes semistrukturerad, det vill säga med arton 
stycken förberedda frågor och enstaka följdfrågor spontant yttrade efter behov 
utifrån det som intervjun medförde.  

   För att fördjupa min förståelse för Sors musikaliska kontext har jag även lånat 
KMH:s ”Panormokopia”, vilket är en gitarr av lut- och gitarrbyggaren Lars Jönsson 
från år 1997, byggd helt efter en modell från Sors tid – förutom halsen som är efter 
modernt snitt. Denna Panormo-gitarr har jag lånat hem och strängat om med nya 
strängar – nylgut på diskanter (en syntetisk sensträngskopia) och D'Addario hard 
tension nylonvävda basar - och jämfört med min moderna handbyggda spanska 
gitarr såväl akustiskt som ergonomiskt med mera. 

 

1.3 Varför spela Fernando Sor? 
Fernando Sor är en såväl mycket spelad som av många mycket omtyckt 
kompositör. Spelar man klassisk gitarr, kommer man förr eller senare i kontakt 
med hans verk.  

   Innan jag antogs till Kungl. Musikhögskolan studerade jag ett år på 
Musikkonservatoriet Falun och innan dess tio år på Gotlands Kulturskola. 
Dessutom är mina föräldrar verksamma bildkonstnärer – det är min bakgrund. Jag 
kom redan under den långa kulturskoletiden i kontakt med Sor. 

   För mig har Sor inneburit en nära kontakt med en sedan länge död kompositör, 
vars liv fortskrider i musiken! Jag minns redan den första etyd jag spelade. Jag föll 
direkt för det lyriska och unika tonspråket, de vackra och innerliga stämningarna 
samt den väl balanserade känslan för form. Det var min första erfarenhet av Sor. 
Jag tror det är kompositörens överföring av känslor som uppenbarligen 
överensstämmer väl med mitt eget känsloliv. 
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    Det är som att man känner igen sig på ett direkt plan i Sors känslor och intuitivt 
förstår vad han vill förmedla. Det kan vara melankoli, längtan, sakralt tonspråk, 
entusiasm, glädje (wienklassisk ”okomplicerad” sådan), sorg, betraktelser och så 
vidare. Ofta är dessa känslor subtilt ambivalenta. Till exempel kan stycket vara 
både vackert som lätt sorgset – vilket skapar ett slags djup i bilden – för att 
använda bildmetaforer. Jag uppfattar Sor som en sammansatt person med en klar 
och uppenbar musikalisk begåvning. Speciellt melodierna är enligt min uppfattning 
vackrare än andra dåtida och harmoniken ofta mer komplicerad än de andra gängse 
samtida gitarrkompositörerna. Jag tänker då framförallt på Mauro Giuliani, 
Fernando Carulli och Dioniso Aguado med flera. 

   Sor har för mig alltid varit kopplat till livet och dess utmaningar, toppar och 
dalar. För mig så är kärnan i min relation till Sor just den överförda kopplingen till 
livets känslor, via hans musik. 

   Sommaren 2013 ägnade jag framförallt åt att spela igenom en etydbok med 122 
etyder av honom (Chanterelle, 2009). Jag hade redan gjort ett kvantitativt arbete för 
att bekanta mig och fördjupa mig i just Sor. Det är med den bakgrunden jag nu gör 
mitt examensarbete om honom.  

 

1.4 Varför spela ”Introduktion och Variationer över ett 
tema från Mozart, (op. 9)”? 
Jag har valt ett verk av Sor som är ett av hans allra mest spelade. Det finns helt 
klart många svårigheter som man behöver arbeta med för att göra tolkningen av 
verket rättvisa. Faktum är att det finns musik som låter svårare än detta men är klart 
lättare att spela! Man kan därför säga att den ”okomplicerade” lättheten och 
elegansen i verket vid en ytlig anblick är relativt svår att gestalta på ett konstnärligt 
genommedvetet sätt. Detta anser såväl jag som andra gitarrister jag konsulterat, 
bl.a. Göran Söllscher som även han anser att det finns många verk som är lättare 
men låter svårare och att detta variationsverk har flera relativt intrikata svårigheter 
(Söllscher, 2015). 

   Det är ett klart virtuost verk som är som gjort för häftiga applåder i slutet, men 
som samtidigt har en nyanserad palett av känslor. Just denna kombination av 
virtuositet och ”vackra” känslor – som bara musik kan gestalta på sitt så direkta sätt 
– är något jag fascineras av med verket. Det är fascinerande med riktigt bra musik; 
jag uppfattar det som att sådan musik kan behandla livets varierande känslor och i 
ett avseende ”lyfta upp dem på ett podium för allmän beskådan” för att på så sätt 
visa de vardagliga känslorna i en vacker kontext! Att just visa mänskliga känslor på 
ett sådant vackert och bearbetande och till viss del terapeutiskt sätt är mer eller 
mindre unikt för musiken som konstform. Det kan förstås även förekomma i 
bildkonst och andra medier, men då på ett annat sätt och sällan med samma 
direkthet. 

   Angående verket igen så har jag genomfört tre genomgångar av det (år 2006, 
2011 och 2013) med olika fingersättningar och interpretativa idéer vid varje gång. 
Nu senast under våren 2013 gjorde jag tillsammans med min huvudlärare i gitarr på 
KMH, Peter Berlind Carlson, en större och noggrann genomarbetning med delvis 
helt nya fingersättningar och nya gestaltningsidéer. Det är därför ett medvetet val 
att välja ett stycke som fått mogna under lång tid – för att lättare kunna göra en 
såväl mogen som genommusikalisk tolkning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Kompositörens bakgrund - Fernando Sor 
Fernando Sor (1778-1839) spenderade de första trettiofem åren av sitt liv i 
Spanien. Där fick han sin musikaliska utbildning, etablerade en karriär och ett rykte 
samt komponerade flera verk. Från denna period finns en opera, en kantat, en 
motett, spanska patriotiska sånger, stycken för sologitarr, såväl som spanska 
seguidillas för röst och gitarr eller piano. Symfonierna och stråkkvartetterna, som 
forskningen har visat att han även komponerade under denna period, har oturligt 
nog försvunnit. De verk som överlevt visar en man väl medveten om den spanska 
kulturen, men även med utblickar till italiensk opera samt till Mozart och Haydn 
(Jeffery 1994). 

   Sor döptes i Barcelonas katedral den 14 februari 1778, enligt dopregister. Han 
var son till en borgerlig katalansk familj med såväl utbildning som välstånd och 
musikalitet. Fernando hade även en yngre broder, Carlos som döptes 1785. ”Joseph 
Fernando Macari Sors” var kompositörens dopnamn – Joseph troligen från hans 
farmor och gudmoder Josepha Bargibant och Fernando troligen från flera av 
Spaniens kungar. Fernandos födelsedag är dock okänd (ibid.).  

   Fernando Sors fader, Joan Sors (eller Sor) var vägtjänsteman och handelsman. 
Man vet att han sjöng och spelade gitarr och något motvilligt tillät sin sons 
musikaliska utbildning. Fadern dog sedan när Fernando bara var ett litet barn - ca 
år 1789-1790. Fernandos farfar var doktor i medicin, men hade dock redan avlidit 
innan Fernandos dopdag. Fernandos morfar var även han doktor, fast i juridik. 
Kvinnorna gifta med dessa män var mer eller mindre hemmafruar, vilket brukligt 
var under denna tid (ibid.). Det man kan utläsa av detta var att det uppenbarligen 
fanns begåvning i släkten. 

   Om hans namn kan det sägas att utanför Spanska Katalonien skrev sig Fernando 
som ”Sor” istället för ”Sors”, vilket var en vanligare katalansk form. Han använde 
även namnet Ferdinand av och till istället för Fernando under hans kommande liv 
och karriär i övriga Europa. Han är dock idag mest känd som Fernando Sor (ibid.). 

   Den tidens kultur i kombination med hans familjs samhälleliga position, var på 
det viset att Fernando normalt sett skulle förmodas göra en militär eller 
administrativ karriär. Ihop med en musikalisk karriär så fullgjorde han faktiskt 
dessa två ytterligare saker. Jag kan tänka mig att det var p.g.a dessa skäl som 
fadern ”något motvilligt tillät hans musikutbildning” (ibid.).   

   Man vet att fadern hade tagit med sig sonen på italiensk opera ett flertal gånger 
som väldigt liten. Dock när fadern avled såpass tidigt, så hade inte modern 
tillräckligt med pekuniära medel för att fortsätta barnens musikundervisning. 
Medan detta skedde hade Sor redan börjat spela sin faders gitarr, sjunga, spela 
violin och även skriva ner musik. Ett av Sors första nedtecknade verk var en trio 
för honom, sin far och hans mor med gitarrackompanjemang från ett eget 
arrangemang av operan Giulio Sabino av Sarti. Sor kom att fortsätta med att 
arrangera opera genom hela sitt kommande liv (ibid.). Denna insikt om kopplingen 
till operan har betydelse för min tolkning av verket, vilket jag återknyter till senare 
i uppsatsen. 

   Ledaren av Barcelonas katedralorkester hörde Sor spela och började därefter 
undervisa honom i musik. I denna förlängning hörde även abboten av det kända 
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klostret Montserrat talas om Sor och erbjöd honom en plats i klostrets körskola år 
1789/1790, vilket hans moder accepterade. Sor var då elva eller tolv år gammal. 
Han har senare i livet beskrivit den starka påverkan som denna viktiga period hade 
på honom och nostalgiskt längtat tillbaka (ibid.). 

   Man vet att fadern stimulerade sonens musikaliska intresse, så länge det inte 
skulle stå i vägen för en administrativ eller militär karriär – att fadern dog såpass 
tidigt kan ha gett ett visst utrymme för Sor att ett tag till som riktigt ung kunna 
fortsätta med musiken. Om fadern hade levt längre hade han kanske sannolikt valt 
en annan väg för Fernando och då hade han kunnat få ett helt annat liv. Om detta 
kan det bara spekuleras (ibid.). 

   Att Sor var en såpass allsidig musiker och framförallt fick en sådan gedigen 
sångmässig skolning tycker jag mig se spår av i många av hans verk – den för Sor 
specifika lyriskt melodiska karaktären hos i synnerhet huvudstämman. 

   Trots den religiösa skolningen i Montserrat, så blev dock den absolut mesta 
musiken som Sor kom att komponera profan (ibid.). Däremot kan vissa av hans 
stycken ha en sakral karaktär, t.ex. ett flertal av hans etyder som jag spelat.  

   Sors musikaliska studier vet man var dock inte ämnade att leda direkt till en 
professionell karriär. Hans moder, som änka, måste ha funnit hans vägval mycket 
viktiga och i samråd med vänner beslutades att han skulle avsluta studierna i 
Montserrat, återvända till Barcelona och anta tjänst som fänrik i det katalanska 
”Villa Franca-regimentet” under general Vives. Sor var här cirka sjutton till arton 
år gammal. Sor fortsatte dock hålla uppe musiken och det var sannolikt därför – 
genom sitt spel på gitarr och piano som han paradoxalt nog successivt blev 
befordrad till löjtnant. Sor spenderade dessa år 1796-1800 vid sitt regemente. 
Redan under klostertiden hade andra elever så som lärare uppskattat hans gitarrspel 
på sin faders gitarr – nu inom militären träffade Sor den gitarrspelande officeraren 
Federico Moretti som kom att bli en viktig inspirationskälla (ibid.).  

   Gitarren hade ända sedan 1500-talet varit starkt associerat med Katalonien och 
detta utgjorde en viktig grundläggande kultur för att Sor valde gitarren som 
instrument. Gitarrens officiella ställning under det sena 1700-talet i Katalonien var 
inte hög, dock utgjorde den en mycket central del av populärkulturen. Musiklivet i 
Spanien under denna tid var klart dominerat av Italiensk opera. Faktum är att redan 
under sin militärtjänst skrev Sor en opera, ”Il Telemaco nell'Isola di Calipso” som 
kom att bli en succé i Barcelona (ibid.). Man kan tänka sig hur denna tidiga 
framgång måste ha givit vatten på kvarnen och inspirerat att musiken var möjlig 
som yrke för den unge Sor.  

   Efter dessa fyra år så besökte Sor Madrid. Hans rykte som gitarrist hade föregått 
honom och han fick god kontakt med sin faders vänner där. Sor kom sedan att få en 
kortare tjänst som musiker och kompositör hos grevinnan av Alba tills hon ganska 
snart kom att avlida. Därefter arbetade Sor inom administrationen hos greven av 
Medinaceli. Under hela tiden komponerade Sor och spelade gitarr och piano. Sor 
fick sedan tjänst som chef över en liten kunglig administration i Andalusien. Sor 
spenderade mycket av den tiden i Málaga, där han sysselsatte sig med musik. Han 
framförde bland annat ett mycket omtyckt solo för kontrabas (!) under en konsert i 
Málagas katedral. Det är den enda källan som berättar om att Sor spelade detta 
instrument.  Detta skedde åren 1804-1808 och de var goda år för Sor, just innan 
Napoleons invasion av Spanien (ibid.).  

   Under dessa följande år komponerade Sor ett flertal kända patriotiska sånger mot 
fransmännen, speciellt en av de mest kända ”Venid vencedores”, sjöngs vid den 
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spanska återintagningen av Madrid efter att fransmännen hållit staden under elva 
dagar. Efter detta gick han med i det Cordovanska regementet med graden kapten. 
Sor antas eventuellt ha utkämpat några mindre slag mot fransmännen under denna 
tid. Hela Spanien förutom Cádiz kom att ockuperas av fransmännen. Väl här valde 
många spanjorer att stödja de franska ockupanternas liberala idéer färska från 
franska revolutionen istället för den korrupte spanske kungen. Sor var en av dem 
som kom att stödja fransmännen. Dessa kom att kallas ”afrancesados” (ibid.). 

   Samtidigt som Sor nu hade börjat arbeta inom administration igen, så fortsatte 
han att komponera sånger till uppdragsgivare inom mecenatadeln. Vissa sånger 
kom att spelas av Valencias teaterorkester (ibid.). 

   När fransmännen lämnade Spanien 1813, så lämnade Sor sitt land tillsammans 
med den retirerande franska armén. Den kommande spanske kungen Fernando VII, 
känd som ”den värste kungen i Spaniens historia” lät sedan arrestera de ledande 
personer som hade stöttat fransmännen med deras liberala idéer från franska 
revolutionen. Man var rädd att något liknande som revolution skulle kunna ske i 
Spanien och var därmed mån om att kväsa dessa tankar (ibid.).  

   Sor bodde sedan i Paris mellan år 1813-1815. Där var han redan känd som 
kompositör och kunde räkna med många vänner bland fransmännen. Ett sätt vilket 
Sor ville lyckas som var att komponera opera, vilket var vad som ”gällde” i övriga 
Europa vid denna tid (ibid.). 

    År 1813 hade Napoleon förlorat slaget vid Leipzig och år 1814 kom de allierade 
till Paris. Sor publicerade flera stycken och medverkade vid ett flertal konserter 
tillägnade den nya regimen. En tillägnad av ett stycke vittnar om att Sor hade en fru 
under dessa år, dock är hon ett mysterium, inte ens hennes namn är känt trots 
omfattande forskning. Sor fick dock en dotter, Caroline, någon gång mellan år 
1814-1817. Dottern följde sedan Sor till London och Ryssland under de resor som 
Sor kom att göra i Europa (ibid). 

   Sor flyttade efter Paris till London och bodde där mellan år 1815-1823. Det är 
under denna tid som ett av hans absolut mest spelade verk under eftertiden 
publiceras: ”Introduktion och Variationer över ett tema av Mozart, op 9” (publ. 
1821). I London kom Sor att bli lika känd för sina italienska ariettor som för sin 
gitarrmusik. Under tiden i London producerade han elva set av ariettor varav tre 
var i bel canto-traditionen. Dessutom framträdde han på flera konserter, 
undervisade i sång, publicerade många verk för piano, komponerade sina första 
studier för gitarr samt förälskade sig i en ballerina och skrev balettmusik. I många 
avseenden var det en rik och produktiv period i hans liv. Hans tidigare fru var inte 
med honom här (ibid.). Om hon dog, skiljde sig eller något annat vet vi inte.  

   En intressant sak i sammanhanget är att England under denna tid kom att bli en 
säker hamn för de många spanska flyktingar från Fernando VII:s regim. Sor var 
långt ifrån ensam i detta avseende. Hans gitarrmusik från denna tid bestod av 
fantasior, set av divertimenti och set av variationer. Sor kom även att bidra till att 
skapa den trend som blev en stor gitarrvurm senare i Europa genom sina av såväl 
recensenter som publik mycket omtyckta framträdanden i London. En man vid 
namn Ebers kallade honom för ”den mest perfekta gitarristen i världen”. Sor 
skapade sig en framgångsrik karriär i London och blev till och med invald i den 
engelska kungliga akademien. Han var då 44 år gammal. Varför lämnade han då 
London? Anledningen är en ballerina, Félicité Hullin. Sor var mycket fäst vid 
henne men det är oklart om de var gifta eller ej. År 1822 fick hon arbete i Moskva 
och Sor med sin dotter beslutade därmed att lämna London (ibid.). 
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   Åren 1823-1826/27 reste Sor runt i Europa och uppträdde i olika städer: först till 
Paris, Berlin, Warszawa och sedan till Moskva och S:t Petersburg. Han tillbringade 
tre år i Ryssland. Trots att man vet att han reste med denna ballerina, så ville Sor 
göra sken av att det var på grund av gitarren och sina egna uppdrag som han reste. 
Han var t.o.m. ovillig att ens nämna hennes namn till en början. Ballerinan blev 
dock en av Moskvabalettens starkast lysande stjärnor, ackompanjerade av bl.a. Sor 
och hans dotter på harpa. Intressant nog så kallade sig ballerinan själv för Hullin-
Sors, men det finns ingen källa som visar på att de var gifta. Hon kom dock senare 
under år 1838 att gifta sig med en fransk kollega och balettdansare (ibid.). 

   När Sor väl återvände till Paris år 1826/27 tillägnade han sig primärt åt gitarren. 
Han undervisade, komponerade, spelade på konserter och publicerade sin kända 
och ända till våra dagar aktade metodbok ”Method pour la guitare par Fernando 
Sor” (1830). Han kom att komponera många av sina gitarrverk under denna tid. 
Dock inga fler italienska ariettor men en mindre del annan musik. Forskningen vet 
mer om just denna period än någon annan i hans liv. Den 8 juni 1837 dog Sors 
dotter Caroline. Hon var en begåvad harpist och bildkonstnär och detta orsakade 
den djupaste sorgen för Sor, som skrev en mässa till hennes begravning. Ett år efter 
dotterns död, år 1839, drog Sor på sig en sjukdom som han gick med i åtta månader 
innan han sökte vård. Vid en läkarundersökning diagnosticerades strupcancer med 
tumörer i halsregionen och ner mot lungorna och Sor kunde svårligen tala. Efter 
några veckor avled han den 10 juli 1839. Fernando Sor blev 61 år gammal (ibid.). 

   Sors anseende har varit fortsatt högt ända till våra dagar. Han fick en renässans 
under det tidiga 1900-talet. En gata i Barcelona kom att uppkallas efter honom 
(ibid.). Genom sin gitarrmusik och sina gitarrmetoder (exempelvis Méthode pour la 
guitarre) skapade han en bärkraftig grund för instrumentets renässans (Bengtsson 
1979). Idag är Sor en av de mest spelade och omtyckta gitarrkompositörerna från 
epoken wienklassicismen samt förromantiken. Han har efterlämnat ett fint arv 
framförallt till den fortsatta gitarrmusikens utövande. 

 

2.2 Om formen “tema med variationer” 
Tema med variationer är en form grundad på repetition. Formen är följd av en 
retorisk princip, i vilken ett separat tema är repeterat ett antal gånger med olika 
modifikationer. Formtypen härstammar ifrån 1500-talet. Den reflekterar en slags 
teknik och process viktig i nästan all musik. Till exempel musik i vilken den 
improviserade repetitionen av stroferna av sång- eller dansformer utgör en del. Ett 
tema med variationer är sällan kortare än åtta och inte längre än trettiotvå takter. 
Utgångspunkten kan vara en melodi, en baslinje en harmonisk progression eller en 
kontext av sådana element (Sisman 2001). 

   Temat genererar repetitioner i en kontinuerligt utvecklande struktur med nya 
figurationer vid varje ny variant av temat. När temat är en fristående sektionell 
struktur, t.ex. en liten tvåreprisform, resulterar dess repetitioner i en form i vilken 
några element av temat ändras och andra element förblir desamma. Detta är känt 
som ”tema med variationer” (ibid.). 

   Istället för successiva repetitioner kan variationerna återkomma var för sig eller i 
grupper efter mellanliggande material (t.ex. episoder, ett annat tema och dess egna 
variationer, en B-del), då kallas de för ”hybridvariationer”. Mozartvariationerna av 
Sor klassificeras som ”tema med variationer” och inte som hybrid (ibid.). 
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   Set av variationer kan vara fristående, självständiga stycken, ofta för solopiano 
men även för orkester och kammarmusikkombinationer, eller så kan de vara satser 
i ett längre verk som en symfoni, pianosonat eller stråkkvartett (ibid.). 

   De kan vara baserade på ett ”lånat” tema – en populär eller på annat sätt välkänd 
melodi eller harmoniskt flöde, eller så är det ett ”originaltema”. Ett ”lånat” tema 
förekommer ofta i självständiga set medan ett originaltema förekommer mer 
frekvent i variationssatser. I vissa fall kan serier av variationer ta upp bara en del av 
en större sats, exempelvis som i finalen av Beethovens nionde symfoni eller den 
första satsen av Brahms pianokvartett i C-moll, op. 60, andra temat (ibid.).  

   Ickeessentiella delar av ett variationset - sådant som en introduktion, övergångar 
mellan variationer och coda - introducerades först under det sena 1700-talet. Tema 
med variationer kom att bli en central form för ”virtuosepoken” mellan cirka 1790 
till 1840. Det kunde då förekomma ett stort antal variationer, mer eller mindre 
improviserade (ibid.). 

   Formen variationer har sitt ursprung i retoriken där upprepandet av teser har en 
övertygande och memorerande karaktär. Redan under barockens affektlära var man 
medveten om olika retoriska stilgrepp som omformades till musik. Kompositörer 
under barocken, wienklassicismen och romantiken var generellt medvetna om 
retoriken i musiken (ibid.).  

   Modellerna för strukturen av tema och variationer kommer från ”ars praedicandi” 
- den medeltida retoriken hos bönen, ännu aktuell under 1800-talet. För att 
konstruera en predikan, var man anvisad att välja ett tema, ett citat från skriften, 
och sedan belysa och förstärka det i serier av divisioner. På ett liknande sätt 
fungerar den musikaliska formen variationer (ibid.). 

 

 

2.3 Gitarrergonomins olika lösningar: Emil Daniel 
Scheid, Sor, Aguado, Tárrega och Segovia 
En svensk officiell definition av ordet ergonomi lyder: 

Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som 
behandlar integrerad kunskap om människans förutsättningar och behov i 
samspelet människa – teknik – miljö vid utformning av tekniska 
komponenter och arbetssystem (Arbetarskyddsnämnden, 1998, s. 5). 
 

   Gitarren är ett ergonomiskt sett relativt problematiskt instrument, delvis på grund 
av den höga graden av kroppslig asymmetri. Att exekutören ofta behöver se 
vänsterhandens förflyttningar på greppbrädan, skapar en snedvridenhet till vänster 
med ryggraden och nacken. Spelar man med fotpall hamnar höfterna och bäcken 
ojämlikt och musklerna blir successivt förkortade på vänster bens baksida – där 
man normalt sett har fotpallen. Den vänstra handleden behöver ofta vara böjd, 
vilket försämrar blodtillförseln och på sikt kan påverka senor och nerver. Klassiskt 
gitarrspel medför ofta långvarig statisk belastning och enformigt, monotont 
muskelarbete – vilket på sikt kan skapa belastnings- och förslitningsskador. Detta 
är bara några av de vanliga ergonomiska problemen hos klassiska gitarrister. 

   Det har genom historien funnits mängder med olika lösningar och åsikter för det 
ergonomiska och hur man ”bäst” håller den klassiska gitarren. Faktum är att det 
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inte finns en enskilt överlägsen lösning utan att den mest optimerade lösningen ser 
olika ut för olika individer och att en sund ergonomi utgörs av en helhetsbild. I 
denna helhetsbild är pauser mycket viktiga. Det är även viktigt att lyssna på 
kroppens signaler. Vidare, är sömn, psykiskt välmående, grundkondition, 
regelbundna måltider och regelbunden motion centrala bitar för att fungera 
ergonomiskt väl.  

   När jag började spela klassisk gitarr, fanns alltid en fotpall avsedd för eleven hos 
min dåvarande gitarrlärare hos Kulturskolan på Gotland. Successivt började jag 
även spela med fotpall hemma. Ibland kände jag av snedbelastningen i höfter och 
bäcken. 

   Efter några år kom jag i kontakt med Guitarissimos ”gitano-stöd” som är ett litet 
stöd med två sugproppar som man sätter på gitarrens undre sarg och normalt 
stödjer på vänstra benet. Detta sparade höfterna från att formas olika och jag hade 
det stödet i många år. Dock är sugproppar relativt opålitliga. Senare, när jag 
började på Musikkonservatoriet Falun, var där praxis att spela med ”gitarrkudde” - 
en ergonomisk kudde som normalt sett ligger på vänstra benet och på det sättet 
höjer upp gitarren. Kudden följde sedan med mig till KMH, och där började jag 
känna att kudden var för statisk för mig. Under tiden i Falun skaffade jag även ett 
välvt ”sargskydd” från en tysk musikerwebbsida med tre sugproppar som sitter 
under högerarmen på ovansidan av gitarrens sarg – vilket minskar den relativt 
vassa belastningen på nerverna på högerarmens undersida. Detta avtagbara 
sargskydd av päronträ följer med mig än idag.  

   Det blev nämligen viktigare för mig att kunna röra mig med musiken och på det 
sättet på ett djupare plan forma musiken jag spelar. Det var då jag kom i kontakt 
med ”Murata-stödet”, patenterad i Japan. Den består av en kupad plastplatta som 
man företrädesvis har på vänster ben med en metallstång upp till en 
skruvanordning som fäster på gitarrens undre sarg. Fördelen med detta stöd är att 
mekaniken är ledad på så sätt att man kan röra sig bakåt och framåt samt rotera 
sidledes – och stödet följer med. På grund av att den besparar höften jämfört med 
fotpall, inte är lika statiskt fast förankrad som en ”kudde” och tillåter att kroppen 
kan följa med i musikens formande – är den det bästa stödet för mig som gitarrist 
och musiker som jag hittills har testat. 

   Sor hade som idé att ”en gitarrist bör sitta vid gitarren som en pianist sitter vid 
pianot” – med kroppen placerad mot mittpunkten av klaviaturet. På samma sätt 
ville Sor ha kroppen vid mittpunkten av stränglängden. På så vis var nämligen 
armarnas position balanserad, med båda händer på samma avstånd från kroppen 
och med lika avstånd tills strängarnas båda ändar (Holecek 1996).  

   Sor utvecklade även en sittställning med gitarrens undre sarg lutande mot en 
bordskant – för att på så vis frigöra vänsterhanden, som inte nu längre behövde 
stödja gitarrhalsen (ibid.).  

   Andra samtida kunde exempelvis använda axelband på en mängd olika sätt samt i 
vissa fall spela stående. Man diskuterade även om gitarren borde balanseras på 
vänstra benet eller på det högra. Dioniso Aguado (1784-1849, spanjor) hade 
exempelvis en egen variant med gitarren vilande på stolsitsen till höger om 
musikern. Aguado uppfann även en så kallad ”tripod” som var ett stöd som stod på 
golvet och stödde gitarren till en diagonal ställning (ibid.). 

   Fördelarna med tripod är flera och det kan sägas vara en föregångare till 
”Murata-stödet”: eftersom det uppstod ett fritt mellanrum mellan gitarrens kropp 
och musikerns kropp, kunde gitarrkroppen vibrera fritt, varigenom tonen blev 
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starkare. Vidare, så blev händerna friare och deras rörelser kunde lättare 
kontrolleras genom att gitarrkroppen hölls uppe. Det blev lättare att utföra 
ekvilibristiska löpningar. Flageoletter kunde frambringas med större lätthet och 
dessutom lät de bättre. Lägen högre än tolfte nåddes bekvämare. Om man 
ackompanjerade sig själv och sjöng, kunde musikerns kropp behålla en sittställning 
gynnsam för andningen. Sittställningen var naturlig och graciös och framförallt för 
damer mycket lämplig och elegant. Tripoden hjälpte även de kvinnor som tvekade 
att börja spela gitarr av rädslan att deras bröst skulle ta skada av gängse 
gitarrhållning. Aguados råd till detta var att gitarren på tripod inte skulle placeras 
högre än att gitarristens bröst skulle förbli synliga (ibid.). 

   Sor prisade Aguados uppfinning i förordet till sin Fantasie elégiaque, op. 59, 
men det är inte belagt att han själv använde den (ibid.). 

   Sammanfattningsvis så var gitarren under 1800-talet främst ett bruksinstrument 
och användes i skilda miljöer på ett för ändamålet bäst lämpade sätt (ibid.). 

   Den klassiska gitarrens tidiga centralgestalt, Francisco Tárrega, använde fotpall 
(1852-1909, spanjor). Senare kom Andrés Segovia (1893-1987, spanjor), känd som 
den moderna klassiska gitarrens fader, att skapa en praxis för de dåtida 
generationerna och framåt under 1900-talet med fotpall (Holecek 1996). Det är 
först just innan samt i min generation som fotpallen på allvar blivit utmanad av 
flera olika lösningar med stöd. Gitarrkudde började lanseras på 1980-talet. 
”Gitano” och ”Murata” kom under 1990-talet. Murata kom innan Gitano i Sverige. 
Göran Söllscher och Rolf la Fleur använde Murata på 1990-talet.  

   Dessutom kan sägas att den klassiska gitarren har en ergonomisk komplexitet 
men att det är upp till var och en att testa olika lösningar för sitt spelande för att 
hitta den mest optimala lösningen för sina individuella behov. Ibland kan en 
lösning vara mer lämpad i en viss period eller med en viss vision för t.ex. 
framförandet, tolkningen eller annat.  

   Vidare så är stolshöjden viktig och det kan vara en god idé att höja bakändan på 
stolen för att få en skonsammare ställning för ryggen. I andra genrer så är det 
vanligare att spela stående med axelband, dock är det mycket ovanligt inom den 
klassiska gitarrtraditionen. En viktig slutsats är att undvika att sitta statiskt för 
länge och att byta position och röra sig inom positionen när man spelar. Det är även 
bra att ställa sig upp då och då och ta ordentliga pauser (Löfvenius, 2014). 

 

2.4 Ergonomi gällande verket 
Verket innehåller ständigt olika tekniska moment och blir därigenom relativt 
allsidigt att framföra ergonomiskt sett. Det är mer lätt än tungt för vänsterhanden i 
de olika passagerna samtidigt som de olika tekniska delavsnitten för högerhanden 
är såpass korta att det inte blir så statiskt som det hade kunnat vara om det 
exempelvis var tätt med barréackord. 

   Verket tar i sin helhet ca 7-10 minuter att spela – vilket utgör en relativt kort tid 
med instrumentet. Därav är den statiska belastningen begränsad. Jag går numera 
alltid in med en medvetet mycket avslappnad inställning vid framföranden och 
visualiserar även trygghetsskapande precis exekution såväl visuellt som kinestetiskt 
av verket innan jag går upp på scenen eller in i studion. Denna metod med positiv 
visualisering är från början hämtad från idrottspsykologin och jag kom i kontakt 
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med den via mitt tävlande i schack sedan jag var sju år gammal. Numera är den en 
naturlig del sedan länge vid mina skiftande sammanhang som musiker.  

   Utöver detta, så har jag spelat detta verk länge, vilket skapar såväl en extra 
trygghet som utrymme för frihet i kroppens rörelse med musiken. Det mildrar den 
statiska belastningen och bidrar till ett mer levande och spontant framförande. På 
det viset kan man skapa mikroimprovisationer inom agogik, dynamik, klangfärg 
och artikulation vid exekution av verket. Det kan liknas vid att ”rida på sina 
impulser” inom den strikta ramen för framförandet av toninnehållet i verket. Just 
för Mozartvariationerna och andra länge spelade verk så bidrar denna spontanitet 
till att utveckla verket över tid. Vissa av mina mer lyckade ”impulsidéer” behåller 
jag och gör till en mer fast del av verket. En metafor från biologin för denna metod 
kan vara hur mutationer kan bli lyckosamma i en specifik miljö och därigenom 
successivt komma att utgöra del i den fortskridande arvsmassan.  

   Sammanfattningsvis så skapas en levande och medveten ergonomisk helhet som 
underlättar istället för begränsar framförandet av tolkningen av stycket. 

 

2.5 Om sångtexten till ursprungstemat 
Texten till Mozarts ursprungssång, Das klingelt so herrlich, lyder: 

”Das klingelt so herrlich, das klingelt so schön! 

Lalala la la la lala la la la lala! 

Nie hab' ich so etwas, gehört und gesehen!  

Lalala la la la lala la la la lala!” 

 

Svensk översättning: 

”Det klingar så härligt, det klingar så vackert! 

Lalala la la la lala la la la lala! 

Aldrig har jag något sådant, hört eller sett! 

Lalala la la la lala la la la lala!” 

 

För att placera in texten i sitt sammanhang följer en mycket kort summering av 
operan: texten framförs i operan av överstesolprästen Sarastros underhuggare 
Monostatos och hans slavar. Själva operans handling utspelas i ett orientaliskt och 
frimurarinfluerat fantasirike (såväl Mozart som librettoförfattaren Emanuel 
Schikaneder var frimurare) där översteprästen Sarastro styr och Nattens Drottning 
med hennes dotter Pamina samt drottningens tre damer finns som en motkraft. 
Hjälten prins Tamino samt den komiske rollen fågelfångaren Papageno utsätts för 
olika rituella prövningar av prästens folk när de, med uppdrag från Nattens 
Drottning, ska försöka rädda Pamina som Sarastro kidnappat.  

   Das klingelt so herrlich inleds med en glad och lekfull klockspelsmelodi (i Sir 
Colin Davis version är det en speldosa) som Papageno vevar igång för att få 
Monostatos och hans slavar på andra tankar än att beväpnade med knivar och andra 
tillhyggen ”lära Papageno vett och etikett”. Texten Monostatos och slavarna 
sjunger och dansar till speglar deras spontana glädje när de hör det vackra 
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klockspelet (eller speldosan). En sammanfattning av de känslor som kan kopplas 
till Das klingelt so herrlich är glädjerus, lekfullhet, spontanitet, hänförelse, 
entusiasm och lätthet. 

   I min tolkning av Sors bearbetade tema som utgör grunden till variationsverket så 
är jag förstås medveten om den bakgrund som själva texten, melodin och operan 
utgör. Vid gestaltandet av Sors variationsverk finns därigenom de olika känslorna i 
bakgrunden. 
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3. Musikanalys och tolkning 

3.1 Allmänt om verket 
Introduktion 

Introduktionen är på flera sätt fritt komponerad. Den kan beskrivas som sökande i 
karaktären. Det förekommer en del kromatik och dissonanta halvtoner. Taktarten är 
c (det vill säga 4/4 takt). Introduktionen kan ses som en exposition. 

   Harmoniken utgår från tonikan Em och det förekommer även subdominanter och 
dominanter men inte parallelltreklanger. Dock förekommer det tre dimackord. 
därmed är harmoniken både enkel och komplicerad – vilket kan sägas vara ett 
wienklassiskt såväl som förromantiskt stildrag. Ett romantiskt stildrag är till 
exempel att tonikan omtolkas till mellandominant i takt elva, för att sedan återgå 
till subdominanten som tillfällig bitonika i takten efter. På detta sätt manipulerar 
kompositören med lyssnarens förväntningar: när tonikan Em väntas kommer 
istället dominanten E7. Sista halvan av introduktionen växlar mellan tonika och 
dominant. Slutet utgörs på traditionellt vis av dominant (harmonisk analys av 
temat, variation två och introduktionen samt fingersättningar finns i bilaga 3 där 
mina instuderingsnoter är inlagda). 

   Vidare när det gäller wienklassiska och förromantiska stildrag, så kan de takter 
efter inledningen med triolackompanjemang i introduktionen tänkas vara mer åt det 
förromantiska hållet på grund av hur de böljar framåt med ledtoner och naturligt 
agogiskt driv. De drillar som förekommer kan såväl vara wienklassiska som 
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förromantiska. Växlandet i slutet mellan tonika och dominant kan sägas vara mer 
wienklassiskt.  

   Sor skrev även opera och det var just den italienska operan som var mest populär 
under Sors tid när det gäller olika musikgenrer. Med anledning av det kan man 
tänka sig att inledningen skulle kunna vara en slags “operaouvertyr”. På grund av 
detta vill jag skapa dramatik genom att ha tvära pauser just i inledningens sökande 
halvfraser. Jag kortar nämligen av t.ex. halvnoter till fjärdedelsnoter i början av 
verket (takt ett till två och takt fem till sex). 

   Under denna tid fungerade ofta ouvertyren som ett sätt att tysta publiken och 
fånga dess intresse. Det var nämligen ofta mycket pratsamt i publiken – vilket 
skiljer sig mycket från dagens ofta tysta publik vid konserter med klassisk musik. 
Med anledning av det kan man spela just starkt i början för att efterlikna 
ouvertyrens naturliga karaktär. Om karaktärsbeteckningen Andante Largo kan det 
sägas att Andante betyder lugnt gående och Largo – brett. Det är den karaktär som 
det gäller att fånga med sin tolkning. Man kan tänka sig att denna introduktion är 
komponerad i moll för att kontrastera mot det kommande temat i dur. Moll kan 
även tänkas ha valts för dramatiken som Sor söker skapa. Verket i sin helhet 
pendlar mellan just E-dur och E-durs variant: E-moll. Anledningen till detta kan 
tänkas vara att båda dessa tonarter är idiomatiska på gitarr och även relativt 
närbesläktade. 

   Introduktionen eller ouvertyren komponerades även med tanken att de 
komponenter som visades upp där, skulle ge en fingervisning om operans eller 
svitens innehåll. Utefter detta perspektiv kan sägas att exempelvis 
ackordbrytningar, drillar och förslag, triolfigurationer, flageoletter, 
”platåfigurationer” samt omtolkningar av tonikan och tydliga förhållningar med 
upplösningar är element som förekommer såväl i introduktionen som i resten av 
sviten. Introduktionen är även växlande dramatisk och lyrisk. Dessa element 
förekommer även i sviten som helhet. 

   I den första halvfrasen med de tre sextonsackorden i takt ett till två är det skrivet 
ett ”f” som i forte - vilket jag gestaltar genom att dra energiskt, pregnant och starkt 
nedåt med högerhandens tumme. Jag strävar efter att spela naturligt starkt, 
naturligtvis utan att det slår över, eftersom sådan typ av klang och sådana effekter 
inte hör hemma i en wienklassisk och förromantisk ljudbild. 

 
   I nästa fras, takt tre till fyra, är det skrivet ett dolce som är italienska för ”mjukt”. 
För att gestalta just det så flyttar jag högerhanden till vänster just innan ljudhålets 
vänstra kant – vilket ger en ”tasto-klang”. Målet för halvfrasen är det 
ledtonsbeskaffade ackordet i halvnoter alldeles i början på takt fyra – i min 
gestaltning bygger jag således upp ett crescendo till detta ackord och upplösningen 
efter ackordet gör jag medvetet smakfullt tystare. Viktigt är att vårdande dämpa 
första strängens överstämmans ton e1 just efter det upplöses till d♯1 på andra 
strängen. 
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   I takt fem till sex kommer en upprepning av idén med tre stycken sextonsackord 
men med dominanten - B7. För att gestalta konsekvent spelar jag även dessa i 
dynamiken forte.  

 
   I takt sju till åtta inträder en ny idé med halvnot och två fjärdedelsnoter som leder 
framåt till halvnot. Där är utskrivet två identiska förslag till de två 
fjärdedelsnoterna. I min tolkning strävar jag efter att sikta med tyngd på 
upplösningen i form av fjärdedelsnoten och sålunda hålla förslagen lättare. Vidare 
är även förslagen dissonanta med ett tillfälligt förtecken, tonen a♯1, som leder till 
tonen b1.  

 
   I takt nio till tolv inträder nästa idé - en långsammare melodi med en rörligare 
mellanstämma i form av ett triolackompanjemang och med bas – ungefär lika rörlig 
som huvudstämman. Här strävar jag att gestalta den naturliga hierarkin stämmorna 
emellan. Därigenom spelar jag huvudstämman dynamiskt starkare än de andra 
stämmorna i ljudbilden. Jag har även ett genomgående crescendo samt ett lätt 
accelerando fram tills upplösningen i takt tolv.  

 

 
   I takt tretton till fjorton fortsätter trestämmigheten med melodi, mellanstämma 
och bas. Dock är mellanstämman mer rörlig i denna sektion och konkurrerar med 
överstämman om uppmärksamheten. Jag gestaltar denna del med omväxlande 
crescendon och diminuendon där jag finner att det passar naturligt i musiken. Takt 
tretton börjar med ett decrescendo fram tills halva takten, varpå ett crescendo 
gestaltas till pulsslag ett i takt fjorton varpå ett decrescendo sätts in, medan ett 
crescendo bildas efter halva takten till den temporära upplösningen i takt femton.  
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    Sektionen leder fram till melodins förhållning, vilken följs av upplösning och 
sedan samma sak igen i andra halvan av takten. Här strävar jag efter att vara tydlig 
med just den underförstådda karaktären på melodin. 

 
   I takt femton till takt tjugos första slag så fortskrider triolmönstret i texturen men 
med tillägg av höga flageoletter. Här driver jag på organiskt rytmiskt mot de höga 
höjdpunkterna och det blir som en mjuk landning konsekvent i pulsslag fyra i dessa 
tre takter. Där drar jag lite på ”den sista vilan” temporärt innan nästa 
höjdpunktsdriv gestaltas vidare.  

 

 

 
   Takt tjugo till takts tjugotres första slag innehåller fortskridande triolrörelse i 
mellanstämman men med kromatik och utskrivna accentförhållningar. Där gestaltar 
jag tydligt vad som är förhållning respektive upplösning och jag väntar lite extra på 
just förhållningarna för att gå i linje med musiken i dess naturliga flöde.  

 

 
   Takt tjugotre innehåller slutfrasen i variationsdelen med två fjärdedelsnotsackord. 
De leder i sin tur fram till ett ackord med tidslängden en halvnot på dominanten B-
dur. Här gestaltar jag fjärdedelsackorden portato, (det vill säga mjukt burna) i 
kombination med ett decrescendo rakt igenom slutfrasen. Delens sista ackord 
gestaltar jag ofta i en låg dynamik, knappt hörbart, För att på så sätt skapa 
kontrastmässig plats åt det anländande temat. Det är även ett fermat på 
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åttondelspausen inför upptakten till temat. Jag strävar här att inte vänta för länge 
men ändå samtidigt tydligt markera att en del är slut.  

 
   En aspekt av musik är frågan kring spektrumet när det är god och smakfull balans 
mellan de ingående parametrarna – till exempel agogik, artikulation, stämbalans 
med mera – och när det blir ”för mycket” av någonting. Då kan det antingen bli 
intressant eller nyskapande eller helt enkelt bara ”dålig smak”. Detta varierar med 
kulturer, trender och vilken lärare man har. Det finns en slags gyllene medelväg, 
som de flesta är överens om och det finns även intressanta saker och uttryck vid 
sidan av vägen. Allt detta öppnar för en naturlig bredd i tolkningsutrymmet av ett 
verk och medveten navigering av dessa parametrar kan göra ett framförande ännu 
mer intressant. 

 
Tema 

Mozarts ursprungstema är inte identiskt med hur Sor använder det (se notexempel 
ovan). Noterbart är att melodin är omskriven, Sor har lagt till drillar och 
alterationer och ändrat tonart till E-dur – vilket är gitarridiomatiskt medvetet 
(Söllscher, 2015). 

   Temat kan beskrivas närmast som en “vismelodi”. Den är tvådelad i formen i 
första delen och i andra delen likaså. Därigenom är temat periodiskt, vilket var mer 
eller mindre praxis under denna tid. Karaktären är typiskt wienklassiskt – lätt, 
luftig, elegant – vilket jag strävar att gestalta i min tolkning genom energiskt, 
pregnant och välartikulerat spel generellt. Det gäller att vara medveten i sin 
artikulation för att nå ett specifikt uttryck. Taktarten är 2/4 till skillnad från 
introduktionens 4/4. 

   Temat är huvudsakligen wienklassiskt harmoniskt sett med tonikan E, 
subdominanten A och dominanten B. Dock i andra reprisen av andra perioden 
förekommer ett E-dimackord på den tredje höjdpunktsfrasen, vilket kan sägas vara 
ett förromantiskt drag.  

   Drillarna som förekommer har en elegant karaktär och är således mer åt det 
wienklassiska hållet. Dim-ackordet är mer förromantiskt i karaktären även om det 
förstås även förekom dimackord inom wienklassicismen. Formen med 
åttataktsperioder som repriseras är tydligt wienklassisk. Alterationerna som 
förekommer ihop med det albertibasliknande ackompanjemanget är tydligt 
wienklassiska. För övrigt låter temat mycket wienklassiskt och en faktor som bidrar 
till det är just den tydligt wienklassiska karaktären i Mozarts ursprungstema. Dock 
är själva operan Trollflöjten mer förromantisk, t.ex. för att originalspråket är tyska 
istället för som tidigare italienska. Att operan skrevs på tyska visar på att det fanns 
mer nationalistiska strömningar då.  Dessutom var den ämnad åt enkelt folk istället 
för som tidigare adeln, vilket hänger ihop med 1800-talets industriella revolution 
och därmed borgarklassens ökade betydelse och köpkraft på bekostnad av adelns 
maktposition. 

   Jag använder i denna variation en ”normal” grundklang just innan ljudhålet med 
högerhanden i princip rakt igenom temat. Istället för att variera klangfärg så arbetar 
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jag med agogik i denna variation. Detta på grund av att jag tycker det passar bättre 
och ligger mer naturligt i musikens linje att göra.  

   Efter den lågmälda avslutningen av introduktionen, introducerades så temat med 
energi och i ungefärlig nyans mezzoforte för att vara starkare än avslutningen (för 
att guida fokus hos lyssnarna till liv igen: ”här kommer något nytt”) men inte för 
stark för att ha marginal att spela starkare senare såväl mot höjdpunkter i satsen 
som att även balansera mot verket som helhet (i den sista satsen är det som starkast 
– på grund av att det är den mest ljudbildmässigt virtuosa).  

   Temat består först av åtta takter med repris samt därefter av åtta takter, också 
med repris. Temat består vidare av en huvudmelodi högst i gitarregistret samt en 
ackompanjemangsfigur i form av en mellanstämma ungefär i växlande 
”Albertibasstil”. Dessa stildrag kan beskrivas som typiskt wienklassiska. Under det 
ligger bastoner på enstaka ställen konsekvent de fyra sista takterna av periodens 
åtta i såväl första som andra reprisdelen av verket. 

   Den första upptakten ihop med takt ett och första slaget i takt 2 utgör den första 
delfrasen. Jag gestaltar den genom det som musiken på ett naturligt vis ”vill” 
gestaltas som, nämligen genom att spela crescendo till och med första slaget i takt 
två. Under det andra slaget i takt två spelas bara ackompamjemanget och därmed 
spelar jag det tydligt svagare än melodin som just då har paus inför nästa fras. 

 

 
   Förslaget med de tre snabba tonerna som upptakt till nästa delfras gestaltar jag 
energiskt och som en egen helhet inför nästa delfras som är ett svar på delfrasen 
innan. Denna andra delfras eller ”svar” sträcker sig från takt tvås pulsslag tre till 
och med takt fyras slag ett. För att vara konsekvent spelar jag denna melodi på 
liknande sätt med ett genomgående crescendo till och med förhållningen på första 
åttondelen i takt fyra slag ett. Den andra åttondelen fraseras av eftersom den inte 
utgör en förhållning på samma sätt som i den första delfrasen. Sedan har återigen 
huvudmelodin paus i takt fyra slag två inför den tredje delfrasen inom den aktuella 
reprisen. 

 
   Den tredje delfrasen kan ses som resten som återstår i denna repris. Man skulle 
kunna tolka det som två fraser men på grund av musikretoriska och balansmässiga 
principer är det mer logiskt att se den återstående frasen som just en fras. Denna 
delfras ligger högre upp i gitarrens register. Den har även lägre basar inkorporerat. 
Man skulle kunna likna det vid att nu, tredje gången ökar intensifieringen i satsen 
genom registerhöjningen och tillägget av låga basar. Från takt fyras slag fyra till 
och med takt sex slag tre pågår sedan frasen. I takt sex kommer en ny variant med 
punkterad melodi med ackompanjemang ihop. I takt sex slag tre finns hela 
reprisens höjdpunkt i form av ett högt c♯2.  
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   Efter höjdpunkten så faller huvudstämman konsekvent nedåt i register och det 
gestaltas genom en naturlig avfrasering där jag spelar successivt svagare och 
svagare. Därefter tas dessa första åtta takter i repris.   

 

 
 

   Man kan fråga sig vad alla dessa repriser innebär gestaltningsmässigt? För mig så 
tolkar jag konsekvent även genom hela verkets repriser; att i andra reprisen tar jag 
ut svängarna mer på olika plan: exempelvis agogiskt (rytmers tänjande), väntar lite 
extra innan nästa delfras, spelar något starkare dynamiskt mot höjdpunkerna och så 
vidare. Detta sker ofta i en kombination av spontanitet såväl som det mer fasta 
tolkningssättet som resultat av tidens arbete med tolkningen. 

   En tolkning mognar i regel över tid i flera avseenden: t.ex. så minns det 
motoriska nervsystemet stycket bättre och mer självklart, men även musikaliska 
idéer brukar falla på plats i högre grad. Den tolkning jag beskriver här är den som 
varit aktuell i det nu som den dokumenterades i. 

   I takt nio till och med sexton kommer sedan svaret på den första åttataktsperioden 
i form av en slags utveckling i olika avseenden.  

   Den första frasen i andra reprisen består av upptakten till takt nio samt till och 
med takt tios första slag. Denna takt kan ses som en variant av första reprisens 
första takt, den är även nästan identisk med första reprisens andra delfras. Jag 
spelar denna fortsättning med ett genomgående crescendo mot höjdpunkten och 
sedan en liten avfrasering på den sista åttondelen i melodin.  

 
   Den andra delfrasen i andra reprisen påminner lite om första reprisens tredje fras 
men innehåller inte punkterade sextondelar utan jämna sextondelar i takt elva. 
Delfrasen i sig pågår från takt tio slag fyra till och med takt tolv slag ett.  

 
 

   Därefter kommer ”höjdpunktsfrasen” - med olika utföranden i första reprisen 
jämfört med andra. Första gången är det ett E7-ackord medan andra gången ett 
dim-ackord. Detta innebär för mig att jag gestaltar den första varianten naturligt 
enkelt medan inför den andra dimvarianten så tänjer jag ut mer agogiskt genom att 
pausa lite mer just innan det förhållningstäta dimackordet. Denna fras sitter ihop 
med det som följer sedan: avfraseringen i den andra reprisdelen är intressant nog 
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identisk med den första reprisens sista halva delfras. För att vara konsekvent i min 
tolkning gör jag helt enkelt en naturlig avfrasering såväl här.  

 
Variation 1 

Variation 1 är rörligare än själva temat. Själva kärnmotivet består av en fyragrupp 
med trettiotvåondelar. Det blir därmed alltså successivt mer virtuost, vilket är 
typiskt för själva formen ”tema med variationer”. Satsen innehåller även två 
stycken rappa skalor i varsin av de två repriserna, vilket inte temat innehöll - 
därmed introduceras nya idéer i verket. Det finns även en 
”vänsterhandslegatofigurering” i takt fyra som påminner om en skala, men är en 
stegrande treklangsfigur med tekniskt vänsterhandslegato (även kallad ”pull-off”).  
Taktarten är även är 2/4. 

   Variation ett är harmoniskt sett genomgående wienklassiskt med tonika, 
subdominant och dominant. Parallelltreklanger och annan mer romantisk harmonik 
förekommer ej.  

   Figurationerna med deras alterationer som förekommer har en elegant karaktär 
och är således mer åt det wienklassiska hållet. Formen med åttataktsperioder som 
repriseras är även den tydligt wienklassisk. 

   Jag använder även i denna variation en ”normal” grundklang just innan ljudhålet 
med högerhanden i princip rakt igenom variationen. Istället för att variera 
klangfärg så arbetar jag med agogik i denna variation. Detta på grund av att jag 
tycker det passar bättre och ligger mer naturligt i musikens linje att göra så.  

   Jag använder konsekvent en vänsterhandsfingersättning för den återkommande 
fyratonstrettiotvåondelssfiguren som i grunden ser ut som: 2-1-4-1. Poängen är att 
finger 1 tar samma plats i slutet som finger 2 hade i början av motivet – detta ger 
att finger ett blir ”referenston” som går att glida ner eller upp på samtidigt som 
nästa figur förbereds men framförallt slipper man hoppa med 2:an. Fördelen med 
detta är att större teknisk säkerhet uppnås och det i sin tur gör variationen mer 
lättspelad. 

   För skalorna har jag en medveten högerhandsfingersättning där jag kombinerar a 
m i med vänsterhandslegato för att få en enkelt exekuterad fingersättning: a, m, i, a, 
m, i – i första skalan och i, a, m, i, a, m, i - i andra skalan (om 
högerhandsfingersättningar: p – pulgar/tumme, i – indicio/pekfinger, m – 
medio/långfinger, a – anularis/ringfinger, q – quinto/lillfinger – quinto används 
sällan).  

   Liksom temat består variation ett av två gånger åtta takter plus två gånger åtta 
andra takter. Uppdelningen i två lika långa fraser och en tredje dubbelt så lång per 
åttataktsperiod är densamma. Denna genomgående struktur bidrar till att hålla ihop 
verket som enhet. Musik handlar bland annat om balansen mellan enhet kontra 
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variation eller olikhet. För övrigt i detta verk anser jag att Sor har lyckats väl med 
dessa inbördes proportioner. 

   Första frasen sträcker sig från första trettioandradelsfigursupptakten till och med 
andra taktens slag tre, varpå en åttondelspaus följer för att markera frasslutet. 
Viktigt att nämna är att figureringen i takt ett slag två sannolikt innehåller en 
felskrivning – jag spelar här fx istället för f#. Detta gör jag med anledning av att 
samtliga andra trettiotvåondelsfigurationer innehåller ett intervall med en liten 
sekund. Därför gör jag det även i denna figur, medan nästan alla andra som spelar 
verket bara spelar som det anges. 

    Frasen går topografiskt först nedåt i tre minifraser för att sedan ”hämta upp” 
nedåtgången med en rapp skala till och med tonen a. I skalan håller jag ut slut- och 
topptonen lite längre än vad som står för att ”landa” på höjden innan nästa fras 
kommer. 

 
   Andra frasen pågår från och med takt två slag fyra till och med takt fyra slag tre. 
Det är samma princip som första frasen, det vill säga att melodin går topografiskt 
ner i tre sekvenser för att sedan ”hämta upp” nedåtgången genom den tidigare 
nämnda treklangsfiguren som klättrar uppåt, denna gång högre än i fras ett – till 
tonen b. Återigen avslutas frasen med en liten paus för att markera avslut inför 
nästkommande fras. 

 
   Tredje frasen pågår från takt fyra slag fyra till och med takt åtta slag tre. Här 
upprepas ett motiv två gånger för att sedan ta ett melodiskt språng upp till höga e – 
där periodens höjdpunkt ligger. Efter det kommer en ny idé där Sor manipulerar 
med förhållandet förhållning – upplösning mellan två olika tvåtonsackord och där 
även en liten drill är inkorporerad för en elegant effekt. Denna fras brukar jag 
gestalta med ett litet agogiskt driv på upprepandet av figurerna i början på frasen, 
samtidigt som jag låter frasen vara kvar i sin höjdpunkt alldeles i slutet ett litet tag 
till – för att balansera den agogiska idén med en motidé. Avfraseringen som följer 
liknar temats sista fras inom perioden i det avseendet att den är en ren och skär 
avfrasering – tonerna går konsekvent topografiskt nedåt och det mest naturliga är 
förstås att göra en avfrasering genom hela frasen – ett diminuendo. 
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   I reprisen av den första åttataktsperioden tar jag ut svängarna lite mer agogiskt, 
och håller ut vissa toner lite längre. Detta sker ofta spontant och därför blir det lite 
olika vilka toner som hålls ut och därmed lätt accentueras från gång till gång. 

   Den andra åttataktsperiodens första fras ”sitter ihop” med det som skulle ha varit 
den andra åttataktsperiodens andra fras. Hela denna längre fras pågår från 
upptakten till takt åtta till och med till takt elva slag tre. Frasen utgörs av att samma 
motiv repeteras två gånger per sekvens och stegrar topografiskt. Sammanlagt 
förekommer tre sådana här figurer innan frasen vänder av i en skala rakt uppåt. 
Denna fras har en naturligt stegrande intensitet som jag följer med i genom att 
driva ett accelerando genom frasen. 

 

 
   Den andra åttataktsperiodens tredje fras innehåller återigen periodens höjdpunkt 
på en fyragruppsfigur med bland annat höga e2. Jag gestaltar här melodin på samma 
sätt som i första periodens höjdpunkt – det vill säga ett agogiskt driv mot 
höjdpunkten för att sedan dröja något mot frasens slutskede. Den sista 
avfraseringen i den andra åttataktsperioden är identiskt med första 
åttataktsperiodens sista fjärde delfras. Den pågår från takt tretton slag fyra till och 
med takt sexton slag tre. 

   I reprisen av den andra åttataktsperioden ”tar jag ut svängarna” ännu lite mer än i 
första åttataktsperioden på grund av en slags praxis som blir naturlig på det sättet. 

 

 
 

Variation 2 

    Variation 2 i E-moll är betydligt lugnare och smäktande. I min tolkning försöker 
jag skapa kontrast med denna del gentemot de andra allt mer virtuosa satserna. 
Därför låter jag denna sats vara just lugn och cantabile (sångbar) för att det 
mollmässiga temat ska beröra och vara pregnant. Taktarten är liksom tidigare 2/4 



 28 

takt. Satsen är liksom tidigare satser uppdelad i två stycken åttataktsperioder med 
repris på bägge delarna. Denna form bidrar till att skapa enhet och är tydligt 
influerad av wienklassicismen. Även denna sats kan man dela in i tre mindre 
delfraser i varje åttataktsperiod.  

   Harmoniskt utgör satsen till viss del en återgång till introduktionens Em för att 
tonikan i satsen är densamma som i introduktionen. Tonika, subdominant och 
dominant förekommer logiskt och även parallelltreklanger: G och C samt 
dominantens dominant F♯7 vilket är en relativt ”enkel” harmonik och därmed 
wienklassisk. Det förekommer flera alterationer i satsen vilket är såväl 
wienklassiskt som förromantiskt. De drillar som förekommer är eleganta och därför 
mer åt det wienklassiska hållet men skulle även kunna vara förromantiska. Ett 
förromantiskt drag är omskrivningen av tonikan Em till dess variant E och sedan 
till mellandominanten E7 för att leda till subdominanten Am som tillfällig bitonika 
alldeles i början av andra åttataktsperioden.  

   Första delfrasen sträcker sig från upptakten till takt ett till och med den tredje 
åttondelen i takt två. Där sätts den mollmässiga tonen an. Jag spelar den med ett 
genomgående crescendo samt en ”tyngre” agogik där jag spelar takt etts ackord 
med baslinje lite ”trögt” eller ”med motstånd”. Detta för att det ligger i linje med 
satsens karaktär och även för att kontrastera gentemot de kommande fyra allt 
virtuosare satserna, vilka samtliga är i dur. 

 
   Andra delfrasen sträcker sig från takt två slag fyra till takt fyra slag två. Dessa två 
fraser ihop utgör just så hälften av åttataktperiodens innehåll. Denna andra delfras 
är snarlik rytmiskt jämfört med den första delfrasen – agogiskt och dynamiskt ”tar 
jag ut svängarna” mer denna andra gång. Detta är bland annat naturligt på grund av 
att melodin denna andra gång ligger högre topografiskt än hos den första delfrasen. 
Liksom hos den första delfrasen fraserar jag av i slutet.  

 
   Den tredje, längre och sista delfrasen för denna åttataktperiod sträcker sig således 
från takt fyra slag två till och med takt åtta slag tre. Denna fras inleds med en drill 
innehållandes sex toner som ska genomföras under tiden av en åttondelsnot. Den är 
virtuos och svår att genomföra snyggt och med pregnans. Efter att ha strävat att 
genomföra den med endast en spelad ton och resten med vänsterhandslegaton och 
ett miniglissando över en halvton, så har jag efter inspiration från Göran Söllschers 
tolkning börjat dela upp frasen i två högerhandsspelade toner och resten med 
tekniskt legato. Detta för att uppnå större säkerhet gällande artikulationens 
pregnans och hörbarhet (tekniska legaton låter mindre än högerhandsspelade 
toner). Efter detta kommer ett G-ackord på ett liknande vis som i de bägge tidigare 
delfraserna som byggs upp till periodens höjdpunkt: en sextolfigurering över två 
åttondelsslag med tonen d2

 

som högsta ton. Därefter följer en avfrasering som 
topografiskt följsamt avtar genom frasen till slutet på ett G-ackord. 
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    I reprisen gör jag konsekvent som tidigare: tar ut svängarna mer agogiskt och 
dynamiskt. 

 
   Nästa åttataktsperiods första fras pågår från upptakten till takt nio till takt tios 
första slag. Den kretsar kring ett E-ackord som blir ett doninantseptimackord 
ledandes till subdominantens Am-ackord. Denna omtolkning av tonikan kan sägas 
vara mer åt det förromantiska hållet. Sors manipulerande av lyssnaren genom detta 
gestaltar jag genom att spela forte för att väcka lyssnaren till liv efter den mjuka 
avfraseringen.   

 
   Den andra delfrasen i denna sista åttataktsperiod pågår från takt tios andra slag 
till takt tolv slag tre. Denna fras strävar mot dominanten B7. Jag gestaltar den med 
ett genomgående crescendo och ett subtilt accelerando för att ”hjälpa” frasens 
naturliga riktning. Förslaget eller den appogiatura som inleder frasen spelar jag 
rytmiskt energiskt och elegant upp till tonen c2, varpå en topografisk nedåtgång 
följer till och med slutet på frasen. 

 
   Den sista tredje delfrasen i den sista åttataktsperioden sträcker sig från takt tolv 
slag fyra till och med takt sexton slag tre. Denna fras inleds med en figuration 
innehållandes en ”pedal” eller orgelpunktsprepetition med tonen b kring de första 
tre ackorden i frasen. Därefter kommer en punkterad sextondelsfiguruppgång som 
känns igen stilmässigt från det tidigare temat och variation ett. Denna figur 
repeteras mer eller mindre sedan med en topografiskt högre höjdton inför den 
okomplicerade slutavfraseringen med dominant till tonika. Jag gestaltar denna fras 
med ett slags ”motstånd” eller deaccelerando på det första ackordet med b-pedal 
för att sedan hämta upp det på ett fysiologiskt naturligt sätt genom ett accelerando 
på de kommande två ackorden i denna modell. Därefter avfraserar jag.  

 
 

Variation 3 

   Variation 3 bygger mycket på skalrörelser och med ackordbrytningar i andra 
åttataktsperioden. I denna del upprepas ofta samma ton som en slags platå. Jag 
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föredrar att spela denna sats med “romantisk agogik” – på så sätt att jag rytmiskt 
går ömsom framåt och bakåt. Detta är fullt möjligt då verket är såväl wienklassiskt 
som förromantiskt. Jag håller även i denna variation en ganska konstant ”normal” 
klangfärg just innan ljudhålet med högerhanden och jobbar istället mer med 
agogik, eftersom jag tycker det passar sig mer naturlig för denna musik. 

   Variation 3 bygger harmoniskt på tonikan, subdominanten och dominanten 
liksom variation 1. I denna mån är harmoniken wienklassisk. Melodin i satsen är 
elegant och böljande samt innehållandes alterationer – i wienklassisk anda. 
Taktarten är liksom hos tidigare satser 2/4.  

   Den första delfrasen sträcker sig från upptakten till takt ett till takt två slag tre. 
Melodin här rör sig uppåt för att avfraseras med en alterationrörelse på tonen a#1. I 
denna fras gestaltar jag karaktären med ett lätt accelerando fram till höjdpunken i 
frasen och därefter ett litet ritardando.  

 
   Den andra delfrasen i första reprisen sträcker sig från takt två slag fyra till takt 
fyra slag tre. Denna frassymmetri känns definitivt wienklassisk. Även denna fras 
rör sig inledningsvis uppåt för att sedan avfraseras med ytterligare en alteration på 
tonen fx1. Jag gestaltar här denna fras på samma sätt som den första frasen för att 
vara konsekvent i min tolkning. 

 
   Därefter kommer den tredje, längre frasen med åttataktsperiodens höjdpunkt samt 
slutgiltiga avfrasering. Här går jag upp i dynamik vid höjdtonerna i frasen och har 
lagt in två tekniska legaton i triolslingan som rör sig nedåt från höjdpunkten för att 
få en trefingers fingersättning i högerhanden med a m i. I reprisen av denna del tar 
jag ut svängarna på ett såväl semiförberett som semispontant vis. Vissa dragningar 
är mer fasta sedan tidigare tolkningar och vissa dragningar gör jag helt i stundens 
närvaro. 

 
   Den andra åttataktsperiodens första fras sträcker sig från upptakten till takt nio 
till och med takt elva slag ett. Den består av tonupprepning på en slags platå med 
ett liknande svar i lägre tonregister. Dessutom är även i denna fras en alteration 
inbakad. Jag gestaltar även här frasen med ett lätt accelerando och efter 
höjdpunktens passerande, ett lätt ritardando. På detta sätt håller jag ihop 
symmetrin i satsen. 
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   Den andra åttataktsperiodens andra fras är identisk med den första i samma 
period. Den sträcker sig från takt elva slag ett till takt tolv slag två. Här tar jag ut 
svängarna något litet mer agogiskt vid frasens upprepande. 

 
   Den andra åttataktsperiodens sista tredje fras sträcker sig från upptakten till slag 
tre i takt tolv till och med takt sexton slag tre. Här inleds frasen med en 
upptaktsliknande nedåtgående kromatisk figur. Därefter repeteras ett fragment från 
den allra första frasen i föregående åttataktsperiod, varpå en ny platå nås och 
därefter ännu en högre platå via tonupprepning – på detta sätt känns denna sista 
fras i satsen än mer final. Jag spelar här som starkast i satsen och tar ut svängarna 
som mest agogiskt, helt i linje med vad jag anser musiken ”berätta”. I reprisen av 
denna andra åttataktsperiod så lägger jag till något fler spontana dragningar för att 
ta ut svängarna på ett sätt som jag anser ligger i linje med praxis för epoken.  

 
Variation 4 

Variation 4 interpreterar jag som ett “gräl” eller ”fråga till svar”. 
Karaktärsbeteckningen är piú mosso, vilket betyder “något rörligare”. Virtuositeten 
i verket stegras därigenom. Denna sats har även den en motivisk kärna av snabba 
trioler med fyr- och femgrupper som svar, vilka upprepas genom satsen. Denna sats 
är mer genomgående wienklassisk i karaktären såväl harmoniskt (tonika, 
subdominant och dominant som förekommande harmoniska funktioner) som 
karaktärsmässigt (elegant, energisk, lätt och luftig). Jag håller även i denna sats en 
genomgående ”vanlig” klangfärg med högerhanden just innan ljudhålet på gitarren. 
Dock arbetar jag endast lite med agogisk i denna sats och mer med att tydligt 
gestalta de korta pauser som förekommer efter varje frasfragment. En av de största 
utmaningar med just denna sats är att få den att låta just enkel och luftig 
teknikinnehållet i satsen till trots. En genväg till den musikaliska visionen om 
satsen är att spela pauserna tydligt och konsekvent samt att öva mycket långsamt 
för att eliminera onödiga rörelser (Söllscher, 2015). Satsen består även här av två 
åttataktsperioder som bägge tas i en repris vardera. Taktarten är även här 2/4.  

   Den första delfrasen pågår från och med upptakten till takt ett till och med takt 
två slag tre. Här gäller det bland annat att gestalta ”grälet” med noga avvägd 
dynamik – till exempel anser jag att att ”fråga” 1 och 2 (högre upp i registret) i 
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denna fras bör vara något starkare än ”svar” 1 och 2 – som är lägre i registret med 
en fyrgrupp respektive femgrupp av noter. Dock bör inte svaret spelas för svagt – 
då tappar man den ”grälande” effekten.  

 
   Den andra delfrasen sträcker sig från takt två slag fyra till och med takt fyra slag 
tre. Hela denna fras kan ses som ett längre svar på den första delfrasen som då blir 
fråga samtidigt som det finns musikaliska fråga- och svar inom båda dessa fraser.  

  
   Den sista delfrasen i den första åttataktsperioden pågår från och med takt fyra 
slag fyra till och med takt åtta slag tre. Åttataktperiodens tonhöjdsmässiga 
höjdpunkt förekommer inom denna längre delfras – där ”tar jag ut svängarna” lite 
mer agogiskt och dynamiskt genom att spela såväl med lite längre pauser och något 
starkare dynamiskt. Även här finns vissa möjligheter till spontana 
mikroimprovisationer i hur jag gestaltar pauser och dynamik med mera.  

   Reprisen av denna del spelas i stort sett som innan med lite mer 
mikroimprovisationer. 

 
   Den andra åttataktperiodens första delfras sträcker sig från upptakten till takt nio 
till och med takt tio slag tre. Även här skapar pauserna en slags dramaturgisk 
spänning, vilket förstärks av att svarsfiguren här utgör samma fras under fyra 
svarsfigurer. På det sättet ökas en slags ”bordunintensitet”. Jag försöker även här 
gestalta musiken tydligt och adekvat. 

 
   Den andra åttataktperiodens andra delfras sträcker sig från och med takt tio slag 
fyra till och med takt tolv slag tre. Svarsfiguren här utgörs som tidigare beskrivit av 
samma slags figur. Efter denna fras genomförande hänger ett musikaliskt behov i 
luften av att variera och omforma denna likartade figursekvens som varit, vilket 
leder oss in på den sista längre delfrasen. 

 
   Den sista delfrasen i den andra åttataktperioden sträcker sig från och med takt 
tolv slag fyra till och med takt sexton slag tre. Denna fras inleds med en 
intervallmässigt sett ”omvänd” triol med det större intervallet i mitten (tidigare 
triolupptakter var spegelvända gentemot denna och hade därmed de större 
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intervallen på ton ett och tre av de tre tonerna – se noter). Detta skapar en slags 
dramaturgisk punkt av plötsligt ökat intresse nu när triolfiguren förekommer på ett 
nytt sätt gentemot tidigare praxis. Därefter knyts säcken ihop (metaforiskt menat) 
med en slags återgång till första åttataktperiodens ackordbrytningsinnehåll i två 
svar varpå en figur från den andra åttataktperiodens inledning kommer som svar 
tre. Därefter avfraseras perioden på samma sätt som föregående period – vilket 
skapar en tydlig wienklassisk prägel såväl som enhet. 

   I den sista reprisen ”tas svängarna ut” än mer agogiskt och dynamiskt än i 
tidigare repris. Detta anser jag ligga helt i praxis för den wienklassiska stilen med 
mångtaliga repriser. Något annorlunda måste man göra för ombytespsykologin i 
det hela. Det vill säga att retoriskt sett säger man samma sak igen men med andra 
betoningar. 

 
 

Variation 5 

   Variation 5 innehåller böljande triolfigurer. Överstämman är själva melodin och 
behöver “vårdas” på det sättet, det vill säga skapa en tydlig flerstämmighet och 
hierarki stämmorna emellan och lyfta fram melodistämman. Karaktärsbeteckningen 
är även här piú mosso. Det betyder att denna del ska gå ännu lite mer rörligt än den 
förra. Det löpande verket blir därigenom allt mer virtuost. En av de största 
utmaningar med denna sats är just att gestalta stämmornas hierarki på ett balanserat 
och medvetet sätt. En annan utmaning är att få satsen tydligt trots det relativt höga 
tempo som den går i. Harmoniskt sett är satsen mer wienklassisk på grund av den 
”enkla” harmoniken med tonika, subdominant och dominant. Det förekommer ett 
flertal växlingar mellan just tonika och dominant – vilket är typiskt wienklassiskt. 
Jag håller även här en relativt stabil klangfärg med högerhanden just innan 
ljudhålet och jobbar mer med lite agogik – såväl spontan som efter rutin. Fraserna i 
sig sitter väl ihop på grund av de löpande och kontinuerliga triolfigurerna. 
Taktarten är 2/4 liksom tidigare variationer. 

   Den första frasen sträcker sig från och med upptakten till takt ett till och med takt 
två slag tre. I denna sats använder jag mig mycket av musikalisk intuition och de 
små mikroimprovisationerna jag gör handlar ofta om små tempodragningar och att 
stanna lite längre på vissa ackord samt spela uppåtgående figurer dynamiskt 
starkare och nedåtgående figurer dynamiskt svagare. 

 
   Den andra frasen pågår från och med takt två slag fyra till och med takt fyra slag 
tre. Denna fras letar sig högre upp i registret än tidigare fras och denna melodiska 
höjdpunkt gestaltar jag naturligt med ett crescendo.   
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   Den sista tredje längre frasen i denna första repris sträcker sig således från takt 
fyra till och med takt åtta slag fyra. Denna fras byter figureringsmodell och jag 
spelar den med i p m, eftersom det blir en naturlig fingersättning och även att inget 
finger upprepas direkt efter sig själv eftersom det skapar svårighet att utföra frasen 
snabbt. Frasen sträcker sig upp till en hög melodisk höjdpunkt, högre än tidigare i 
satsen, nämligen till ett e2. Detta gestaltar jag med ett stort crescendo och ett litet 
accelerando upp till topptonen varpå att efter denna spela ett litet diminuendo ner 
till avfraseringen lägre ner i register. I upptakten till denna fras (och även samma 
upptakt i andra åttataktperioden) finns en delikat svårighet – nämligen att byta 
högerhandsfigur på grund av att två toner spelas samtidigt i upptakten – detta har 
jag övat speciellt mycket på och brukar även göra ett litet deaccelerando just innan 
för att hinna med i det höga tempot. 

   I reprisen av denna åttataktsperiod så tar jag ut svängarna mer agogiskt och 
dynamiskt. 

 

 
 

   Den andra åttataktsperiodens första fras löper från upptakten till takt nio till och 
med takt tolv slag tre – jag har här valt att lägga ihop den första delfrasen med den 
andra på grund av att hela denna fras består av en kontinuerlig sekvens som 
sträcker sig uppåt i register. Det finns därför inget naturligt avbrott i denna fras 
utan hela denna utgör en större sekvensrörelse. Detta gestaltar jag med lekfull 
agogik och en ökning av intensitet dynamiskt. 

 
   Den sista frasen i den andra åttataktsperioden går från takt tolv slag fyra till och 
med takt sexton slag fyra - i första reprisen - och även slag ett – i andra reprisen. 
Det som följer är snarlikt den stora uppåtgående rörelsen i första åttataktsperioden 
förutom en marginell förändring alldeles i början av frasen (se noter). Jag gestaltar 
här denna slutfras med ännu lite starkare dynamik och mer levande agogik än i 
första åttataktsperioden.  
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   I reprisen av denna sista åttataktperiod, så tar jag helt enkelt ut svängarna än mer 
dynamiskt och agogiskt. Därefter följer codan.  

 

 
 

Variation 5 - codan 

   Variation 5 –“codan” rör sig mycket upp och ner. Här tar Sor ut svängarna 
kompositionellt med rappa skallöpningar och ackordbrytningar. Denna är den sista 
och mest virtuosa delen. Den är sannolikt avsedd att imponera på lyssnaren såväl 
tekniskt som musikaliskt. Det är här viktigt att eftersträva att tolka musiken så bra 
som möjligt samtidigt som man vårdar tekniken i “codan”. Codan innehåller även 
ett längre parti med tonen E som orgelpunkt eller bourdon. Man kan se den som en 
arpeggioetyd (Söllscher, 2015). Harmoniskt sett är satsen wienklassiskt på grund 
av det relativt enkla innehållet, det vill säga tonika, subdominant och dominant 
med vanliga färgningar (exempelvis dominantseptimackord och utebliven ters på 
ett ställe). En utmaning med satsen är att behärska satsen tekniskt och gestalta den 
tydligt i högt tempo. En annan utmaning är att ställa om från skalfigurer och 
arpeggion. Klangfärgmässigt håller jag en ”normal” klang med handen just innan 
ljudhålet på gitarren även i denna sats. Detta är på grund av att jag vill variera 
musiken på andra sätt än just klangfärgmässigt, till exempel artikulationsmässigt, 
dynamiskt och agogiskt. Denna sats har inte samma starka symmetri inom sig som 
till exempel de flesta andra satserna i verket med två åttataktperioder med repriser. 
Denna del är istället liksom introduktionen mer fritt skriven. Taktarten är även här 
2/4.  

   Jag ser det som att denna coda innehåller tre större fraser. Den första frasen 
sträcker sig från upptakten i takt sjutton till och med första slaget i takt tjugofem. 
Denna större fras innehåller olika arpeggion brutna över tonen E. Arpeggio är en 
viktig teknik att behärska på gitarren och den skapar möjlighet för god 
trefingersteknik i högerhanden såväl som även för rasgueado i förlängningen. 
Arpeggiona spelas över en basbourdon, på ett sätt som påminner till exempel om 
Johann Sebastian Bachs codor – där en bas blir bordun för ett flertal takter – detta 
är den musikaliska och retoriska signalen att det börjar dra ihop sig mot slutet. Det 
som gäller här är att hålla toppmelodin hierarkiskt starkare än övriga 
mellanstämmor för att få en god och klassiskt vårdad balans. Denna fras är även 
ungefär åtta takter – vilket är en naturligt förekommande struktur och retorisk 
längd på en fras. Det finns även en sextolfigur inne i frasen som gäller att exekutera 
snabbt och tydligt.  
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   Den andra frasen sträcker sig från takt tjugofems första slag till och med takt 
trettio slag ett. Denna fras skiljer sig eftersom den bara är sex takter lång och 
därmed medför en friare struktur än de strukturstränga och typiskt wienklassiskt 
föregående hållna perioderna. Denna fras består vidare av en uppåtgående 
skalrörelse varpå en takts arpeggiofigur följer, varpå samma sak upprepas igen. 
Efter det retoriska talet tre stycken uppåtgående skalrörelser kommer ytterligare en 
slags ”nyhet” - en flageolett på tolfte band på d-strängen. Här slutar denna fras och 
den kommande påbörjas. 

 

 

 
   Den sista frasen sträcker sig från takt trettio slag ett till och med takt trettionio 
slag ett. I denna fras tar Sor ut svängarna maximalt för att imponera på lyssnaren. 
Detta görs genom de snabba och böljande triolskalorna som upprepas två gånger 
men även genom sättet på vilket denna fras är skrivet – vilket vittnar om en 
förståelse för ett virtuost musikaliskt uttryck. Satsen och hela verket avslutas på 
wienklassiskt manér med tonika-dominant-tonika-dominant-tonika. En intressant 
aspekt är att det näst sista ackordet innehåller sex toner medan det allra sista 
ackordet endast innehåller tre toner. De tre tonerna i det sista ackordet är grundton 
E, ters g♯ och grundton e1. Det blir därigenom lite tunt men dock elegant och 
luftigt i slutet på grund av detta sätt att skriva musiken. Jag har dock som flera 
andra gitarrister lagt till tre vanliga ackordstoner just här för att gestalta ett 
ordentligt slut på ett virtuost och varierat verk. Jag lägger till tonerna kvint B, 
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grundton e och kvint b. Att spela som Sor skriver ger mer eller mindre ett litet 
antiklimax och det kan ha sina förtjänster med det jag söker i min tolkning är just 
det naturliga och här anser jag det vara mer naturligt att spela så.  

 

 
 

3.2 Om verket: diskussion och slutsatser 
Att instudera detta verk och att såpass noggrant diskutera min tolkning har varit 
mycket givande ur flera aspekter. Jag har sett ett antal av mina interpretationssätt 
återkomma i flera variationer, exempelvis att hålla en ”normal eller vanlig” 
klangfärg just innan gitarrens ljudhål och mer arbeta med agogik och dynamik. 
Vidare har fingersättningsidéer med att fingersätta efter musikens naturliga 
karaktär varit en genomgående tanke vid min senaste instudering. Frasernas 
karaktär och periodicitet är också något som starkt gått igen och där finns stora 
likheter mellan satserna – till exempel var höjdpunkterna ligger är mycket 
regelbundet uträknat av Sor.  

   Jag har fördjupat min förståelse för Sor: såväl musikaliskt, tekniskt som 
interpretativt. Jag har även lärt mig mer om wienklassisk periodicitet och mer om 
förromantiska drag och hur de kan samspela i ett verk som detta. 

   De speltekniska utmaningarna i verket är många och några av dem är till exempel 
att byta mellan olika spelsätt och tekniker mellan satserna. Även att få upp satserna 
i ett relativt högt tempo utan att försaka tydligheten och dynamiken - är en 
svårighet av rang. 

   De musikaliska utmaningarna i verket är till exempel att gestalta varje sats efter 
sin naturliga karaktär och även att byta karaktär mellan satserna. Vidare, är 
svårigheten med melodiföringen och den naturliga hierarkin mellan stämmorna 
central för verket som helhet.  

   Slutsatser man kan dra av den genomförda processen hittills med senaste 
versionen instuderad genom mina metoder är till exempel att man aldrig blir färdig 
med musik man interpreterar utan att man alltid kan förbättra sig i nästan alla 
avseenden. Detta har både charm och en karaktär av oändlighet, vilket man nu 
väljer att se det som. I ett större perspektiv så kan man skönja olika perioder i en 
musikers liv och vad som är centralt i varje period. Vissa perioder har fördelar på 
sitt sätt medan andra perioder kan ha andra styrkor och svagheter. Här är det sunt 
och lärorikt att fundera som musiker över vad man vill för stunden med ett verk 
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men samtidigt vara medveten om sina tidigare perioder och på så sätt hämta styrkor 
från dem. 

   Ett variationsverk består av varianter på något ursprungligt men mycket går igen 
inom satserna, till exempel de två åttataktperioderna som bägge repriseras är en 
form som förekommer inom sex av de åtta satserna hos verket.  

   Detta variationsverk innehåller alltså många drag av symmetri. Detta skapar 
enhet i verket. Satsernas olika karaktär och momenttekniska innehåll bidrar till att 
skapa just variation. God musik är i regel uppbyggd av en balans mellan just enhet 
och variation eller ordning och kaos. 

   Det är i flera avseenden inte nödvändigt med harmonisk analys på samtliga satser 
i detta variationsverk. De satser som dock är harmoniskt relevanta är först och 
främst temat, sedan variation 2 i moll och slutligen introduktionen. De övriga 
satserna: variation 1, 3, 4 och 5 är mycket snarlika harmoniskt sett och går att spela 
tillsammans samtidigt utan större dissonansproblem – vilket jag och min 
huvudinstrumentlärare på KMH, Peter Berlind Carlson gjorde under en individuell 
gitarrlektion med just det resultatet. Codan efter variation 5 är också den enkelt 
hållen harmoniskt med tonika, subdominant och dominant och behöver därför inte 
heller specifikt analyseras harmoniskt även om den skiljer sig från de övriga 
variationerna genom arpeggiofigurer, skalfigurer och annan form. 

   I min intervju med Göran Söllscher (2015) framkom flera intressanta perspektiv 
och här har jag valt att inkludera vissa av dem: 

   Söllscher betraktar verket som en etydsamling. I inledningen med introduktion 
repeteras mellanstämmor mot melodin. Variation 1 har snabba löpningar och är en 
legatoetyd. Variation 2 är en etyd i sångbarhet. Variation 3 är en etyd i frasering av 
melodi. Variation 4 är en etyd i dämpningar. Variation 5 är en etyd i legatospel 
med melodi mot ackompanjemang. Avslutet är en arpeggioetyd. Enligt Söllscher är 
alla dessa aspekter och att blixtsnabbt ställa om mellan satser en av utmaningarna 
(Söllscher, 2015). 

   Söllscher tolkar verket i sig som en liten opera, med introduktionen som 
ouvertyr. Detta utgör en fantastisk inblick i tidens smak och vad man kunde tänka 
sig göra då med ett tema. Det är nästan som en lektion i uppförandepraxis (ibid.). 
Sammanfattningsvis kan man alltså betrakta verket på flera sätt: som en opera i 
miniatyr, ett uppvisningsverk, en etydsamling, en lektion i uppförandepraxis och 
sist en inblick i tidens smak. 

   Sor komponerade högklassig och välgörande musik som inte nödvändigtvis 
måste framföras på gitarr. Söllscher tolkar Sors kompositioner som ”absolut 
musik” [absolut musik är autonom i jämförelse med exempelvis programmusik 
som har ett fastlagt innehåll, min anm.] Det musikaliska innehållet håller hög klass. 
Därför fungerar Sors musik väl även för andra instrument.   

Han har inte alltid valt de enklaste lösningarna - utan ibland är lösningarna 
verkligen spännande. Han har dessutom en väldig klangkänsla. Kan hända att 
han spelade med fingertopparna och även använde en teknik med mycket 
tumme-pekfinger. Detta visar ju på att han nästan var kvar i lutteknik. 
Giuliani spelade ju med naglar och hade en utpräglad gitarrteknik i 
jämförelse med Sor (ibid). 

   Söllschers tolkning av Mozartvariationerna påverkades mycket av hans 
dåvarande gitarrlärare Per-Olof Johnson (1928-2000). Johnson var tidigare 
professor vid Musikhögskolan i Malmö tillika docent vid Konservatoriet i 
Köpenhamn. Han påverkade Söllschers tolkning när de mycket noggrant gick 
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igenom faksimilutgåvan. De analyserade alla små anvisningar som är oerhört 
många. Noterbart är att Sor gav små ledtrådar till fingersättningar med notskaft upp 
eller ner eller extra pauser (ibid.). 

   Vidare när det gäller wienklassiska kontra förromantiska drag anser Söllscher att 
Mozartvariationerna är oerhört wienklassiska och luftiga. De innehåller få 
harmoniska överraskningar i jämförelse med exempelvis Fantasie Eligiaque op. 59 
som är oerhört mycket mer dramatisk och mer förromantisk med plötsliga infall. 
Det är musik på väg in i den romantiska epoken. Mozartvariationerna blickade 
däremot lika mycket bakåt mot barockens epok (ibid.). 

   De största musikaliska utmaningar som Söllscher ser med verket är att hantera att 
det inte blir enformigt, utan att gestalta karaktären i varje version tydligt. En av de 
största utmaningarna är att frigöra musiken från tekniken och få till lättheten i 
stycket - nära Mozarts tema. Den lätthet en bra pianist har är inte alltid så enkel att 
få till på gitarr – där två händer samspelas för att få fram en ton. Enligt Söllscher 
banade Sor väg för gitarren musikaliskt och speltekniskt. Han populariserade 
gitarren genom att välja att utgå ifrån ett Mozarttema. Sor bidrog starkt till 
gitarrens spridning och popularitet i Europa bland annat genom sitt resande och 
fungerade som en ambassadör för gitarren, liksom senare Segovia (ibid.). 

   Söllscher betonar den enorma skillnaden mellan att spela på en originalgitarr eller 
originalkopia från Sors tid jämfört med att spela på ett modernt instrument. Den 
moderna gitarren har generellt en tät, tjock klang och hur det färgar framförandet 
kan man diskutera om exempelvis spelteknik. Vår tids ideal är en tjock, stark, mjuk 
tonbildning. Söllscher rekommenderar att prova en originalkopia. Att hitta 
klangfärgerna i musiken blir betydligt enklare på ett sådant instrument. Den 
moderna gitarren är mer prioriterad som en Steinwayflygel, vilket försvårar att 
skapa olika klanger. Originalkopior har jämförelsevis lägre strängspänning och 
stränghöjd, vilket påverkar klang. Dessutom är mensuren mindre. Det kan vara bra 
att ha detta i åtanke när man överför dessa egenskaper till modern gitarr (ibid.).   

 

4. Jämförelser  

 
4.1 Jämförelse mellan tolkningar: Emil Daniel Scheid, 
Segovia, Söllscher och Vidovic 
Jag har valt att jämföra övergripande drag i min tolkning med tre andra gitarrister. 
Gitarristerna är valda på grund av att de är väletablerade musiker med tydligt 
individuella stilar och tolkningar.  

   Det som kännetecknar mig själv som gitarrist är inte helt lätt att säga eftersom det 
är svårare att få perspektiv på sig själv än på andra men vissa saker har jag noterat: 
jag strävar mot en levande agogik och vårdad teknik på ett klassiskt skolat och 
”polerat” vis. Jag arbetar med tanken om tekniken som ett redskap för musiken, 
interpretationen och uttrycket. Jag har vidare en vilja att alltid gestalta musik 
uttrycksfullt, personligt och levande mer än att göra exakt som det står och sträva 
mot någon slags ”perfektionism”.  Jag har en grundläggande medvetenhet om 
karaktärer, genrer och stilar inom den klassiska gitarren. Jag strävar att hålla en 
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medveten balans inom de parametrar som klassik musik och klassisk gitarr handlar 
om men samtidigt att hitta min egen prägel på styckena jag interpreterar. 

   Andrés Segovia (1893-1987) har jag observerat på youtube i en video från 
nittonhundrafemtiotalet med en kommersiellt inriktad inspelning med Eiffeltornet i 
bakgrunden – där är det främsta kännetecknet att Segovia har tagit bort samtliga 
repriser i verket! Detta antagligen på grund av att han vill hålla kvar spänningen i 
televisionsmediet med den ”snabbhet” som däri finns. Segovia är en av den 
klassiska gitarrens urgestalter och han är känd även idag för att ta sig stora friheter 
med den musik han spelade på sitt särpräglade sätt. Mycket spelar han till exempel 
i höga lägen på gitarrhalsen hellre än nere i de första lägena. Hans tolkning är 
vidare generellt sett romantiskt präglad – han var ju dessutom nära romantiken i 
kronologin med sina levnadsår. Några kännetecken är enstaka glissandi i temat. 
Han använder sig av elegant och lite ålderdomlig mikroagogik. Han har vidare en 
mycket god teknik, snabbhet som tydlighet. Han har ett högst personligt spelsätt – 
man hör att det är Segovia! Han tar sig relativt stora friheter i förhållande till 
noterna och vissa saker har han gjort om – exempelvis enstaka basar i variation 4 är 
ändrade och även slutet i variation 2 har en egen prägel. Segovia använder enstaka 
vibraton här och där och har vackra, personliga fraseringar. Vidare är han mycket 
musikaliskt medveten och en världsgitarrist. Liksom jag har han lagt till tre toner i 
sista ackordet för att få det fylligare.  

   Göran Söllscher (1955-) har jag lyssnat på från en video på youtube men endast 
med ljud. Själva videon jag utgått ifrån knastrar lätt som en LP-skiva och är 
mycket sannolikt inspelad från en LP till en youtubevideo. LP:n är utgiven 1987. 
Jag upplever att Göran Söllscher har en alldeles egen typ av pregnant artikulation 
som alltid är mycket medveten och typisk för honom. Vidare tycker jag mig att han 
har en egen unik elastisk agogik som man känner igen som Söllschers när man 
lyssnar på honom. Förutom detta har han mycket vackra fraseringar. Söllscher i 
jämförelse med Segovia håller sig mycket närmare originalnoterna och väljer att 
spela sista ackordet med endast tre toner som angivet. Göran Söllscher spelar 
mycket uttrycksfullt men håller sig mer inom ramarna än Segovia. Han spelar 
verket på sina ställen i snabbt tempo med mycket stor tydlighet och klarhet – vilket 
till exempel är något som kännetecknar en världsgitarrist. Hans agogiska idéer är 
mer subtila än Segovias. Han dämpar basarna och annat som annars kanske skulle 
låtit över snyggt och precist. Söllscher låter liksom jag variation 2 i moll gå 
långsammare än de andra satserna – antagligen för kontrastens skull. Vidare har 
han två högerhandsanslag i den stora drillen i variation två. Melodiföringen är helt 
klanderfri och välbalanserad. Han är tydlig med dämpningarna i variation 4 mellan 
delfraserna, vilket ger ett spänstigt och välartikulerat uttryck.  

   Ana Vidovic (1980-) tillhör en senare generation världsgitarrister och har 
generellt en mer modern stil jämfört med till exempel Segovia. Hon har liksom 
Söllscher vunnit tävlingar och utmärkelser. Vidovic är helt klart en av de mest 
intressanta i sin generation och jag valde henne även för att hon är kvinna – den 
klassiska gitarren är fortfarande ett mansdominerat instrument jämfört med till 
exempel violin och piano där det nu är jämnare könsfördelningsmässigt jämfört 
med för sextio år sedan. Vidovic har liksom de tidigare gitarristerna jag har jämfört 
med en utpräglad personlig stil med artikulationspregnans och vacker ton. Videon 
jag valt är en youtubevideo från en liveinspelning under 2013. Vidovic har en 
personlig agogik och vackra samt nyanserade fraseringar. Hon använder ett relativt 
stort dynamiskt spann i sin tolkning med tydliga och svagare avfraseringar jämfört 
med frasen tidigare. Hon har en medveten dämpningsteknik för basar och annat 
som ljuder över. Vidovic har valt att hålla nere tempot i mollvariationen nummer 2. 
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Hon har ett mycket uttrycksfullt och medvetet spel i verket. Liksom de andra 
gitarristerna håller hon även ett högt tempo i de senare satserna med mycket stor 
klarhet och pregnans i utförandet. Även Vidovic väljer att spela slutackordet med 
sex toner istället för tre. 

 
4.2 Panormogitarren: en jämförelse mellan dåtida och 
modern gitarr 
Jag har lånat KMH:s Panormokopia och undersökt den akustiskt såväl som 
ergonomiskt. Louis Panormo var en gitarrbyggare under 1800-talet som man vet att 
Sor spelade på en gitarr utav. Panormokopian som KMH äger är byggd år 1997 av 
Lasse Jönsson. Den har mindre mensur och kropp samt ett annat sätt att spänna upp 
strängarna vid stallet. Den har nämligen en träplugg vinkelrät mot stränglängden i 
stallet och man knyter en knut längst ut på strängen och lägger in den i det 
utrymme inuti stallet som gitarren har. Därefter sätter man i träpluggen och 
strängen kan sedan spännas upp via stämmekaniken – som är samma som på en 
modern gitarr.  

   Akustiskt låter Panormogitarren ljusare, lättare, luftigare, sprödare, tunnare, mer 
nasal, mer övertonsrik och mer som en luta. Klangen bär dock fint på ett liknande 
sätt som en teorb kan bära i en barockensemble – just på grund av den tunnare och 
mer spröda klangen så bär den genom ljudbilden. Ergonomiskt är den lättspelad 
och den mindre mensuren gör att många grepp i till exempel Sors övriga musik blir 
betydligt mer lättspelade – till exempel F-ackordet över de fem första banden som 
förekommer ibland i exempelvis Sors musik är lättare på Panormogitarren. Det var 
helt klart ett annat klangideal under 1800-talet. Idag är det en tjock, fyllig, varm, 
pregnant och mjuk ton som eftersträvas medan det under 1800-talet var ett lättare 
och luftigare klangideal. Den moderna gitarren har generellt ett rikare 
mellanregister än en dåtida gitarr. Gitarren måste helt klart ha låtit mindre med 
tanke på hur Panormon är konstruerad, vilket också vissa recensenter av Sors 
framträdanden kommenterade. Klangen är särpräglad och faller väl inom den 
wienklassiska idealramen och jag förstår mer kring hur det bör ha låtit under Sors 
tid genom att spela på Panormogitarren. Den har dock ett mindre dynamiskt 
omfång jämfört med en modern gitarr. Intressant är även när man jämför ljudet 
med såväl som utan naglar. Vidare har Panormogitarren en relativt lång 
utklingning. 

   Intressant är att standardiseringen av tonernas frekvenser och referenstonen A = 
440 Hz tillkom efter Sors tid. Under tidiga 1800-talet och innan så varierade 
frekvensen på tonerna betydligt mer än idag efter standardiseringen av normal A:et. 
Sannolikt hade Sor en lägre strängspänning på sin gitarr. För många 
strängknäppinstrument från den tiden och framförallt tidigare gällde den enkla 
praktiska regeln att man spände upp den ljusaste diskanten så mycket man vågade 
utan att den brast och stämde de andra strängarna därefter.  

   Flera musiker jag talat med anser att det är lättare att få fram olika klangfärg på 
en 1800-talskopia som denna – och jag kan inget annat än att hålla med efter att ha 
testat hur ponticello och tasto låter på den. Karaktären blir mer distinkt och 
diskrepansen mellan klanger större än på en modern gitarr. Jag har strängat upp 
gitarren med nya strängar: ”nylgutsträngar” som diskanter och D'Addario hard 
tension spunna nylonsträngar som basar. Nylgutsträngarna är av ett italienskt 
märke och är syntetiskt framställda strängar som efterliknar sensträngar. Det första 
jag märker på dessa nylgutsträngar är att de slits betydligt fortare vid högerhanden 
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– redan efter några spelade toner så är det tydliga jack där högerhanden har slagit 
an strängen. De har dock en annorlunda klang än nylondiskanter som jag spelat 
hela mitt liv med. Efter att ha undersökt detta ett tag, så föredrar jag ändå 
nylonsträngar hellre än nylgut på grund av flera anledningar. Några av 
anledningarna är att nylonsträngen håller mycket längre och klangen håller sig mer 
jämn en längre tid jämfört med nylgutsträngar – även om nylgutsträngarna har en 
särskild klang som jag kan tänka liknar sensträngar mer. Ända från antiken och 
medeltiden var det just sensträngar och i vissa fall tvinnade fårtarmar (på till 
exempel viola da gamba) som användes ända tills början på nittonhundrafyrtiotalet 
då nylonet uppfanns – detta revolutionerade gitarrsträngarna. 

 

5. Avslutning  
 

5.1 Lärdomar och slutdiskussion 
I denna avslutande del av min studie kommer jag att översiktligt gå igenom 
lärdomar och diskussion kring tidigare avsnitt.  

   När det gäller syftet med examensarbetet anser jag mig ha fullgjort de delar syftet 
strävade mot. Det var givande att ha flera aspekter på syftet och på så vis göra en 
bred studie i det avseendet.   

   Metoden innehåll även den många perspektiv och underavdelningar och min 
ambition har varit att göra en såväl detaljerad som mångsidig uppsats efter ämnet. 
Det har varit lärorikt att arbeta med de olika metoderna och min studie har 
sannolikt stimulerats av mångsidigheten och variationerna i dessa.  

   Varför jag spelar Sor och har genomfört denna studie kring honom och verket 
Mozartvariationerna framgick i de berörda avsnitten och även där är det en 
komplex väv av anledningar och subjektivitet som har lett fram till de valen. 

   Att studera framförallt Jefferys bok om kompositören Sors liv och den tid han 
levde i var mycket intressant och fördjupade min förståelse för Sor och tiden. Min 
förhoppning är att jag häri har åstadkommit en väl utvald sammanfattning av hans 
liv, för den som inte orkar läsa hela Jefferys verk men ändå snabbt vill skaffa sig en 
överblick om Sor och hans tid.  

   I avsnittet om formen tema med variationer fick jag en djupare förståelse av 
formen. Särskilt intressant var även kopplingen till tidigare musikformer som lett 
fram till denna form och även retoriken bakom. 

   När det gäller gitarrergonomins olika lösningar kan man i avsnittet se exempelvis 
hur den tid och de material och teknik man hade påverkade ergonomin. En slutsats 
av den genomgången är just att det gäller att anpassa ergonomin såväl individuellt 
efter behoven och samtidigt vara medveten om den statiska belastningen ett 
gitarrspelande medför och hantera detta på ett adekvat sätt.  

   När det gäller ergonomin kring verket så gäller det att hantera verket med dess 
svårigheter på ett för individen välanpassat sätt.  
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   Att närmare studera sångtexten till ursprungstemat har varit givande och placerat 
Sors verk mot en intressant historisk och musikalisk bakgrund.  

   Hela genomgången med avsnittet ”allmänt om verket” var sammanfattningsvis 
mycket givande. Jag hade där mitt egna subjektiva perspektiv som interpret och 
exekutör med även tidigare erfarenheter från att ha arbetat med verket. Däri ryms 
såväl musikaliska, tekniska och ergonomiska tankar. Vidare hade jag även ett 
harmoniskt perspektiv på utvalda delar samt ett särskiljande perspektiv kring de 
drag som var wienklassiska respektive förromantiska. Jag strävade här att hålla en 
bredd i analysen men samtidigt vara detaljerad och konsekvent i min tolkning när 
liknande moment återkommer.  

   Att sammanfatta min tolkning och analys av verket ledde till ett vidare 
helhetsperspektiv på verket.  

   Att jämföra fyra skilda tolkningar av personligt präglade gitarrister från olika 
tider såväl som olika kön var intressant ur många aspekter.  

   Avsnittet om Panormogitarren gav en särskild inblick i hur det kunde ha låtit på 
Sors tid och jag tar med mig det i min vidare förståelse av Sor, hans samtida 
kompositörer och hans samtid. 

   I den första bilagan med min grafiska översikt av stycket blev framförallt den 
wienklassiska periodiciteten tydlig hur de repriserande två åttataktperioderna 
återkom i de flesta satser. 

   I den andra bilagan med motivkatalogen där jag samlade de mest centrala 
motiven blev det bland annat tydligt hur Sor arbetat med olika idéer och 
vidareutvecklat vissa men inte andra och hur han genomfört det.  

   Slutligen, i min sista bilaga har jag skrivit min fingersättning så som den var 
aktuell nu i mars 2015 på en utskrift av ”London-faksimilutgåvan”. Där lär man sig 
bland annat att en fingersättning lätt ändras över tid med andra mål och idéer.  

   Till sist är min förhoppning är att gitarrister, musiker och musikintresserade kan 
ha nytta av den ur flera avseenden. Genomförandet av denna studie som mitt 
examensarbete på KMH är bland det roligaste jag gjort inom mitt musicerande! 
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Bilagor 

Bilaga 1: Grafisk översikt över Mozartvariationerna 
taktarter
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Satser Intro. Tema Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var.4 Var. 5 Coda 

Form-
delar 

A B C A A B B A A B B A A B B A A B B A A B B A A B B C D E 

Tonart Em E E Em E E E E 
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Bilaga 2: Motivkatalog 
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Bilaga 3: Noter med fingersättningar och harmonisk 
analys 
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Bilaga 4: Bilder på Sor, Emil Daniel Scheid och 
Panormogitarren 

Citat av porträtt på Sor (Jeffery, 1994) 
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Citat av porträtt på Sor (Chanterelle, 2009) 
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