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Sammanfattning 
 
I detta arbeta har jag fördjupat mig i och instuderat Johannes Brahms sonat för viola och 
piano i f moll, op. 120 med främst reflektioner kring inlärningsprocessen av sonatens första 
sats, Allegro Appassionato. Varför jag valt att fördjupa mig om Brahms och hans sonat i f-
moll beror till stor del på att det är ett centralt verk inom violarepertoaren. Dessutom har jag 
ett väldigt starkt minne av ett speciellt tillfälle när jag som publik hörde sonaten spelas, vilket 
påverkat mig mycket och bidragit till viljan att instudera detta verk.  
Brahms gjorde flera versioner och verket finns utgivet för klarinett, viola och violin, vilket 
medför att det klingande resultatet varierar p.g.a. instrumentens olika förutsättningar. Frågan 
hur mina hantverksmässiga val står i relation till kompositörens musikaliska intention är något 
jag vill undersöka i instuderingsprocessen, vilket också är en del av arbetets syfte. Jag har 
studerat verket utifrån tre olika utgåvor och valde till slut att spela efter utgåvan från G. Henle 
Verlag för viola och piano. I instuderingsprocessen har jag fått insikt om mina tekniska brister 
samt att jag använder min teknik oreflekterat. Resultatet av detta arbete och min tekniska 
utvecklingsprocess kan sammanfattas i lärdomar i hur jag spelar stora lägesväxlingar med 
egaliserad klang, skapar jämna strängväxlingar samt hur jag kan hantera stråkens egenskaper 
som hastighet, tryck och kontaktställe för att skapa olika nyans och karaktär. Konklusionen av 
denna process innebär bl.a. vikten av stråkkontroll och kännedom om hur jag som 
stråkmusiker använder stråken för att skapa den klang och de musikaliska fraser som är 
Brahms intention.  
En fördjupning i hur han använder violan som instrument och dess särdrag, egenskaper i 
andra kompositioner skulle vara mycket givande att forska vidare på. En mer detaljrik och 
ingående jämförelse mellan Brahms båda sonater i detta opus 120 tycker jag skulle vara 
intressant för min framtida forskning. 

Nyckelord 
 
Brahms, viola, kammarmusik, stråkteknik, strängväxlingar, dubbelgrepp, utgåvor. 
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Inledning  
 
Jag har valt att fördjupat mig i och studera in Johannes Brahms sonat för viola och piano i  
f-moll, op. 120. I detta arbete har jag som mål att främst reflektera kring inlärningsprocessen 
av sonatens första sats, Allegro Appassionato. Brahms gjorde flera versioner och verket finns 
utgivet för klarinett, viola och violin, vilket medför att det klingande resultatet varierar p.g.a. 
instrumentens olika förutsättningar. Frågan hur mina hantverksmässiga val står i relation till 
kompositörens musikaliska idé är något jag vill undersöka i instuderingsprocessen med 
verket. Jag vill även med arbetet öka min förståelse och kunskap om hur pianostämmans 
rytmik och harmonik påverkar tolkningen av solostämman.  
 

Bakgrund 
 

En sommar för tre år sedan deltog jag i en masterclass i Oslo. En dag på kursen spelade en 
violastudent Brahms violasonat i F moll. Jag har ett väldigt starkt minne av detta tillfälle bl. a 
för att studenten spelade hela sonaten utantill och utan paus, men främst för att hon spelade 
med närvaro, karaktär och med en väldigt vacker klang, som jag inte upplevt tidigare. 
Självfallet hade jag hört stycket på inspelningar med internationellt erkända musiker men att 
en medstudent, i en masterclassituation spelade med sådan närvaro var en totalupplevelse! 
Nervositet och prestationskrav var som bortblåsta. Alla vi i publiken blev berörda och luften 
stod stilla när de sista tonerna klingat ut. Läraren förväntades säga någonting men först efter 
att ha applåderat utbrast han:  
-Fantastiskt! Vad kan man mer säga?  
        Innan detta tillfälle hade jag hört sonaten flera gånger men inte riktigt fastnat för 
musiken. Jag tror att miljön, med utsikt över Oslofjorden, närvaron i rummet och självklart 
det fantastiska framförandet gjorde ett starkt intryck på mig. Jag kände att den där musiken 
ville jag spela!  
       Brahms sonater no. 1 och no. 2 op. 120 är centrala verk inom violarepertoaren. Båda är i 
original skrivna för klarinett, vilket gör det hela mer intressant för mig. I mars 1891 kom 
Brahms att stifta bekantskap med klarinettisten Richard Muhlfeld då han besökte hertigparet i 
Meiningen. På de privata konserterna vid hovet ingick Muhlfeld bland hovkapellets musiker. 
Brahms kände sig betagen av Muhlfelds mästerliga sätt att behandla sitt instrument och 
komponerade två kammarmusikverk, trion för klarinett, violoncell och piano op. 114 samt 
kvintetten för klarinett och stråkkvartett op. 115 där klarinetten har en central roll. Brahms 
hänförelse och glädje över den nya upptäckten av klarinetten resulterade i hans två sista 
kammarmusikkompositioner, klarinettsonaterna i Ess- dur och F- moll, op. 120 som tillkom 
två år senare 1893.1 Sonaterna innehåller variationssatser i likhet med hans första 
instrumentalkompositioner, pianosonaterna op. 1 och op.2. 2 Med detta som bakgrund kan jag 
förstå diskussionen om vilket instrument sonaterna passar bäst för. Instuderingen av verket 
har ökat mitt intresse för att utforska möjlighet till olika klangfärger på violan, vilket i 
förlängningen även landar i att forska om det tekniska hantverket som krävs för att få fram 
Brahms musikaliska tanke.  
        
                                                        
1 Eppstein s. 200-201 
2 Eppstein s. 75 
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Syfte  
 
Syftet med arbetet är dels att utforska Brahms intentioner vid verkets tillkomst samt få 
möjlighet att studera in det och därmed få ökad kunskap om verket i samklang med urtexten. 
Ytterligare ett syfte är att reflektera och få ökad kunskap kring de val jag ställs inför i 
instuderingsprocessen när det gäller hur mitt tekniska hantverk kan utvecklas för att skapa en 
tolkning trogen Brahms musikaliska idé med hänsyn till originalversionen för klarinett. Med 
ökad insikt om hur jag balanserar det speltekniska, kunskap om epoken, dess spelstil, 
historiska sammanhang samt hur dessa komponenter påverkar inlärningsprocessen är centrala 
här i sammanhanget.  
 
 

Metod 
 
Jag har studerat verket utifrån tre olika utgåvor, där jag på ett första stadium använde en 
utgåva från International Music Company, New York City (härefter International.) Med tiden 
växte mitt intresse för att få insikt om hur instrumentversionen för klarinett var skriven. Jag 
studerade sedan klarinettversionen från Wiener Urtext Edition (härefter Wiener) parallellt 
med violautgåvan. Jag föredrar dock en utgåva från G. Henle Verlag (härefter Henle) som är 
urtext och där flera partier är oktaverade ner, vilket klingar bättre på viola. Under 
instuderingsprocessen har jag även återkommit till ett antal inspelningar av sonaten. Främst 
har jag lyssnat på och studerat inspelningar med viola och piano med Lars Anders Tomter, 
viola och Lars Ove Andsnes, piano samt en annan med Tabea Zimmerman, viola och Hartmut 
Höll, piano. Vad det gäller klarinettversionen har jag fastnat för en inspelning med Martin 
Fröst, klarinett och Roland Pöntinen, piano.  
        Vid den första instuderingen med piano använde pianisten och jag olika utgåvor. 
Pianisten hade en egen utgåva som han spelat efter och som var anpassad med bladvändningar 
som underlättade. I ett senare stadium i inlärningsprocessen av satsen valde jag att byta 
utgåva till Henle. I perioder har pianister lånat mina Henle-noter men då pianostämman 
verkar överensstämma mellan de olika utgåvorna har en utgåva från Edition Peters främst 
använts i pianostämman.  

 

Beskrivning av arbetsmetoden 
 
För att få struktur på hela arbetet började jag med att skriva rubriker samt underrubriker för att 
dela in arbetet i mer specifika delar och för att få översikt. Jag hade redan påbörjat 
instuderingen när jag började skriva, vilket medförde att den reflekterande delen till en början 
var separerad från den musikaliska. Med tiden när jag övade stycket, dök det upp funderingar 
jag hade tänkt på när jag sedan skrivit. Jag kände att jag tidigare ”bara” hade spelat fraserna 
och var nöjd när det lät någorlunda som jag önskade. I takt med att skrivandet kom igång 
märkte jag att jag var mer kritisk till hur jag spelade och ställde frågor som exempelvis; hur 
ser originalstämman ut i den här frasen? Hur spelar klarinetten? Varför byter jag stråk mitt i 
frasen? Hur andas klarinetten här? Jag började då anteckna mina funderingar kring fraser och 
ställen som jag kunde ha användning för i min skrivprocess. Anteckningarna har jag sedan 
bearbetat och vidareutvecklat och placerat in under respektive rubrik. 
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Instuderingsprocessen 
 

Formanalys av satsen 
 
Innan jag fortsätter beskriva instuderingsprocessen ger jag här en övergripande bild av satsens 
form och uppbyggnad. Satsen är skriven i sonatform, som förenklat beskrivet innehåller fyra 
olika delar:  
 
 

I. Exposition II. Genomföring III. Återtagning IV. Coda 
Huvudtema Övergång Huvudtema  

Sidotema  Sidotema  

 

Första mötet med musiken  

Inlärning av tonmaterialet 
Den första utgåva jag fick tag i för flera år sedan, var en utgåva från International. Jag måste 
erkänna att jag i det stadiet inte hade så stor kännedom om vikten av vilken utgåva man väljer 
att spela efter. Först gällde det att komma in i själva tonmaterialet och avläsa notbilden. Det 
inledande temat i början av satsen består av flera stora intervall (fig. 1).  

 
fig.1 
Jag blev frustrerad när jag för första gången såg noterna och försökte spela de stora sprången. 
På inspelningar jag tidigare hade hört och även vid mitt första möte med musiken i Oslo lät 
inledningen så enkel och njutbar att spela. Jag insåg att decimasprången inte spelade sig själv 
och lägesväxlingarna mellan tonerna kändes gigantiska. Dessutom hade jag i minnet en tät 
egaliserad legatoklang, vilket kändes svårt för mig att skapa och realisera på detta stadium. 
Det första mötet blev en besvikelse där jag började ifrågasätta om jag hade för små händer för 
att ens kunna spela decimor. I efterhand inser jag att koordinationen mellan dels vänster och 
höger hand samt koordinationen mellan resp. arm och hand har stor betydelse i sträckningar 
och lägesväxlingar. 
       På första lektionen med stycket för min lärare, James Opie, bekräftades min bild av att 
jag inte kunde gestalta den musik som stod i noterna och inte heller få fram den egaliserade 
klang som fanns i mitt minne. Jag spelade tonerna utan relation till varandra och hade svårt att 
skapa en lång linje av satsens inledande tema. James spelade med riktning och njöt av 
avstånden i lägesväxlingarna. Han tog tid på den låga tonen i decimasprången och landade på 
den höga tonen med en mjuk arm- och handrörelse samtidigt som han hade en intensiv och 
eldig vibratoklang. Jag förstod nu att skapandet av en passionerad sångbar linje krävde fokus 
på teknik och koordination mellan höger och vänster arm. Den musik som nyss hade känts så 
musikalisk och passionerad blev nu mer som en teknisk etyd.  
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      I satsen finns två passager med 16-delslöpningar. Den första är i expositionens sidotema i 
takt 62 (fig. 2). 

 
fig. 2 
Parallellstället kommer i återtagningen, takt 177 (fig. 3). 

 
fig.3 
Att skapa en jämn, stark klang över alla strängar med tydlighet i frasen krävde övning av 
koordination mellan vänster- och högerhand. Det verkade som att den största tekniska 
utmaningen med stycket var koordination. Hur jag övade dessa ställen kommer jag att 
beskriva och vidareutveckla i avsnittet ”Min tekniska utvecklingsprocess”.  
       Klavbyten och tillfälliga förtecken i takt 48-50 (fig. 4) försvårade notläsningen vid första 
genomspelningen. Jag visste hur det skulle låta men läste jag notbilden var det mer 
komplicerat att höra samma melodi.  

fig. 4 
 
I återtagningen, takt 147-150 (fig. 5), finns dubbelgrepp noterade.  

 
fig. 5 
Vid första anblicken kände jag rädsla för dubbelgreppen. De skulle spelas i forte, en passage 
man inte kunde smyga sig igenom. Rädslan grundade sig i att jag var rädd för att våga spela 
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med energi. Jag insåg att jag måste öva intonationen långsamt och med metronom för att 
etablera självförtroende och säkerhet i passagen. I ett senare skede när jag förstod att bytet 
mellan dubbelgreppen måste ske betydligt snabbare än vad jag kunde, kröp rädslan fram att 
jag inte skulle kunna spela rent. Om det blev fel hördes det dessutom ordentligt då partiet 
skulle vara starkt.  
     I codan kommer huvudtemat tillbaka (fig. 6), men i piano. I första mötet med takt 206- 213 
blev jag medveten om svårigheten att klangligt få fram min mentala bild av frasen.  

fig. 6 
Jag tyckte bågarna var långa och att det var lite knepigt att få stråken att räcka till, så att alla 
toner hördes. De långa bågarna finns också i återtagningen men utsmyckade trioler (fig. 7).  

 
fig. 7 
I detta stadium kunde jag inte få stråken att spela alla tre triolerna i ett stråk som det var 
noterat, därför delade jag på bågarna för att lättare få flöde i frasen. 
       Sammanfattningsvis var det första mötet med musiken utifrån notbilden en besvikelse. 
Jag insåg att det var mycket svårare att studera in satsen än vad jag hade förväntat mig. Jag 
visste hur melodin skulle låta, men notbilden försvårade allt. Att förstå rent mentalt hur 
melodin lät och att sjunga fraserna var mycket lättare än att få fram de musikaliska linjerna 
med mitt instrument.  
 

Användandet av olika utgåvor 
 
Som jag tidigare nämnt var den första utgåvan jag kom i kontakt med utgiven av 
International. I den var flera partier noterade i g-klav och klingade i ett högt register t.ex. takt 
28-35 (fig. 8). Passagen överensstämmer med Wiener klarinettutgåvan (fig. 9).  
 

 
fig. 8 
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fig. 9 

Partiet (takt 28- 35) skulle spelas i forte och jag upplevde att det var svårt att skapa en öppen 
och stark klang i det höga registret utan att det lät pressat. Först efter en tid hörde jag en 
inspelning med Lars Anders Tomter, viola, som spelade samma passage en oktav ner och 
instrumentet kom till sin fulla rätt. Klangen blev rikare och varmare och det lät viola om 
passagen. Enligt Wienerutgåvan är denna passage i original skriven i den höga oktaven (fig. 
9). När jag har lyssnat på inspelningar av verket med klarinett klingar det fritt i den höga 
oktaven utan att låta pressat, passagen flyter på och är i balans med pianostämman. Det ligger 
bra till och jag förstår varför Brahms skrev versionen för klarinett som han gjorde. När det 
gäller violautgåvan intresserade det mig om urtexten skiljde sig från klarinettversionen. Jag 
tycker inte att passagen fungerade på viola, när den var noterad i samma oktav som för 
klarinetten och det var först nu som jag helt förstod vikten av vilken utgåva man väljer. Jag 
fann att Henle hade en urtextutgåva för både viola och klarinett. Mycket riktigt var passagen 
noterad en oktav ner i violautgåvan, se fig. 10, takt 28-35. 

 

fig. 10 
 

I Henle förekom även färre nyansbeteckningar, tydligare notering av pianostämman samt 
längre bågar som liknade de i klarinettutgåvan. Jag valde nu att byta utgåva till Henle 
eftersom det oktaverade registret klingade bättre på viola. Min övertygelse om att det trots 
mycket övning aldrig skulle klinga lika bra i det höga registret motiverade mitt val, 
instrumentets förutsättningar fick helt enkelt bestämma. Dock ville jag behålla takt 219 (fig. 
11) i en högre oktav som den är noterad i International. 
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fig. 11 
 

I Henle är takt 219 noterad en oktav ner som i (fig. 12). 

 
fig. 12 
 
Vid bytet av utgåva till Henle, upplevde jag att oktavbytet i takt 219 (fig. 11), placerades 
lägligt i den musikaliska linjen i utgåvan från International. Den första frasen slutar i takt 218 
och någonting nytt hoppfullt början i takt 219. För att skapa en ny klangfärg och få ett 
konstant crescendo fram till frasens slut i takt 224, underlättar det att byta oktav i början av 
denna långa fras. Det blir också en homogenare klang och bättre linje i hela partiet. I Henle 
(fig. 12) kommer bytet av oktav först på tredje slaget i takt 220, vilket gör skillnaden större då 
crescendot plötsligt blir mycket starkare p.g.a. strängbyte till A-strängen.  
I jämförandet av olika utgåvor och efter att jag valt Henle, intresserade jag mig just för att få 
insikt i Brahms klangliga avsikter med verket. Av olika källor beskrivs det att Brahms skrev 
flera instrumentvariationer för att få mer spridning av sin musik. Stråkversionerna av sonaten 
anses vara sekundära men Brahms lät dem ändå avvika från klarinettversionen och bli 
självständiga. Detta genom att han ändrade oktaverna, gjorde tillägg med dubbelgrepp och 
appoggiaturas samt lade till artikulationsbeteckningar. Han ändrade bara violastämman medan 
pianostämman är oförändrad i relation till originalversionen för klarinett och piano, till 
skillnad från violinutgåvan där Brahms även gjorde ändringar i pianostämman.3  
 
 

Min tekniska utvecklingsprocess  
 
Temat i kommande avsnitt belyser hur min teknik har utvecklats. Som jag nämnt i den 
inledande delen under rubriken; inlärning av notmaterialet, insåg jag ganska snabbt att 
lösningen på många problem grundande sig i tekniska brister och att jag använde min teknik 
oreflekterat. Expositionens huvudtema (fig. 1) kändes länge som en omöjlig passage som jag 
inte kunde gestalta på det sätt som jag önskade. I början övade jag de stora intervallen separat 
takt för takt, för att bli säker på avstånden i de stora sprången. Efter min andra lektion med 

                                                        
3 Behr s. 6  
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satsen kommer jag ihåg att James stod frågande när jag hade spelat huvudtemat. Han undrade 
varför jag inte tog hjälp av stråken i de stora sprången. Jag insåg med hans hjälp att problemet 
även låg i stråkarmen och inte endast i vänsterhanden, som jag var mest fokuserad på. I min 
iver att få till eleganta och egaliserade lägesväxlingar hade mycket fokus försvunnit från 
stråkhanden. Jag jobbade följande veckor främst med huvudtemat och hur jag skulle 
stråkindela för att få mest stråk på de stora intervallen, vilket i sin tur hjälpte vänsterhanden 
att våga kasta sig upp i det höga läget. Det gällde att medvetet och rent fysiskt förstå hur båda 
armarna koordinerade för att hjälpa varandra. Vid senare tillfälle fick jag höra från James, att 
jag har tendensen att dra för långa stråk på långa notvärden, vilket medför att följande korta 
notvärden fick för lite stråk (fig. 13, takt 2). I exemplet infaller dessutom det korta notvärdet, 
fjärdedelen efter en stor lägesväxling, vilket gör att jag försvårar för mig.  

 
fig.13 
Huvudtemat (fig. 13) blev bättre när jag fokuserade på hur jag använde stråkarmen. Resultatet 
av det gjorde att lägesväxlingarna blev mjuka och egaliserade av sig själva. Nästa steg i 
processen var och är fortfarande att kunna höras i relation till pianot utan att pressa fram 
tonen. Verket har en stor och klangfull pianostämma vilket gör detta till en utmaning. Violan 
som instrument klingar dessutom ofta bäst i sitt mellan- eller låga register, vilket försvårar. 
Vid en masterclass i New York som jag närvarande vid i januari 2015, fick jag just den 
kommentaren efter min genomspelning av satsen. Kritiken var att jag måste spela starkare och 
överdriva karaktären i expositionens huvudtema (fig. 13). Jag tyckte jag hade spelat ett 
fortefortissimo men läraren jämförde mitt spel med en pipande mus i relation till pianot. Jag 
blev ledsen och besviken och tog först inte kritiken på allvar. Det tog mig flera veckor innan 
jag väl hemma i Sverige insåg att kommentaren verkligen var befogad, och då först efter att 
jag hört inspelningen från det tillfället. Läraren hade dessutom föreslagit mig att byta stråk 
och börja hela inledningen på ett nedstråk för att få mer kraft i början. Jag provade detta och 
allt kändes helt bakvänt. Jag var tillbaka i fällan att inte använda sund stråkindelning, utan 
slösade stråk på de långa tonerna. Den sista fjärdedelen och lägesväxlingen i varje takt fick 
återigen lida. Jag var tillbaka i mina gamla vanor. James tyckte inte om att byta stråk men sa 
att det var bra att öva på båda varianterna. Det visade sig att han hade rätt. Efter någon vecka 
med tragglande av det nya stråket kändes det gamla, att börja med huvudtemat uppstråk, 
mycket lättare. Fraseringen och den musikaliska linjen var etablerad inte bara mentalt utan 
även rent fysiskt i mitt spelande. Fortfarande var jag dock tvungen att arbeta med min klang 
och fortenyans.  
        Jag fortsatte att öva grundteknik parallellt med övrigt spelande. För att kunna producera 
en rik klang i mitt grundstråk började jag att öva på lösa strängar. När jag drar ett nedstråk 
och kommer till mitten och övre hälften på stråken är jag inte lika stark i stråkhanden som vid 
positionen vid stråkens frosch. Detta är naturligt då kraften i arm och hand är mer samlad vid 
froschen. En övning har därför varit att göra ett crescendo på nedstråket för att kunna spela 
som starkast vid spetsen där jag är som svagast. I detta avseende krävs en vinkling lite uppåt 
av armbågen när jag rör mig upp mot spetsen. I rörelsen följer underarmen med och den tyngd 
och det tryck som jag kan lägga på pek- och långfinger i stråkhanden möts upp av tummen. 
Det blir en överföring av tyngd från axeln och överarmen som vandrar genom armbåge, 
underarm, fingrar och tumme ut till stråken. Den tekniken får jag öva varje dag och i 
processen har jag varit noga med att inte pressa fram klangen och att undvika att höja upp min 
högra axel. Rörelsen ska bli så naturlig så möjligt och så småningom fungera av sig själv. En 
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annan del i hemligheten att skapa en fyllig klang är att se till att stråkhandens armbåge följer 
med vid strängväxlingar till och från de lägre strängarna. För att kunna skapa en stark nyans 
måste jag som tidigare beskrivits ta vara på hela armens tyngd och öva in ett mönster där 
armbågen går parallellt med den sträng jag spelar på. Detta praktiserar jag genom att 
armbågen förtidigtplaceras innan bytet till den nya strängen sker. Den är då i rätt position för 
spel på den nya strängen. Jag har insett att min omedvetenhet om brister i grundtekniken 
försvårar musikalisk framställning.  
        Efter en period av kort uppehåll med övandet av satsen, då orkester och andra 
musikaliska projekt fått mer utrymme, tog jag upp verket och spelade upp det igen för James 
några veckor senare. Han ansåg att jag spelade flera ofördelaktiga stråk. Ett exempel på det 
var i expositionens överledning till sidotemat. Jag spelade emot det naturliga, då jag vid 
diminuendot till temats svagaste dolceparti i takt 46 (fig. 14) spelade ett nedstråk. Vi ändrade 
och frasen kändes mycket lättare. Den lilla dragning jag ville göra in till dolcetemat kändes nu 
helt organisk, (se fig. 14). 

 
fig. 14 
Min första strategi vid inlärningen av 16-delslöpningarna i expositionens sidotema (fig. 15) 
var att öva långsamt med täta strängväxlingar och metronom. 

 
fig. 15 
Sakta men säkert ökades metronomen. Vid ett långsammare övningstempo fungerade 
passagen bra. Vid något högre tempo infann sig dock känslan, att jag var tvungen att stressa 
över löpningarna för att hinna med. Jag brottades med partiet en tid och övade med att 
rytmisera, lura fingrarna genom att placera accenter på fel toner samt variera stråket.  
        Efter en ganska lång period, ca en månad spelade jag upp satsen på lektion för James 
som ifrågasatte mina fingersättningar. Jag hade enligt min uppfattning väldigt bra 
fingersättningar som jag valt att spela i ett högt läge för att minska strängväxlingarna. James 
önskade att jag skulle spela allt som var möjligt i första läget. Jag blev lite förbryllad, då jag 
hade lagt ner mycket tid på att öva in fingersättningen. Vissa tekniska moment tar dock mer 
tid att öva in än andra och jag trodde att mer övning skulle lösa denna passage. Att byta till 
första läget skapade visserligen flera strängväxlingar men efter att ha övat koordinering av 
vänster- och högerarm fick jag fram en större klang och passagen kändes friare. Jag hade 
hittat en metod att öva utifrån.  
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         När jag spelade upp satsen på en gemensam lektion vid ett senare tillfälle, fick jag 
frågan om hur jag övat på passagen, då den i början av satsen inte fungerade helt bra. Läraren 
tyckte att jag stressade 16-delarna och inte lät alla toner tala ordentligt. Han bad mig att ta lite 
mer tid på de tre sista 16-delarna efter överbindningen till 64 och 66 (fig. 16) och på så sätt 
skapa en tydlig och stabil början av löpningarna. Det kändes som att jag tappade tempo men 
det skapade en mer befogad musikalisk linje i frasen. Jag hann också vila på de långa tonerna 
och började de snabba sekvenserna med en annan stabilitet. De 16-delssextoler som varvar 
16-delarna (fig. 16) löper på flera strängar och jag har fortfarande tendensen att inte spela alla 
sex toner lika tydliga. 

 
fig. 16 
På samma lektion kom frågeställningen upp hur jag skulle öva på denna passage och jag fick 
tipset att öva 16-delarna bakifrån. Först började jag spela de tre sista toner i gruppen. Nästa 
steg var att lägga till en ton och spela de fyra sista tonerna. Kommande variant innehöll de 
fem sista tonerna. Till slut spelade jag hela figuren. Denna övningsmetod hjälpte mig att lura 
hjärnan och släppa blockeringen att jag inte kunde. Passagen gick allt bättre och jag kunde 
spela i tempo.  
        Efter huvudtemat följer ett böljande stycke i både violastämman och pianot (fig. 17) som 
så småningom övergår till överledningen till sidotemat. Dessa takter innehåller triolpassager 
med ett långt stråk i varje takt.  

 
fig. 17 
Som jag nämnde tidigare var dessa takter i början svåra att spela i ett långt stråk. Jag har en 
tendens att inte spara stråk i början av en lång båge eller ton. I takt 28 (fig. 17) krävs det att 
alla toner i figuren kommer fram, vilket till en början gjorde att jag drog mycket stråk på den 
första triolen och sedan var tvungen att byta stråk till de resterande två triolerna i takten. 
Problem med detta stråkval, var att stråkbytet var svårt att dölja. Det blev en accent i 
uppstråken som jag länge kämpade med att få bort. Jag började öva med att sänka 
metronomens tempo och långsammare stråke s.k. slow bow. Det tog ett par veckor innan jag 
kände att det nya stråket eller rättare sagt originalstråket kändes organiskt. Jag måste 
fortfarande påminna mig att disponera stråken och inte slösa i början av figuren.  
         På den senaste lektionen för James sa han även att variation av stråkhastigheten leder 
frasen vidare. I takt 28- 35 (fig. 17) är det tre trioler i en fallande tonföljd. Den första triolen 
ska vara tydlig men mest kraft och nyans måste den sista triolen få för att tonerna ska höras, 
då de ligger i ett lågt register på G- och C- strängen. Hur ska jag disponera stråken? Om jag 
börjar den första triolen (fig. 17, takt 28) med slow bow, tät stråkklang och sedan sparar, har 
jag två tredjedelar kvar av stråken till de två resterande triolerna och kan då öka 
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stråkhastigheten och ha mer stråk kvar på de lägsta strängarna. Rent mentalt förstår jag hur 
jag skulle göra men i praktiken är det svårare. Jag måste öva långsamt och vara helt fokuserad 
på hur jag använder stråken, för att mönstret i högerarmen ska repeteras på rätt sätt och att det 
ska känns naturligt och organiskt. Jag har insett att jag inte är van vid det tankefokus som 
krävs. Det som verkar långt ifrån det musikaliska skapandet, den tekniska aspekten om hur 
jag rent hantverksmässigt trakterar violan, är själva förutsättningen för den klingande 
musiken. Detta är en insikt som växt fram under instuderingen av satsen. 
Avslutningsvis kom jag fram till codan och satsens slutparti, sostenuto ed espressivo (fig. 18). 
 

 
fig. 18 
Vid första genomspelningen på avistastadiet, spelade jag avsnittet i ett alldeles för snabbt 
tempo. Som en återkommande tendens stressade jag över de korta notvärderna och 
halvnoterna fick omotiverat mer stråk än triolerna, som i detta tempo behövde mer stråk för 
att få fram tydlighet och en talande riktning till nästa slag, takt 214-216 (fig. 18). James 
kommenterade också att jag rent generellt vibrerar ojämnt och saknar ett konstant vibrato på 
de toner som vill leda framåt och som driver hela frasen. I det avseendet har stråken en viktig 
roll. Koordinationen mellan vänsterhanden och stråkhanden kan gemensamt lösa något som 
jag till en början betraktat som ena handens problem. I takt 214- 218 (fig. 18) hjälper det att 
spara stråk på halvnoten i början. Mycket stråk på triolen möjliggör att kunna driva 
vänsterhanden att vibrera på alla ledande toner. Det blir en gemensam kraft och 
koordinationen styr den gemensamma energin i samma riktning. Sammanfattningsvis har min 
tekniska utvecklingsprocess inriktat sig på koordination mellan vänster- och högerhand, hur 
jag kan spela stora lägesväxlingar med egaliserad klang, utforskandet av att skapa jämna 
strängväxlingar samt hantering av stråkens hastighet, tryck och kontaktställe för att skapa 
olika nyans och karaktär.  

 
Instudering med piano 

Det första mötet med piano innebar en omställning för mig. Från att endast vara fokuserad på 
min stämma, var jag nu tvungen att öppna upp och lyssna på den rytmik och de klanger som 
fanns i pianostämman. Innan den första instuderingslektionen hade jag lyssnat igenom 
pianostämman med inspelningen för att vara förberedd på svåra ensemblepassager. Flera 
partier var trots förberedelsen inte rytmiska. Jag fick då göra avkall på fraseringen, då fokus 
låg på att spela tillsammans. Jag insåg att för att få fram ett rytmiskt samspel måste jag 
förhålla mig till pianostämmans åttondelar när jag spelar violans huvudtema i takt 5 (fig. 19).  
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fig. 19 
Dessutom var det viktigt att jag tog över samma tempo och puls som pianot spelade i de fem 
inledande takterna. Jag hade en generell tendens att stressa på åttondelarna i relation till de 
längre notvärdena. Pianisten påminde mig om den långa linjen och frågade vart jag ansåg att 
öppningsfrasens höjdpunkt var. Vi kom fram till att vi från början skulle ha en helhetstanke 
och tänka en lång musikalisk linje över de första 37 takterna. (fig. 20).   
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fig. 20 
Detta hjälpte mig att få överblick över expositionen och se den som en helhet. Senare kom vi 
dock överens om att dela upp detta parti (fig. 20) till mindre fraser och instudera varje fras.                
Triollöpningarna i expositionen takt 28 (fig. 21) kräver att man förhåller sig till 
pianostämmans rytm för att vara samtidiga.  
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fig. 21 
I expositionens sidotema byggs tempot upp och en ny karaktär inträder. I växelspelet mellan 
viola- och pianostämman (fig. 22) är den gemensamma energin i rytmen viktig för att frasen 
ska gå framåt. 

 
fig. 22 
I det här 16-delspartiet kände jag mig väldigt stressad de första gångerna i samspelet med 
pianot. Det var en teknisk svår passage för mig, vilket gjorde att jag fokuserade enbart på min 
stämma och bitvis tappade lyssnandet på pianostämman. Jag fick studera pianostämman 
separat för att känna mig trygg med den rytmiska grund jag skulle musicera mot.  
Mot satsens slut kommer en del där Brahms använt ett rytmiskt motiv i pianostämman som 
består av 16-delar parallellt med punkterade åttondelar, takt 183 (fig. 23). 

 
fig. 23 
Polyrytmiken lurade mig att följa med åttondelarna som ligger i pianots vänsterhand och 
pianisten fick varje gång korrigera så att vi slutade samtidigt. Jag var tvungen att lyssna in 
mig på passagen och taktera de olika stämmorna var för sig för att strukturera upp rytmen. 
Det kräver en ständig medvetenhet och ett lyssnande öra för att det ska bli rytmiskt korrekt. 
      I huvudtemat i återtagningen samt i codan har Brahms smyckat ut huvudtemat med trioler 
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(fig. 24). Jag har flera gånger fått kommentaren att jag tappar tempo i trioluppgångarna. Det 
sker speciellt ”på taktstrecket” mellan takt 139 och 140 (fig. 24). Jag har samma tendens när 
temat återkommer i codan.  

 
fig. 24 
Jag har insett att problemet ligger i att den sista triolåttondelen i takt 141 (fig. 24), där jag tar 
tonen bb med fjärde fingret. Jag har svårt att vibrera på fjärde fingret då det är svagare än de 
andra. Jag har omedvetet accepterat att det har en längre startsträcka att börja vibrera än 
övriga fingrar och uppfattningen om rytmen har i den stunden försvunnit. Partiet är väldigt 
vackert att spela och jag vill njuta av varje ton, vilket ibland har inneburit att tanken på 
helhetslinjen försvunnit. I samråd med pianisten har vi kommit fram till att det är möjligt att 
tänja lite i tempot på första triolen i takt 139 resp. 141 (fig. 24) men sedan spela i tempo över 
taktstrecket. Samma metod gäller för huvudtemat i återtagningen.  

 

Resultat 
 

Instuderingen av satsen har gjort mig medveten om kvaliteter och brister i min teknik. Jag har 
insett att jag inte alltid reflekterar över vad jag gör i övningsrummet. I arbetet med den här 
uppsatsen har jag fått större insikt i hur viktigt det är att jag är medveten om vad jag övar på 
och hur jag går tillväga. Genom att göra en djupdykning i musiken har jag fått ett 
helhetsperspektiv på vikten av att sätta verket i rätt kontext och att reflektera över 
kompositörens musikaliska idéer samt att jämföra olika versioner av verket. Kunskapen om 
de skillnader som finns i urtextutgåvan för viola resp. klarinett är grunden till de val som jag 
gjort med hänsyn till instrumentets förutsättningar. Exempel på skillnader är de oktaveringar 
till ett lägre register som finns bl.a. i expositionen av satsen (fig. 8 och fig. 10). 
Sammanfattningsvis har jag fått ökad kunskap om hur jag spelar stora lägesväxlingar med 
egaliserad klang, skapar jämna strängväxlingar samt hur jag kan hantera stråkens egenskaper 
som hastighet, tryck och kontaktställe för att skapa olika nyans och karaktär. Den mest 
övergripande rör koordinationen mellan vänster och höger hand. Koordinationen kan vara 
lösning på bl.a. lägesväxlingsproblem och orytmiska löpningar. I det stora hela har jag fått en 
insikt i hur viktigt det är att ibland skala av mina känslor i musiken för att renodlat studera en 
passage och reflektera rent tekniskt över vilken ton eller klang som skapas. De musikaliska 
fraserna och linjerna är ofta ganska långa. Beroende på de olika förutsättningar instrumenten 
har löser musikern det på olika sätt, vilket leder till att det skapas olika tekniska problem för 
musikern. För en klarinettist blir kanske förmågan att använda luften strategiskt och 
avgörande för att hålla ihop en lång fras. För violisten får hanteringen av stråken en viktig 
roll. Vid instuderingen av sonaten har lärdomen om stråkkontroll varit av stor vikt. För att 
hålla en lång fras handlar det ofta om att inte tappa tätheten mellan tonerna oavsett vilken 
nyans det är.  
I ett tidigare stadium förenade jag ofta musikalitet med att vara fri i tempot, att spela på känsla 
och koppla bort den analytiska delen av hjärnan. I efterhand skäms jag lite över att erkänna 
det men min uppfattning om hur jag skulle frasera grundade sig ganska lite utifrån ett aktivt 
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analyserande av vad jag fysiskt gör i stråkhanden eller vänsterhanden. Jag har i processen 
insett att jag först måste ha en känsla för hur frasen ska låta. Sedan kommer den tekniska 
delen in, där jag måste få hjärnan att förstå hur jag hantverksmässigt ska få det att låta som jag 
vill. Detta har jag tidigare inte alltid kopplat ihop med musik. Jag inser att en genomtänkt idé 
om hur jag disponerar stråken kan få frasen att låta musikaliskt. Det gäller för mig att 
koordinera den analytisk-tekniska delen och den musikaliska delen och låta dem komplettera 
varandra i instuderingsprocessen. För att uppnå ett önskat musikaliskt resultat kan det även 
krävas att skala bort känslorna från spelet och istället göra en strukturerad analys på tekniska 
problem i passagen. Att spela musikaliskt, innebär inte alltid att vara känslomässigt 
involverad eller att ändra i tempot och göra dragningar. En medvetenhet om hur jag använder 
stråken som verktyg, hur jag varierar stråkhastighet, stråkindelning, kontaktställe och tryck är 
ofta förutsättningen för att skapa den musikaliska fras jag vill uppnå.  
 

Val som skiljer sig mellan utgåvorna 

 
I violaversionen utgiven av Henle och Wiener klarinettversion överensstämmer de flesta 
legatobågar, nyans- och karaktärbeteckningar. Jag beskriver nedan vilka tekniska val jag gjort 
som skiljer sig från originalversionen. Det följande två exemplen visar var jag gått ifrån 
originalstråken (fig. 25 och fig. 26). 

 
fig. 25 

 
fig. 26 
 

Jag väljer att gå ifrån originalstråket för att kunna använda snabbare stråkhastighet och 
därmed frigöra mer klang. 

Skillnader urtextutgåvorna emellan 

Det som skiljer sig i notationen mellan de olika versionerna för viola resp. klarinett är förutom 
klaven, flera oktaveringar. I Henleutgåvan är flera passager oktaverade ner. Här följer några 
exempel som har en märkbar betydelse för violaklangen. Det första exemplet är i 
expositionen, takt 28 (fig. 27). Det kan jämföras med utgåvan från Wiener (fig. 28). 
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fig. 27 

 

fig. 28 
 

Valen är i linje med instrumentets förutsättningar och passagen klingar starkare och friare i 
denna oktav.  
I Henle är takt 92-95 (fig. 29) noterade en oktav ner jämfört med Wiener (fig. 30). Denna 
lösning ger hela frasen en mer jämn linje, då frasens fortsättning från takt 96 är noterad i den 
lägre oktaven (fig. 29). Språnget i takt 95-96 blir mindre och det klingande resultatet blir mer 
homogent, vilket kan jämföras i fig. 29 och fig. 30. 

 

fig. 29 

 

fig. 30 

I takt 94 (fig. 30) på första slaget i Wiener finns en extra ton noterad. Det är ett d som inte 
finns i violaversionen (fig. 29). Jag har funderat på Brahms avsikt med denna olikhet. Om 
sluttonen c skulle varit noterad i takt 94 (fig. 29), skulle det för violisten innebära en 
ofördelaktig läges- och strängväxling. Min hypotes är att denna tekniska detalj är enklare att 
spela på klarinett, varför sluttonen i violaversionen istället utbyttes till en paus. 
Satsens coda, Sostenuto ed espressivo, är en reminiscens av hela satsen. I avsnittet 



 21 

överensstämmer inte Wiener och Henle. I den sistnämnda utgåvan förekommer en oktavering 
i takt 214 (fig. 31).  

 

fig. 31 

Wiener väljer att börja Sostenuto ed espressivo en oktav högre än Henle (fig. 32). 

 

fig.32 

Trots att jag valt att spela efter utgåvan av Henle finner jag att oktaveringen i takt 219 (fig. 
32) inte klingar så bra. Wienerutgåvan har inte samma problem då man valt den högre 
oktaven redan i inledningen av passagen. Vid bytet av utgåva till Henle, upplevde jag att 
oktavbytet i International (fig.33) placerades mer lägligt i den musikaliska linjen. Jag tycker 
att det underlättar för att smälta in i den långa frasens crescendo om jag spelar hela passagen i 
samma oktav, varför jag valt att spela takt 219 efter Internationals utgåva. 

fig.32 
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Instrumenttekniska skillnader 
 

Strängväxlingar 
Stråken för en stråkmusiker brukar ibland likställas med andningen för en blåsmusiker.  Den 
stora skillnaden mellan viola och klarinett är de olika verktygen för att skapa en klingande 
ton. Strängväxlingarna för en violist kan vara en möjlighet till klangbyte men även en 
oönskad förändring om samma klangideal eftersträvas, trots strängbyte. Det gäller som 
stråkmusiker att kunna bemästra stråkens olika kvaliteter för att kunna påverka det klingande 
uttrycket. I arbetet med satsen har jag lärt mig att det är en nödvändighet att kunna spela täta 
strängväxlingar i stråken för att egalisera och hinna med att spela alla toner i de snabba 
partierna som t.ex. i fig. 33. 

 

fig. 33 

Det finns säkert tekniska svårigheter i partiet för klarinettisten men jag inbillar mig att 
passagen kräver en större fysiskt rörelse hos stråkmusiker då den rör sig över flera strängar, 
vilket kanske gör att den snabba frasen är lättare att spela på klarinett?  

Ett annat exempel på strängväxlingar är takterna 129 och 130 (fig. 34) 

    
fig. 34 
Här spelar violisten över tre strängar. Det gäller att förtidigplacera stråkarmen och höger 
armbåge för att vara förberedd på de kommande strängväxlingarna. Frasen ska spelas i forte 
och i Henleutgåvan saknas bågen som finns noterad för klarinetten, se fig. 35. 

 

fig. 35 
Genom att notera att frasen ska spelas med separata detachéstråk, blir följden att violisten kan 
spela med snabbare stråkhastighet på de synkoperade tonerna på de tre lägsta strängarna. 
Stråket ger även musikern ett fritt val att kunna lägga till egna accenter för att ytterligare 
betona de viktigaste tonerna i frasen.  
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Dubbelgrepp och förslag 
 

En ytterligare skillnad mellan urtextversionerna är de förslag som är noterade för violan. På 
samtliga ställen har förslagen en förstärkande effekt, där början av frasen klingar med 
schvung och mer klang än om de inte skulle vara utskrivna. I samband med förslagen finns 
det i violautgåvan i takt 201 (fig. 36) ett extra sf noterat som saknas i klarinettstämman. Det 
underlättar för violisten att spela ett sf, då tonen spelas med fjärde fingret vilket är det 
svagaste av handens fyra fingrar. 

  
fig. 36 
Brahms har även valt att lägga till dubbelgrepp i passagen i takt 147 (fig. 37). 

fig. 37 
En liknande fras återkommer på två andra ställen i satsen men då utan dubbelgrepp. 
Placeringen av dessa kompletterande toner i genomföringen skapar mer klang och större 
utspel i violastämman, vilket är i linje med satsens sonatform.  

Diskussion 
 
På flera sätt har det varit lärorikt för mig att skriva det här arbetet. Jag har fått insikt i hur min 
instuderingsprocess med ett verk fungerar, hur jag tekniskt producerar en önskad klang utifrån 
det musikaliska ideal jag vill uppnå. När jag har tvingats att reflektera över min tid i 
övningsrummet, har jag i vissa fall lärt mig mer om mitt spel än i den fysiska 
övningssituationen med instrumentet. Målet med arbete har varit att utforska Brahms 
musikaliska avsikter, för att få ökad kunskap och att studera in verket i samklang med 
urtexten. Arbetet med de olika versionerna har löpt parallellt och jag har fått en förståelse för 
hur verket spelas på klarinett. I min instuderingsprocess har frågor dykt upp kring hur mitt 
tekniska hantverk kan utvecklas för att skapa en tolkning trogen kompositörens idé. Främst 
har fokus varit på att kunna skapa en egaliserad stark klang i relation till pianoklangen.  
För att ta hänsyn till violans förutsättningar och ta vara på instrumentets egenart krävs det att 
frångå ”klarinettens klangideal”. Jag vill tro att Brahms föredrog en violaversion trogen 
instrumentet istället för att låta violan försöka efterlikna en klarinett. Varför skulle han annars 
skrivit flera versioner? En aspekt som jag inte belyst tidigare i arbete är det historiska 
perspektivet. Vilket var klangidealet på Brahms tid och hur klingade den tidens instrument? I 
vilka sammanhang framfördes musiken och hur såg konsertsalen ut? Till skillnad från t.ex.  
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Richard Wagners musik baserade Brahms sin musik på tidigare tradition. Han studerade 
tidigare kompositörer där Beethoven var en stor förebild för honom. Det kan sägas att Brahms 
tillhör den klassicistiska inriktningen inom den romantiska musiken.4 Utvecklingen av 
instrumenten från Brahms tid till nutid har inneburit förändring beträffande klangideal och 
spelstil. Strängarna har utvecklats och idag spelas ofta romantisk musik på stålsträngar. 
Utvecklingen av stråken påverkar också vår tids spelideal. Förändringen av pianot innebär att 
musiken kan spelas med en större klang och starkare nyans jämfört med på Brahms tid. 
Kammarmusik som egentligen var skriven för kammaren, framförs ofta idag i större 
konsertsalar. I dessa sammanhang ställs andra krav på utövarens spelteknik för att kunna 
producera en stark nyans och höras i en stor sal. Jag ställer mig frågan hur musiken 
framfördes på Brahms tid? Enligt litteratur om Brahms liv, spelade stråkmusiker på 
sensträngar och kammarmusiken framfördes i sin ursprungliga form, i en mindre sal. 5 I 
processen med detta arbete har mitt största fokus varit på hur min klang kan blir större och 
hur jag kan producera en bärande ton. För mig är det ofta en utmaning att höras som solist 
men samtidigt behålla en rik klang utan att den blir pressad, då violans register är lägre i 
jämförelse med klarinettens. Jag har studerat in satsen med stålsträngar och ett ideal anpassat 
till dagens förutsättningar. Brahms hade kanske ansett att vissa passager varit för starka och 
direkta då sensträngarna har en annan klang och kräver en annan spelstil.  
Under arbetets gång har jag hittat liknade tillvägagångssätt i min övning som när jag tidigare 
studerade Brahms Sonat no 2 op. 120 i Eb- dur. Sonaten har generellt en mjukare karaktär 
medan det formmässigt och rytmiskt finns likheter som t.ex. triollöpningar över flera strängar. 
I båda sonaterna slutar den inledande satsen i en lugnare del som fungerar som en reminiscens 
av hela satsen. I instuderingen av båda dessa sonater har jag upptäckt utmaningen med att 
forska i första satsens olika karaktärer samt variation av klang. Som stråkmusiker kräver båda 
verken en egaliserad stråke med en stråkarm som kan skapa ett tätt och klangfullt legato utan 
press. Rent stråktekniskt överensstämmer mycket av hanteringen av stråken sonaterna 
emellan. Detta då båda innehåller partier av stor forteklang som växlas med pianonyans i en 
intimare, sotto voce eller dolce karaktär. Pianostämman har ett ganska stort format i båda 
verken. Enligt min uppfattning är violastämman dock mer fördelaktigt skriven i Eb-dur som 
tonart, då det krävs färre höga oktaveringar. Det medför att melodistämman balanseras mot 
pianot, vilket kanske är en förklaring varför sonaten i Eb-dur i folkmun har blivit kallad för 
violasonaten och sonaten i F-moll för klarinettsonaten? Jag är dock glad att jag har studerat in 
denna första sats ur Sonat no 1 och parallellt skrivit om min instuderingsprocess. En insikt 
med detta arbete är att verkets tekniska svårigheter är främst kopplade till min stråkteknik. Jag 
har med arbetet haft som mål och syfte att få ökad kunskap om att reflektera kring val jag 
ställs inför i instuderingsprocessen. Dessa val har jag sedan försökt motivera genom en 
tolkning nära kompositörens original, men med hänsyn till min speltekniska nivå. För mig har 
processen och de reflektioner jag gjort varit viktigast i arbetet. Målet med det färdiga 
spelresultatet är självfallet att jag vill lyckas nå en klingande version som gör Brahms rättvisa. 
Det jag har lärt mig och insett är att många av de stråktekniska färdigheter som denna sats 
kräver, tar tid att automatisera och befästa i min spelteknik. Jag har fått upp ögonen för ett 
nytt sätt att hantera stråken och fått ett intresse för att utforska det ytterligare vid 
instuderingen av nya verk i framtiden. Jag konstaterar därmed att jag är nöjd med resultatet av 
mitt arbete, även om jag hade önskat att det klingande resultatet kommit närmare Brahms 
intentioner. 
 

                                                        
4 Sohlmans musiklexikon Band 5, s. 215-216, Band 1, s. 579 
5 Carlssons, Till kammarmusikens lov s. 51-64 
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Slutsatser 
 
Det jag tidigare skrivit om mina lärdomar är något jag vill fortsätta forska i. Insikten att 
många av de stråktekniska färdigheter som krävs, tar tid att lära sig har öppnat intresset att 
behålla nyfikenheten vid instuderingen av nya verk i framtiden. Varje nytt verk öppnar för 
nya instuderingsprocesser och lärdomar. Jag hoppas kunna bygga vidare på de insikter jag fått 
och kunna automatisera ett reflekterat tänkande tidigare i instuderingsprocessen. Det skulle ha 
varit intressant att mer på djupet jämföra med andra verk av Brahms. En fördjupning i hur han 
använder violan som instrument med dess särdrag. En mer detaljrik och ingående jämförelse 
mellan Brahms båda sonater op. 120 i detta avseende tycker jag skulle vara intressant för min 
framtida forskning. 

Sammanfattning 
 
Under arbetet med uppsatsen har jag fått en medvetenhet om vilken betydelse Brahms sonat 
har för violarepertoaren. Genom att forska i hur mina hantverksmässiga val står i relation till 
kompositörens musikaliska intention har det skapat förståelse för hur väl detta stycke 
utvecklar den stråkteknik och kontroll som krävs för att kunna framföra musik från denna 
epok. I arbetet med att studera in verket utifrån tre olika utgåvor, har jag fått en fördjupad 
kunskap om violans förutsättningar och särdrag som instrument. I instuderingsprocessen har 
jag fått insikt om mina tekniska brister samt att jag använt min teknik oreflekterat. Resultatet 
av arbetet och min tekniska utvecklingsprocess kan sammanfattas i lärdomar om hur jag 
spelar stora lägesväxlingar med egaliserad klang, skapar jämna strängväxlingar samt hur jag 
kan hantera stråken när det gäller hastighet, tryck och kontaktställe för att skapa olika nyans 
och karaktär. Konklusionen av detta är för mig bl.a. vikten av stråkkontroll och kännedom om 
hur jag som stråkmusiker kan använda stråken för att skapa den klang och musikaliska fras 
jag vill uppnå. Det är förutsättningen för att kunna få fram Brahms musikaliska intention. 
Utifrån den erfarenheten vill jag framhålla vikten av att man som stråkmusiker fokuserar på 
stråktekniken vid instuderingen av ett verk. Det bör naturligtvis ske i balans med övning av 
vänsterhandens teknik. Stråken är för en stråkmusiker som andningen för en blåsmusiker, 
alltså förutsättningen för själva spelet. 
             En fördjupning i hur Brahms använder violan som instrument och dess särdrag, 
egenskaper i andra kompositioner skulle vara mycket givande att forska vidare på. En mer 
ingående jämförelse av hur stråktekniken används mellan hans båda sonater op. 120 skulle 
vara intressant för min framtida forskning. 
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