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Sammanfattning 

Detta är ett arbete om mina studier av Bartóks Konsert för viola och orkester och 
dess tre publicerade utgåvor. Syftet med detta arbete har varit att skaffa mig en 
större förståelse för styckets musik och historia. Jag ger en redogörelse för verkets 
tillkomst och sammanhang i Bartóks liv och hur det kom att slutföras efter hans 
död. Jag berättar också om hur jag själv kom i kontakt med och intresserade mig 
för ämnet.  

Mitt arbete med musiken presenteras genom jämförelser mellan de olika 
utgåvornas notbild och utgivare (Tibor Serly 1949, Peter Bartók 1995, Csaba 
Erdélyi 2001), samt andra influenser som inspelningar och lärare. Som följd ger jag 
exempel på hur jag jobbat med och reflekterar över materialet samt hur det 
gestaltas i mitt spel. I slutet följer en diskussion om hur detta arbete påverkat mig 
och mina tankar kring detta.  

Sökord: Béla Bartók, Konsert för viola och orkester, interpretation, tolkning, 
utgåvor, Tibor Serly, Peter Bartók, Csaba Erdélyi.  
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Inledning och bakgrund  

Béla Bartók 

Den ungerska tonsättaren och musikforskaren Béla Bartók 
(1881-1945) är en av de mest framstående kompositörerna 
under 1900-talet. Intresserad av traditionell folkmusik började 
han tillsammans med Zoltán Kodály samla in och studera 
traditionell ungersk musik. Han fortsatte senare dessa studier 
inom slovakisk och rumänsk musik. Han var också intresserad 
av dessa olika kulturers språk och ansåg att de var tätt 
sammankopplade, vilket han också använder sig av i sina 

kompositioner. Bartók var en stark motståndare till fascismen och förbjöd att hans 
musik skulle få spelas i Tyskland och Italien. Han gjorde aktivt och öppet motstånd 
men flydde till slut Europa 1940 och flyttade med sin fru till USA. Han trivdes 
dock inte i sitt nya hemland och dålig hälsa och ekonomiska bekymmer lamslog 
hans skaparförmåga under flera år. 1943 verkade det se ljusare ut igen då han skrev 
Konsert för orkester på beställning av dirigenten Sergej Kussevitskij. 1944 tillkom 
solosonaten för fiol skrivet för Yehudi Menuhin och 1945 tillfrågad av William 
Primrose att skriva en konsert för viola. Detta uppsving och insläpp till USAs 
finaste musikkretsar kunde dock inte skjuta på det oundvikliga och 26 september 
1945 avled Béla Bartók i leukemi i New York efter en tids sjukhusvistelse.  

 

Violakonserten 

Vid sin död var Bartók mitt uppe i komponerandet av två verk, Pianokonsert nr 3 
samt Konsert för viola och orkester, inget av dem hann fullbordas. Violakonserten 
bestod vid hans bortgång endast av ett ofullständigt 14 sidors manuskript. 
Anledningen att det inte blev mer slutfört än så är mycket på grund av Bartóks val 
att prioritera pianokonserten. 

För att slutföra violakonserten tillfrågades Tibor Serly, en vän och före detta elev 
till Bartók. Serly hade redan färdigställt Bartóks Pianokonsert nr 3, ett arbete som 
till största del bestod av att orkestrera de 17 sista takterna. Violakonserten skulle 
visa sig vara en enormt mycket större uppgift. I Peter Bartóks utgåva (1995) nämns 
det i förordet ett brev Bartók skrev till konsertens beställare William Primrose och 
berättade om sitt arbete. Bland annat nämns att såväl solostämman som musiken i 
sig är färdig, det som återstår är endast orkestreringen samt finputs av materialet. 
Detta var för någon annan än Bartók själv en underdrift. Det Serly fick i sina 
händer var ett oorganiserat manuskript utan tydlig början, slut eller inbördes 
ordning. Det är en oredigerad solostämma samt en orkesterstämma med stora hål 
och nästan helt utan angivelse om instrumentering. Förutom en handfull 
legatobågar saknas artikulation och även tempobeteckningar helt.  

 

 

 

 

 



Violakonsertens sista takter ur Bartóks manuskript (Boosey and Hawkes, 1995): 

 
 

1949, fem år efter Bartóks död, var Serly klar med sitt arbete och hans version av 
konserten uruppfördes den 2 december samma år med William Primrose som solist 
och Minneapolis Symphony Orchestra ledda av Antal Doráti. Primrose hade vid 
det laget också stått för en del arbete med konsertens färdigställande tillsammans 
med Serly, långt utöver att bara se över solostämmans stråk och fingersättning. 

Det dröjde ända till 1995 innan en ny version såg dagens ljus, då skapad av Béla 
Bartóks son Peter Bartók tillsammans med Nelson Dellamaggiore. Det var inte 
förrän nu det för allmänheten framkom hur stora friheter Serly tagit sig med det 
material Bartók lämnat efter sig. 2001 släpptes ännu en version gjord av ungraren 
Csaba Erdélyi. Detta är den mest okända och minst utspridda bearbetningen på 
grund av att den endast publicerats på Nya Zeeland, det enda landet där den också 
är laglig tack vare deras 50 års upphovsrätt från kompositörens bortgång, till 
skillnad från 75 år i resten av världen.  



 
 

Personlig introduktion till de olika versionerna 

Bartóks violakonsert är ett stycke varje violastudent har varit i kontakt med. Har 
man inte spelat eller aktivt sökt att lyssna till det har man hört det framföras vid 
klasskonserter, gemensamma lektioner, master classes och så vidare. Det är också 
en av de tre i särklass vanligaste moderna konserter som spelas på provspelningar 
(de andra är Walton och Hindemith). Alltså ett verk ingen kan undgå. Det som 
däremot väldigt lätt kan undvikas är verkets historia och det ofullständiga skick 
Bartók lämnade det i. Även kännedom om de olika versionernas existens är ganska 
begränsad. Jag har mött många studenter som aldrig hört talas om historien bakom 
tillkomsten. Jag har även hört lärare som i sin undervisning sagt ”om vi tittar på 
vad Bartók skrev för artikulation” ser förvånade ut vid min påpekan att nästan inget 
är original. 

Min personliga introduktion till de olika versionerna och hela historien bakom 
började när jag precis flyttat till Wellington på Nya Zeeland. Nyss ditkommen fick 
jag tips av min före detta lärare vid musikhögskolan i Stockholm, Henrik Frendin, 
att ta kontakt med Donald Maurice, violaprofessor vid the New Zealand School of 
Music. Henrik talade också om att Donald skrivit en bok om Bartóks violakonsert 
(en bok jag snart skulle upptäcka själv: Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable 
Story of His Swansong, 2003) och att det skulle vara en bra idé att studera 
konserten med Donald. Redan vid vårt första möte får jag höra om en del av de 
händelser violakonserten gått igenom. Donald har även själv gjort en inofficiell och 
opublicerad version baserad på sin forskning. Vid frågan om han skulle vara 
intresserad av att ge mig några lektioner svarar han med frågan vilken version jag 
spelar. I ett lätt skamsmittat ögonblick måste jag erkänna att jag inte själv vet 
svaret men han antar mycket riktigt att det är Serlys (1949). Med ett leende blir jag 
erbjuden att få lektioner om jag först läser hans bok, ingen mening att undervisa 
mig i något jag kan läsa mig till lägger han till.  

En tid senare vid ett besök till Wellington City Library hittar jag den nyaste 
versionen av Csaba Erdélyi, endast tillgänglig på Nya Zeeland tack vare 
lagstiftning med 50 års upphovsrätt istället för 75 år som resten av västvärlden. Det 
som följde var en period av läsning av Donalds bok, Bartók’s Viola Concerto: The 
Remarkable Story of His Swansong, samtidigt som jag jämför de versioner jag har 
i händerna, Serlys från 1949 mot Erdélyis från 2001 samt lyssnar igenom musiken 
gång på gång för att höra och lära mig hur de ljudande resultaten skiljer sig åt. 



Efter att ha kommit tillbaka till Stockholm har jag studerat Peter Bartóks version 
från 1995, då Erdélyis inte finns tillgänglig här.  

 

Syfte 
Mitt mål med detta arbete har varit att skaffa mig en större mer ingående förståelse 
för musiken, både musikaliskt men också historiskt. Jag anser att med ett större 
kunskapsspektrum kan vi skaffa oss en förståelse för vad vi spelar och förmedla 
den kunskapen. Jag strävar alltid efter att ge musiken jag spelar en konkret grund 
som ligger utanför de noter som står på pappret. Den här kunskapstörsten har i 
sammanhanget med Bartóks Konsert för viola visat sig vara mycket annorlunda 
tack vare verkets brokiga historia. Det har krävts stora mängder arbete utanför mitt 
övande och även mycket reflektion över hur jag vill spela de toner jag presenterats 
för. 

 

Metod 

Mitt arbete med Bartóks violakonsert har varit både väldigt likt tidigare arbeten 
men också introducerat många nya och för mig unika arbetssätt. I den process jag 
presenterar här kommer jag tala om en förhållandevis liten del övning men istället 
mycket om reflektioner och akademiska studier. Detta som jag sedan tagit med mig 
in i övningen och musiken. Min dokumentering av arbetet har för det mesta bestått 
i anteckningar i direkt i mina noter samt i anteckningsbok. Notbilden har också 
blivit en väldigt viktig byggsten för mig då de olika utgåvorna ger olika intryck 
med olika utformning som vid desto djupare studier ger desto olikare bild.  

 

De olika utgåvornas utgivare 

Tibor Serly (1901-1978), vän och kollega till Bartók, även han amerikansk 
ungrare. Han var själv kompositör och hyste stor respekt för Bartók. Till sin hjälp i 
arbetet med den ofärdiga violakonserten hade Serly hjälp av violakonsertens 
beställare William Primrose (1904-1982). Primrose var en av de första stora 
violasolisterna och lade en stor del av den grund som violaspel idag baseras på, 
med långa linjer där allt är vackert legato och sjungande (Donald Maurice har 
beskrivit detta spelsätt för mig som den ”Brahmsiska traditionen”). 

Peter Bartók (1924), son till Béla Bartók, har tillsammans med Nelson 
Dellamaggiore arbetat för att ge ut flera nya, källkritiska utgåvor av Bartóks 
musik. Ett av deras större projekt har varit violkonserten. För att redigera 
solostämman i utgåvan av violakonserten (1995) har de tagit hjälp av Paul 
Neubauer (1962), en amerikansk violast och solist. Neubauers spel och 
musicerande tillhör samma tradition som William Primrose och hans arbete med 
violakonsertens solostämma präglas av detta ideal och kan kort sammanfattas med 
beskrivningen ”många toner i samma stråk”.  

Csaba Erdélyi (1946) är precis som Bartók ungersk. Hans utgåva av Bartóks 
violakonsert (2001) är enligt honom själv präglad av deras gemensamma ursprung 
och relation till ungersk folkmusik. I grunden mycket lik Peter Bartóks version 
med samma antal takter och nästan identiskt tonmaterial (sånär som på några 



oktaveringar) så är det i artikulationen de stora skillnaderna ligger. Där är det stora 
skillnader. Överlag så skriver Erdélyi mycket separata toner, legato används istället 
för att framhäva betoningar.   

Donald Maurice är en aktiv kammarmusiker och solist och undervisar som 
professor i viola vid New Zealand School of Music i Wellington på Nya Zeeland. 
Han har visserligen inte publicerat en egen version av Bartóks Konsert för viola 
men gjort stora forskningar inom området. Dessa studier skriver han om i sin bok 
Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of His Swansong (2003). I den 
sammanställs alla de andra versionernas olikheter samt olika historiska händelser 
och deras påverkan. Under våra lektioner har han stått mitt emellan de olika 
utgåvornas förslag och idéer. Han har dock en större dragning åt Erdélyis håll och 
pekar ut inspirationen från den ungerska folkmusiken som anledning. 

Som praktiskt exempel på de olika sätt konserten behandlas och de olika idéerna 
som används följer öppningstakterna till violakonserten med samtliga versioners 
stråkförslag. Det ger en förvånansvärt bra representation över hur de behandlat 
resten av konserten. William Primrose föreslår mycket legato. Paul Neubauer går 
ett steg längre med fler toner per stråk. Csaba Erdélyi föreslår mycket separat 
artikulation. Donald Maurice ligger mitt emellan och vill behålla känslan av legato 
och längre linjer utan att släppa på känslan av folkmusik. 

 

Lila – Csaba Erdélyi (2001) 

Röd – Donald Maurice förslag till mig 

Blå – William Primrose, från Tibor Serlys utgåva (1949) 

Grön (även tryckta) – Paul Neubauer, från Peter Bartóks utgåva (1995)  

 

Jämförelse av utgåvor  

Efter att ha läst Donald Maurice bok om ämnet så har jag fått mycket kunskap och 
analyser presenterade för mig angående hur utgåvor skiljer sig och varför. En kort 
sammanfattning av en del av dessa skillnader presenteras här. Det är detta som fått 
mig att förvånats mest över hur stora friheter Tibor Serly och till viss del även 
William Primrose tog sig. I motsats till hur mycket de ändrade skall nämnas att 
både Peter Bartóks och Erdélyis versioner delar samma antal takter, efter att båda 
noga ha utgått från originalmanuskriptet. Det är också dessa partier som utgör de 
största skillnaderna i mitt spel sedan jag började studera olika utgåvor. Nedan följer 
ett antal exempel mellan Serlys och de andras versioner som påverkat mig mest i 



min syn på konsertens första utgåva (1949) och hur den i regel fortfarande spelas. 
Samtliga taktnummer refererar till Peter Bartóks version (1995). 

Exempel från Serlys version (1949) på förlängda takter: 

Några betydande exempel på extra taktslag är bland annat takt 68, där violans 
uppgång förkortats med en fjärdedel, anledningen är oklar.  

Peter Bartók version (1995) takt 67-68: 

 
Tibor Serly version (1949): 

 
 

I takt 74 påpekar Serly att spänningen inte hann byggas upp tillräckligt mycket 
under en takt så började därför uppgången i sextondelar en hel takt tidigare samt 
en oktav längre ned. 

Peter Bartók version (1995) takt 73-74: 

 
 

 

 

 

 



Tibor Serly version (1949): 

 
 

 

Exempel på toner som plockats bort är i takterna 21-22, där en sextondel saknas 
från fjärde slagets arpeggio. Anledningen är att undvika en parallell kvint och 
obekväm (men långt ifrån omöjlig) lägesväxling. Detta var Primrose förslag.  

Peter Bartók version (1995) takt 21-22: 

 
Tibor Serly version (1949): 

 
 

Ett längre parti som är ifrågasatt är de ritornellon som ligger som övergångar 
mellan satserna. I förordet till Peter Bartóks utgåva (1995) finns ett utdrag ur ett 
brev till Primrose skrivet den 5 augusti 1945 där Bartók berättar att han planerar 
skriva en konsert i fyra satser. Dessa planer innefattade ett seriöst Allegro, ett 
Scherzo, en kort och långsam tredje sats samt en finalsats som börjar Allegretto 
och utvecklas till Allegro Molto. Mellan alla satser skulle en återkommande 
introduktion ligga, en typ av ritornello. Det som finns i manuskriptet visar dock att 
dessa planer ändrades till att innefatta tre satser. Den långsamma tredje satsen har 
flyttat till att bli andra sats som i sin tur genom en scherzodel leder in i sista satsens 
Allegretto. Den nya formen med tre satser bekräftas med att Bartók skrivit in sina 
beräkningar för de tre satsernas speltid: första satsen – 10’20”, andra satsen – 
5’10”, tredje satsen – 4’45”, totalt – 20’15”.  Det som det inte ges någon klarhet i 
är frågan om Ritornellon.  



Samtliga publicerade utgåvor har inkorporerat partier mellan satserna som de kallat 
ritornello och samtliga finns med i Bartóks manuskript. I manuskriptet har däremot 
hela det parti som används som ritornello efter första satsen strukits över. Beslutet 
att ändå ta med detta i de publicerade utgåvorna är antagligen tack vare de bevis vi 
har om Bartóks tankar om ritornellon samt en vilja att maximalt använda det 
material vi lämnats med.  

Jag har själv fått ta del av mycket spännande information från Donald Maurice som 
vid samtal också visat mig bilder på originalmanuskriptet. Som jag redan nämnt är 
partiet överstruket i partituret. Något av stort intresse är också att den tomma takten 
efter det första ritornellots slut är markerad 2/4-takt av Bartók. Detta är något den 
har gemensamt med det andra ritornellot som går rakt in i en 2/4-takt. Vid en 
överblick blir också de båda partiernas likhet slående i deras uppbyggnad att börja 
med första satsens huvudtema och sedan övergå i snabba nedåtgående skalor.  

Detta tyder enligt Donald Maurice på att det som så länge tolkats som en övergång 
mellan första och andra satsen egentligen är ett första utkast till det som senare blev 
en inkorporerad del mellan andra och tredje satsen, och att Bartók helt enkelt slopat 
sina första tankar om ritornellon, precis som när han övergick till tre istället för 
fyra satser. 

I takterna 238-240 spelar violan ett parti av snabba nedåtgående skalor. I 
manuskriptet är partiet överstruket och slutar med ett 2/4 inskrivet i det som borde 
vara takt 241 men i manuskriptet är tom (a tempo i Peter Bartóks version). 

Ritornello första satsen, takt 234-237 (Peter Bartók, 1995): 

 

Ritornello första satsen, takt 240-241 (Peter Bartók, 1995): 

 

 

 

 

 



Ritornello, andra satsen med övergång till 2/4-takt, takt 52-57 (Peter Bartók, 1995): 

 

Notera likheterna mellan de båda exemplen och deras strukturella uppbyggnad: De 
börjar båda med första satsens huvudtema för att övergå i snabba skalor nedåt. 
Dessa argument tyder på att det som kallas för första satsens ritornello och i 
manuskriptet slutar med en tom 2/4-takt samt är överstruket inte är mer än ett första 
utkast som sedan skrivits om.   

Jag har i mitt spel valt att hoppa över detta parti och gå direkt från första satsens 
öppna C-durackord i takt 227 attacca in i andra satsens E-dur. Detta låter också mer 
logiskt och flödande. Redan första gången efter att jag fått idén presenterad för mig 
som jag lyssnade på partiet kändes det helt självklart att efter första satsens stora 
och sista höjdpunkt gå in i andra satsens magiskt svävande atmosfär, istället för 
igenom den påstådda ritornellons ganska sträva färg.  

 

Egen reflektion över jämförelser 

Det som slagit mig i mitt arbete är med vilken lätthet och nonchalans jag känner att 
Serly och Primrose gått in i sitt arbete i förhållande till Bartóks skisser. Efter att ha 
fått chansen att tillsammans med Donald studera en kopia av manuskriptet och se 
hur oklara vissa delar är, medan andra element är mycket tydliga, känns det svårt 
att motivera en del av de så grova ändringar de stod för. Jag har en klar uppfattning 
av att de moderna utgåvorna har bättre, mer logiska och tydligare musikaliska 
idéer. Jag tvekar inte i att välja bort Serlys version i mitt val av en utgåva att 
studera. Frågan om artikulation, tempon och andra saker som helt saknas i 
manuskriptet känner jag en större öppenhet inför oavsett utgåva.  

I frågan om artikulation så har jag varit mer pragmatisk än att blint följa en version. 
Jag har plockat det som passat mig bäst från alla de olika utgåvorna, även Primrose 
förslag även om jag väldigt starkt ifrågasätter mycket i den utgåvan. Jag ser inget 
fel i att till exempel blanda Erdélyis förslag till hur huvudtemat skall spelas men 
istället plocka upp Dellamaggiores förslag till sidotemat. Jag har utgått från att allt 
tematiskt sammankopplat material skall fraseras likadant, utöver det så har jag gett 
mig själv fria tyglar att välja det förslag som passat min smak och spelstil bäst. 



Detta arbetssätt har på flera sätt varit befriande då jag fått arbeta med många 
inspirerande förslag redan tidigt i min övning.  

 

Inspelningar och uppföranden 

Innan jag började studera konserten för att själv spela den så brukade jag vid 
enstaka tillfällen lyssna på en inspelning med Yuri Bashmet från 2008 med Pierre 
Boulez och Berliner Philharmoniker. Det finns många åsikter om Bashmets spel 
och hans ofta väldigt fria förhållande till notbilden. Själv anser jag att det aldrig 
någonsin är tråkigt när han spelar, om än något osmakligt emellanåt.  Inspelningen 
är gjord med Tibor Serlys version.  

En inspelning som varit till mycket stor nytta är den med Hong-Mei Xiao och 
János Kovács som leder Budapests filharmoniska orkester. Det intressanta med 
denna skiva är att det finns två inspelningar av violakonserten, en med Tibor Serlys 
version och en med Peter Bartóks. Eftersom allt framförs av såväl samma solist och 
dirigent som orkester så blir det lätt att fokusera på versionernas olikheter istället 
för tolkningarna. 

Förutom dessa inspelningar har jag också hört Maxim Rysanov spela konserten 
(Serlys version, 1949) i Västerås konserthus med Västerås sinfonietta och 
Dalasinfoniettan dirigerade av Johannes Gustavsson 29 mars 2012. Trots att detta 
skedde innan jag gjort mig själv bekant med musiken så har uppförandet haft en 
stor inverkan på mig. Jag minns fortfarande tydligt hur Rysanov med nästan kuslig 
ensam övergivenhet i sin klang lät de första takterna klinga helt utan vibrato.   

Under den första perioden jag studerade konserten innan mitt arbete med olika 
versioner startat tog jag emot musiken som ett nytt stycke utan större funderingar. 
Mina enda influenser vid det här laget var Yuri Bashmet och Maxim Rysanov som 
genom sina framföranden gett mig två helt olika bilder. I mitt huvud klingade båda 
deras spelsätt och jag ville få ut så mycket som möjligt av dessa sätt att lägga an 
stämningen. Mina första idéer till soloinledningen låg i att kopiera Bashmets 
virtuosa klättringar upp och ned över d-strängen, vilket han gör de första sju och 
halv takterna innan han övergår till en distinkt a-strängsklang. På samma gång ville 
jag ha Rysanovs magiska klang i hans vibratolösa inledning där det kändes som om 
tiden stannat.  

Alla dessa idéer har jag övergett allt eftersom mitt arbete gått framåt, delvis av 
tekniska anledningar men framförallt för att mitt ideal nu ligger mer åt 
folkmusikhållet med något lite grovt och inte alltför finputsat över det.  

 

Tillvägagångssätt i övning och utveckling av idéer  

Som exempel på hur jag kommit fram till mitt egna spel vill jag beskriva mitt 
arbete med konsertens soloinledning, takt 1-13. Detta parti bygger på en dimskala, 
vartannat halvt och vartannat helt tonsteg. Toncentrum är a och e finns med i 
ledtonsfunktion. Skalan blir alltså som följande:  

 



Jag stannar genomgående i fjärde läget från takt 1-9. Det får följden att tonerna 
från a till c (då d inte används) spelas på d-strängen och tonerna från ess till ass på 
a-strängen. Det blir en typ av stämmindelning med hälften av skalan på varsin 
sträng och med varsin klang. 

Peter Bartók version (1995) med solostämma redigerad av Paul Neubauer, takt 1-4. 
Egna redigeringar i rött: 

 

Stråken jag valt är en blandning av en vilja att framhäva den inkomponerade 
synkoperingen och pragmatisk stråkteknik. Att börja första takten nedstråk innebär 
en säkerhet som behövs inför hela konsertens början. Det stämmer också överens 
med att i ungersk musik betona fraser från dess första ton. Trots det vill jag kunna 
på ett bekvämt sätt leda andra taktens ess till tredje taktens ass med ett uppstråk, 
men istället för att göra hela första på ett stråk så delas den upp på tre. Det här för 
att skapa en lite mer ovårdad och folkmusisk känsla än det väldigt legatosmidiga 
förslaget som Paul Neubauer ger. Samma pragmatik ligger till grund för nedstråket 
på helnoten i takt 4, där jag istället vill avfrasera de första fyra takterna.  

Peter Bartók version (1995) med solostämma redigerad av Paul Neubauer, takt 5-9. 
Egna redigeringar i rött: 

 

Det som följer är en serie sekvenser som förminskas i både tonomfång och rytm. 
Här är mitt mål att fortsätta betona varje sekvens toppton oavsett taktdel. Detta görs 
genom en fraseringsbåge utifrån varje toppton, förutom i första fjärdedelstriolen av 
praktiska skäl. Det som skiljer sig mest i mitt spel från de flesta andras vid det här 
laget är att jag inte spelar takt 8-9 på samma sträng som blivit praxis. För en ökad 
betoning på samtliga ess, sekvensens lägsta och sista huvudton, samt en något mer 
sprudlande råhet så är dess större tekniska svårighet med strängväxlingarna 
underordnad den extra effekt jag anser mig få ut.  

 

 

 

 



Peter Bartók version (1995) med solostämma redigerad av Paul Neubauer,  
takt 10-13. Egna redigeringar i rött: 

 

Sekvenserna leder in till en uppgång i fortissimo som bokstavligen når nya höjder 
och landar på ett högt b, både den högsta och första tonen utanför dimskalan. I 
skalan upp så vill jag än en gång ha både riv och starka betoningar på slagen, det 
uppnår jag genom att binda samman tonerna två och två med nedstråk på de starka 
takdelarna. Partiet slutar med en nedstörtande b-moll skala som jag slutar med ett 
uppstråk på lägsta tonen för att ge den en snärt och klämma ur det sista ur 
crescendot.  

Tidslinje för min instudering 
2013 

-‐ December – Egen instudering börjar med Serlys version (1949). 

2014 

-‐ Januari – Första mötet med Donald Maurice och introduktion till verkets 
historia samt Donalds bok Bartók’s Viola Concerto: The Remarkable Story of 
His Swansong (2003). 

-‐ Februari – Hittar Erdélyis version (2001) på Wellington City Library. 

-‐ Januari-Juni – Läser Donalds bok och jämför notbilderna från Serlys och 
Erdélyis versioner. Egen övning nu helt förlagd till Erdélyis utgåva.  

-‐ Juni-Augusti – Lektioner för Donald Maurice som kommer med nya 
musikaliska och tekniska idéer. 

-‐ Oktober – Återupptar studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med 
Pascal Siffert som violalärare. Övergår till att studera Peter Bartóks (1995) 
version då Erdélyis endast finns publicerad på Nya Zeeland. Pascal ger nya 
idéer och förslag, har själv endast studerat Serlys version (1949). 

-‐ December – Första uppförandet utanför studiemiljön i Stockholm under 
sökningar i London till Royal College of Music, Royal Academy of Music och 
Guildhall School of Music and Drama. 

 

Resultat 

Resultat i kunskap  

Min kunskap har tagit stora kliv framåt. Från att varit knappt medveten om 
historien kring Bartóks violakonsert samt helt omedveten om vilken version jag 



spelade när jag första började min instuderingsperiod, till att ha jämfört samtliga 
publicerade versioner har varit en händelserik resa. Jag har mer kunskap och 
förslag till hur det kan spelas än vad jag kan visa under ett uppförande, en väldigt 
berikande känsla.  

Något jag lärt mig som Donald sa till mig vid ett av våra lektionstillfällen var den 
enkla kommentaren att ”det är upp till dig vad du gör”. Jag har själv gjort 
kopplingen till barock och hur vi ser på dess uppförande idag: vissa anser att den 
skall spelas med samma klangideal de strävar efter oavsett vilken repertoar. Vissa 
accepterar inget annat än tidstrogna instrument och att studera de då rådande 
idealen så ingående som möjligt. Sen finns det de som tycker att det kan få spelas 
precis som du själv vill, så länge du kan motivera det i sammanhanget. Den 
fantastiska violinisten och barockläraren Ann Wallström vid kungliga 
musikhögskolan fällde en gång under en lektion kommentaren att ”… och Bach är 
ju faktiskt död, så han kommer inte bry sig”. Det har blivit så jag ser på min egen 
tolkning av Bartók, fritt för mina egna åsikter.  

 

Resultat i eget spel och framförande 

Sedan mitt arbete med de olika versionerna av Bartóks violakonsert började så har 
jag haft Erdélyis version (2001) som min utgångspunkt. Därifrån har jag börjat och 
efterhand ändrat i stråk, artikulation och dynamik. Ibland har mitt resultat slutat 
väldigt nära de andra, ibland Peter Bartóks (1995) och ibland Serlys (1949). Jag 
tror detta ger en väldigt unik version som jag känner mig stolt över just för att jag 
har något personligt investerat i den utöver mitt spel.  

 

Diskussion  

Det viktiga för mig har inte varit vilken version jag använder eller ligger närmast i 
tolkning, utan att istället kunna arbeta utifrån en stor kunskapsbank med olika 
människors forskning och reflektioner. Detta arbete har gett mig möjligheten att 
dra mina egna välgrundade slutsatser om hur jag vill framföra min personliga 
tolkning. De olika utgåvorna har påverkat mig olika mycket i förhållande till hur 
jag idag väljer att framföra musiken men det de alla har gemensamt är att skapa 
den breda referensram jag nu känner att jag har att utgå från.  

Jag har glatt mig mycket åt arbetets unika förutsättningar med ett så pass modernt 
verk utan sanna svar på hur Bartók hade tänkt sig det själv. Det är ett arbete som 
inneburit nya vägar för mig, möjligtvis vägar som jag aldrig kommer beträda på 
samma sätt igen.  

Arbetet öppnar också inför att i framtiden helt kunna ändra mina tankar och idéer. 
Hur jag väljer att spela idag kan mycket väl bytas mot andra idéer senare i livet 
med nya insikter och utveckling. När den dagen kommer så är jag redan förberedd 
med studier och kunskap att kunna finna ännu fler möjligheter i musiken.  

Historier kring styckens komponerande och det sammanhang tonsättaren befann 
sig i vid tillfället har alltid fascinerat och roat mig. Bartóks violakonsert har dock 
varit första gången som denna fascination gjort en konkret skillnad.  

Bartóks musik är normalt sett otroligt detaljkomponerad. Hade jag föredragit en 
sådan definitiv komposition? En version där det, inom gränser för artistens 



integritet, är bestämt hur du skall röra dig inom ramarna? Jag är starkt övertygad 
över att det hade varit att föredra. Att ha Bartóks egna tankar och detaljer hade varit 
ovärderligt.  Speciellt med tanke på hur på sätt och vis nedsmutsad detta verk blivit 
med alla sina ändringar, och med detta som också blivit standard för hur det spelas.  

Med det sagt så är det, under de omöjliga omständigheterna att faktiskt ha Bartóks 
färdiga komposition, inte så dåligt med ett underlag utan något definitivt över sig. 
Att få den friheten med ett verk som är så välkänt och så pass ungt är något unikt i 
sig. Kanske kommer det någon gång att uppdagas nya dokument som svarar på 
några fler av frågorna angående en fulländad restaurering, en dag jag gärna skulle 
se. Men i väntan på den dagen kommer jag lyckligt och fortsätta spela min egen 
version av Bartóks violakonsert. 
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