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Sammanfattning 

I mitt examensarbete har jag valt att analysera andra satsen ur Schumanns cellokonsert i a-

moll. För att förstå sambandet av hela konserten så nämner jag även betydande element från 

första och tredje satsen. 

Vidare utforskar jag sambandet mellan teknik och musikalisk tanke; hur formar man 

tonsättarens tanke genom att använda sig av tekniska och musikaliska aspekter? 

 

 

Nyckelord: cello, konsert, Robert Schumann, violoncell, spelteknik, musikalisk tanke, känsla 
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Inledning och bakgrund  

Jag kommer mycket tydligt ihåg första gången jag hörde Schumanns cellokonsert. 

Det var betydligt senare än de flesta cellister, men jag var helt enkelt inte insatt i den allmänt 

kända cellorepertoaren.  

Jag hade fått en CD-skiva med Andreas Brantelid, och han spelade 3 stycken ur denna 

välkända repertoar, bland annat Schumanns cellokonsert.  

Redan från första tonerna blev jag berörd på ett sätt som få stycken gjort tidigare. 

Klangerna, harmonierna, sångbarheten och virtuositeten hos denne unge cellist hänförde mig 

något otroligt. Den konserten måste jag få spela, tänkte jag.  

Men inte än, det är för svårt. Och så gick det 8 år.  
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Schumann och kärleken 

Robert Schumann, född 1810 i Zwickau, Sachsen, växte upp i en trygg familj, dock inte direkt 

välbärgad. Fadern ägde en bokhandel, vilket bidrog till Roberts intresse för poesi. Modern stod 

i bakgrunden som en person vi aldrig riktigt får lära känna, men man vet att hon hyste stor 

kärlek till barnen och familjen. Fadern uppmuntrade sonens intresse för böcker, såsom 

skönlitteratur och framförallt poesi, vilket skulle komma att bli Schumanns största 

sysselsättning innan musiken erövrade hans intresse. Hans stora idoler var Goethe, Schiller och 

framförallt Jean-Paul Richter, som Schumann kände stor beundran för. Richter var en av de få, 

enligt Schumann, som verkligen upplevde det innersta av sina känslor. Under romantiken 

försökte man uppnå känslornas innersta hemligheter, att gå längre, tränga in i universums eviga 

spann, vilket även Richter ansåg mycket svårt. Han, tillsammans med Hoffman och Tieck, 

ansåg att musiken var en fantastisk sammanställning av det oförklarliga, och detta kom att 

prägla Schumanns liv, ty Schumanns innersta tankar och "själ" plågades livet ut av oförklarlig 

melankoli. Trots Schumanns enorma intresse för poesins värld, förälskelsen i det obeskrivbara, 

och att en dag kunna uttrycka sina känslor på ett konstnärligt sätt, lydde han sin mor då hon lät 

skicka honom till juridikskola i Leipzig år 1828, men trots alla försök att uppfylla sin mors 

önskan kunde han inte rå för att hans uppehälle i staden och juridikstudierna uttråkade honom 

till den grad att han kände sig galen; han bara måste få skapa. Men efter ett tag kom han i 

kontakt med musiker av olika slag, och det var då han träffade Friedrich och Clara Wieck. 

Friedrich ansågs vara den bästa pianopedagogen under den tiden. Han såg Roberts talang och 

lovade att ta vara på den. 

De kommande åren var ömsom produktiva ömsom flyktiga, då Schumann ställdes inför ett 

dilemma; musiken eller poesin? Schumanns psyke var inte av det starkaste slaget, alla 

motgångar tog hårt på honom, och gjorde mer och mer skada efter varje tragedi. Betydande 

sådana var exempelvis systerns bortgång, då hon begick självmord efter sinnesstörning, och 

kort där efter dog även Schumanns far. 

”Han hänger sig åt sjukliga föraningar, åt melankoli och en besynnerlig passivitet” 1 

                                                 

1 Boucourechliev. A, 1956, s.23 
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En besynnerlig händelse, vilket nästan tar kål på honom, är då han får för sig att hjälpa 

fingrarna på traven i pianospelandet genom att binda upp dem med gasbindor för att få dem att 

bli hans slavar. Det slutar mycket olyckligt, Robert blir förlamad, och kan aldrig spela piano 

igen. Men det är nu han inser sitt kall. Han ska bli kompositör. Visst hade han komponerat 

förut, men nu skriver han som aldrig förr, trots detta så går hans tankar stundtals till den 

förlorade drömmen om att bli pianist, och Schumann går då ner sig så till den grad att han ofta 

blir paranoid och känner sig galen. 

 

Robert blev mycket fäst vid den unga Clara Wieck, Friedrich Wiecks begåvade dotter, och han 

avgudade henne på alla sätt. Hennes spel var magiskt, och de två blev mycket goda vänner, 

trots åldersskillnaden på nio år. Allteftersom tiden gick så insåg Robert att känslorna för Clara 

gick långt över vänskapens gränser. 

När Friedrich tog med sin dotter på stundtals långa konsertturnéer, fann Robert sig själv sitta 

hemma, med en enorm negativitet och utan kreativt komponerande. Han skrev mycket i dyster 

anda, och fullbordade heller aldrig riktigt något. Men när Wieck's kom hem igen fick han 

äntligen umgås med henne igen, och allt var som vanligt. Clara växte och Robert såg hur hon 

utvecklades till en ung vacker kvinna, och kärleken för henne var ett faktum.  

”Hans dagbok är befolkad av henne”. (A. B. Robert Schumann) 

 

Många brev växlas mellan de två och Clara erkände även sin kärlek för Robert. 

Detta gjorde fadern ursinnig. Han kunde inte tänka sig sin dotter skiljas från honom och han 

tog till drastiska åtgärder och tvingade med Clara på den längsta konsertturnén hittills. 

De här åren blev de mest krävande i Roberts liv. 

Han skrev många lieder, sånger, och mycket av det han skrev tillägnade han Clara. 

Friedrich blev mer och mer mån om att förstöra livet för Robert, då han friade till Clara. 

Men inget kunde hindra deras kärlek och Robert fick till slut trä ringen på Claras finger. 
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Cellokonsert i a-moll 

När Clara och Robert Schumann begav sig med sina sex barn från sina innehållslösa liv i 

Dresden och flyttade till Düsseldorf, tog Schumanns kreativitet en ny vändning. De fick ett 

varmt mottagande av de då erkända musiker som levde i staden, arbetade i orkestrarna och 

resten av musiketablissemanget. Robert hade aldrig blivit så uppskattad som han blev nu, och 

man lät honom bli hedersdirigent. Aldrig hade han komponerat så mycket under så kort tid, 

och själva cellokonserten komponerade han på endast 15 dagar. 

Schumann kom, år 1851, i kontakt med en av Düsseldorfs cellovirtuoser; Robert Bockmühl, 

som först visade ett stort intresse för konserten och lovade att hjälpa Schumann att slutföra 

cellostämman för publicering. Men Bockmühl såg endast svårigheterna med stycket, och hade 

i slutändan så mycket att kritisera att han vägrade spela stycket, detta fastän han ändrat en stor 

del av verket. Två förlag (Freidrich Hofmeister och Carl Luckhardt) vägrade att publicera 

stycket, men det tredje, Breitkopf & Härtel accepterade det år 1854. Robert hann aldrig få 

uppleva uruppförandet av sin cellokonsert, trots den planerade konserten 1852 som ställdes in 

på grund av hans avskedande, då man ansåg att han inte längre var kapabel att dirigera en 

orkester, eftersom en orkester behöver en stadig anförare. Men Schumanns innersta tog över 

hans liv och han blev inkapabel att leda orkestrarna som dirigent, och orkestermusikerna hade 

mycket svårt att följa honom i hans yviga rörelser. Uruppförandet ägde istället rum fyra år efter 

hans död i Leipzigkonservatoriet den 9:e Juni 1860, som en hyllning på vad som skulle ha varit 

Schumanns femtioårsdag. Recensenter och cellister erkände under en lång tid inte stycket som 

något storartat, snarare tvärtom. Som ofta med Schumanns sena verk blev stycket klassat som 

osammanhängande, flyktigt samt att det innehöll en rad märkliga ackordföljder och harmonier.  
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Min musikaliska bakgrund  
 

Syftet med arbetet grundar sig mycket i min uppväxt; hur jag alltid tagit allt som har haft med 

klassisk musik att göra för givet. För mig har klassisk musik alltid funnits tillgängligt på ett 

eller annat sätt. Mor har arbetat på Kungliga Operan så länge jag minns och far är pianist, 

tubaist, dirigent, kompositör, ja, lite av en musikalisk allt i allo. Har man inte vaknat på 

morgonen av operatoner i köket, så har det varit Beethovens sonater på pianot och så kom det 

sig att även jag började spela ett instrument, för det gör man ju, lite automatiskt. Cello fick det 

bli. Tyvärr tror jag nog att en sådan här sorts uppväxt kan ha både fördelar och nackdelar. 

Fördelarna är självklara; man nästan indoktrineras av all musik som hörs ständigt och jämt runt 

omkring en, på ett bra sätt förstås. Man utvecklar ett bra gehör redan från grunden och det 

finns alltid någon i hemmet att fråga gällande musikaliska spörsmål. Nackdelarna kan vara 

flera än vad man kan tro, speciellt i mitt fall. Jag hann aldrig skaffa mig en egen uppfattning 

om musik eller ägna mig åt mera djupgående analyser samt inte heller riktigt skaffa mig ett 

genuint eget intresse, den klassiska musiken fanns där oavsett om jag ville eller inte. Jag har 

haft otroligt lätt för mycket som har med musik att göra, speciellt gehöret, Det har alltid funnits 

där, och aldrig inneburit någon svårighet; intervall, intonation och melodi har alltid funnits 

med en säkerhet i rösten, vilket har bidragit mycket till min slapphet att tänka efter, och gå in i 

musiken på ett djupare plan. 
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Syfte och metod 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att få en djupare kunskap om att tolka musik, samt ge uttryck åt 

kompositörens dolda meningar. Instrumentalister har som uppgift att förmedla kompositörens 

tanke, fast där ej finns ord. Vi är lämnade med musiken och då dyker frågor upp som; hur 

förmedlar man en känsla? Hur kopplar man samman teknik och musikalisk tanke? Och hur 

löser man speltekniskt svåra partier? Genom att förstå vad för slags människa Schumann var, 

så kan vi med säkerhet veta att han hade tankar med sin musik, då han själv gav upp poesins 

värld eftersom uttrycken var för många för att skrivas med ord, men i musikens värld, där 

kunde han alltid uttrycka sig.  

Metod 

Som jag tidigare nämnde är det viktigt för mig att veta vad Schumann var för slags människa. 

Personligheten spelar stor roll i uttrycket och det är en stor del av analysen i hur jag väljer att ta 

mig an cellokonserten. Jag läste därför boken ”Robert Schumann” av Andre Boucourechliev, 

och fann där mycket om Schumanns personlighet, vilket underlättar min interpretation av hans 

musik. 

Vidare har jag även läst artiklar på nätet, lyssnat på många andra av hans verk och jämfört 

utgåvor. 

 

Förväntat resultat 

Vad tror jag då att jag kommer att komma fram till i och med det här arbetet? 

Vad finns det för önskningar att komma fram till?  

Det förväntade resultatet vävs samman med syftet till att jag skriver arbetet och jag tror att jag 

kommer få en större förståelse för kompositörens musikaliska tanke, och utöva musik på ett 
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djupare plan som går långt bortom noter på ett papper. 

Självklart finns där även förhoppningar om vad arbetet kommer att sluta i. 

Det första jag kommer att tänka på är den musikaliska friheten, att till slut kunna släppa 

notbilden och framföra stycket på ett djupare konstnärligt plan. 
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Analys 

Cellokonserten består av tre satser: 

 

Nicht zu schnell 

Langsam  

Sehr Lebhaft 

 

Nicht zu schnell 

Det första man lägger märke till när man hör konserten kan vara att det inte specifikt känns 

som ett stycke i tre satser, utan som en och samma sats.  

Det som är utmärkande för konserten är Schumanns smarta och uppfinningsrika övergångar 

från en sats till en annan. Lyssnaren kan lätt missa var den nya satsen börjar. 

Jag vill därför börja min analys med en överblick över hela konserten, och varför det kan vara 

svårt att observera en ny sats. 

För det första är det viktigt att förstå den människa som Robert var. 

Denne komplicerade man, något som han själv erkände, hade en ständig plågoande; han kunde 

inte uttrycka sig nog i ord, känslorna var tvungen att skrivas ner som musik. 

Naturligtvis gäller det här de allra flesta tonsättare, men det är någonting med Schumanns 

musik som är så innerligt hjärtskärande, att man nästan kan känna allt hans lidande. 

Men i hans musik finns även mycket ljus. 

De största ljusglimtarna i hans musik är skrivna med tankar på Clara. 

När jag läste boken, ”Robert Schumann” av A. Boucourechliev slog det mig vad som 

egentligen betydde någonting i Roberts liv. Det var Clara och Clara återigen. 

Han älskade henne över allt annat, ja kanske till och mera än musiken själv, och de mest 

produktiva perioderna i hans liv var när han fick vara med henne. 

Själv har jag aldrig hört om någon tidigare kompositör som var så fäst vid sin partner, i alla fall 

inte lika intensivt som i Schumanns fall. 
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Och det är den här kärleken som speglar Schumann. All slags kärlek.  

Den förtvivlade kärleken, den lyckliga och den komplicerade, och han lyckas förmedla allihop 

i sitt tonspråk. 

Genom hela konserten hör man återupprepade motiv som härstammar från föregående satser. 

Det första motivet som öppnar hela konserten i träblåssektionen, och sedan presenteras i 

huvudtemat: 

 

 

Notex1. Huvudtemat 

 

Det här motivet upprepas och bearbetas många gånger, i olika instrumentgrupper, i olika 

tonarter, som ofullständiga motiv, teman och med varierande dynamik. 

Utmärkande för motivet, är den uppåtgående kvarten. 

En uppåtgående kvart brukar i många verk skrivas ut i glättigare rytm, tonart och nyans, och 

symbolisera en fanfar, och då oftast i durtonart. Schumann skriver motivet som en slags 

sorgsen fanfar till känslorna som uttrycks här. Det är relativt ovanligt med en sådan här 

öppning av en solokonsert, då första satsen brukar ha en mer pigg och livlig start.  

Cellon får ackompanjemang av orkestern i form av böljande åttondelsrörelser, och inledningen 

av stycket får en sorgsen orolig karaktär. 

Sidotemat har en helt annan karaktär och man kan ana Schumanns lyckligare stunder i livet. 

Här vill jag diskutera en intressant kommentar och den kommentaren kommer från Clara 

Schumann själv.   

 

” It pleases me very much and seems to me to be written in true violoncello style,  I 

have played Robert’s Violoncello Concerto through again, thus giving myself a 

truly musical and happy hour. The Romantic quality, the vivacity, the freshness and 

humor, also the highly interesting interweaving of violoncello and orchestra are 
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indeed wholly ravishing, and what euphony and deep feeling one finds in all the 

melodic passages! ”2  

 

Den kommentaren är en gåta för mig. Hade konserten börjat med sidotemat så hade jag förstått 

det bättre, men för mig är det början som lägger grunden för hela stycket, och början är allt 

annat än gladlynt. Jag undrar egentligen vad det kan ha varit som Clara syftade på, men det 

mest självklara är sidotemat i första satsen där prov på virtuositet hos cellisten märks i form av 

lättsamma sekvenser.  Intåget av trioler och accentuerade toner gör att stycket får en ljusare 

karaktär. 

 

Notex 2. Accentuerade toner 

 

Notex 3. Triolerna i sidotemat. 

 

Något som är genomgående utmärkande för konserten och mycket av Schumanns musik är den 

nedåtgående lilla sekunden vilket skapar stor spänning innan en eventuell upplösning. 

Genomföringen bearbetar på ett mycket smakfullt och finurligt sätt många av de motiv som 

förekommit tidigare, men även nya, vilka ibland spelas av orkestern och ibland av solocellon 

förekommer.  

Ett speciellt motiv som återkommer är motiv b7), och det första stället där det förekommer är i 

takt 90.  

                                                 

2  https://www.sfsymphony.org/Watch-Listen-Learn/Read-Program-Notes/Program-Notes/SCHUMANN-

Concerto-in-A-minor-for-Cello-and-Orchest.aspx 
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Notex. 3. motiv b7)  

 

Motivet bearbetas sedan i orkesterns överledning till genomföringen men får en mera orolig 

karaktär som förebådar en mer dyster stämning. 

Notexempel 3 motiv b7) takt 90, 96 

Solocellon försöker klänga sig kvar i den ljusare karaktären men orkestern avbryter ständigt 

med motiv b7). En överledning hos solocellon ackompanjeras av orkestern med halvfärdiga 

motiv från huvudtemat och leder oss in i återtagningen. Upptrappningen innan ett enormt 

klimax i C-dur och dominanten i a-moll vill med all kraft dra sig tillbaka till melankolin som 

inledde konserten. Andra gången sidotemat presenteras kommer cellon in tidigare än förut och 

nu i E-dur. 

Sidotemat går mestadels i A-dur och den mest troliga anledningen till att Schumann valde att 

skriva det andra sidotemat i en annan tonart är för att få denna smidiga, omärkbara övergång 

till andra satsen som går i F-dur. 

Och nu till det kluriga; övergångarna från en sats till en annan. 

Man skulle kunna säga att första satsen slutar i takt 264, 285 eller någonstans däremellan, men 

de nämnda takterna är alltså de mest självklara. 

Man skulle även kunna kalla dessa takter för ett efterspel eller en överledning. 

Där bearbetas motiv från första satsen, mestadels motiv a), c), och c5). 

Det intressanta i överledningen till andra satsen är den plötsliga karaktärsförändringen. 

Plötsligt blir allt väldigt stilla och det enda som ligger kvar är träblåsarna, som försiktigt 

påbörjar motiv a). 

 Men så nalkas nu den nya satsen och solocellon spelar med alla sina innersta känslor en 

mycket mild men kraftfull stämma, överledningen till andra satsen, och landar på dess 

dominant, C-dur, vilket vill leda till tonikan F-dur, och är en av de stora anledningarna till 

varför man anser konserten vara en och samma sats. 
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Langsam 

Det är andra satsen, som i mig för in de allra största, varma, hjärtskärande känslorna.  

Varför? 

Det är min fråga och en stor del syftet med att jag gör det här arbetet.  

Jag vill veta vad det är som gör att lyssnaren upplever sådana storslagna känslor för ett verk, 

och i det här fallet, varför jag upplever de känslor jag gör när jag hör Schumanns andra sats i 

den här konserten. 

Mycket är så otroligt väl genomtänkt av Schumann, han har skrivit in exakt de uttryck han vill 

att orkestern och i det här fallet, också solocellisten skall fullfölja. 

De första triolerna, utförda med pizzicato, som stråkarna inleder satsen med, får uppmaningen 

”dolce” – mjukt. 

Det skall alltså vara ett mjukt ackompanjemang, som sedan solocellon kan recitera över. Och 

när cellon gör entré står där en till anmodan; ”Mit ausdruck” – Med uttryck. 

Schumann ger oss tydliga anvisningar om hur han vill att detta ska spelas och han förväntar sig 

naturligtvis att musikerna skall genomföra det. 

Och det är just genom att följa dessa anvisningar som man kan få en andrasats, som brukar 

vara i ett lugnare tempo och med vacker kärna i tonen, att bli riktigt bra. 

Jag har alltid tyckt att de lugna satserna, oftast andrasatserna, i ett stycke är de svåraste och de 

mest vanskliga just för att de brukar vara skrivna i ett så utsatt register och ofta i en mycket 

svag nyans. Här brukar kompositören skriva så att solisten skall få visa prov på vacker ton, 

vilket ställer stora krav på att man vet hur man skapar just den klangen som krävs. 

Teknik och musikalisk tanke knyts här ihop för att uppnå den perfekta känslan för agogik. 

Agogik. Det var ett ord jag för första gången hörde från min lärare på Musikhögskolan i 

Stockholm.  

Agogik är en term som syftar variabler relaterade till tempo som gör en musikalisk tolkning 

individuell. Det kan röra sig om tempo, nyanser, klangfärg, frasering och mycket mer inom 

ramen av det tempo som musiken spelas i. 

För att göra den här satsen så innerlig som Schumann önskar så måste man använda sig just av 

alla de här elementen.  

Solocellons insats avbryter orkesterns pizzicaton med ett varmt F, som dröjer sig kvar med en 

spänning över Bb-moll, vilket är mollsubdominant till F-dur, och man kan känna av att det 

endast fungerar som spänd förväntan, det blir som en plagal kadens. 
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Efter spänningen spelar cellon ett kvintsprång nedåt, vilket är utmärkande för hans ”Clara-

motiv”, som man kan hitta i många av hans verk.3 

Och det är just det motivet han har använt sig av här och den spelas med en stor spänning och 

avvaktan från F till Bb 

Solocellon får nu ackompanjemang från en cellist till ur orkestern och de båda sjunger, 

recitativt, en ömsint duett medan de blir ackompanjerade av stråkarnas triolpizzicaton. 

Taktarten är fortfarande 4/4, men på grund av ackompanjemanget från stråkarna så kan man 

uppfatta det som 6/8. Dock spelar båda celli i vanlig 4/4 takt, vilket gör att solocellistens 

stämma låter extra mycket som ett recitativ som är fritt från strikt puls över huvud taget. 

I takt 288 kan man återigen höra den nedåtgående kvinten varpå träblåsarna svarar med en 

diminuerad form av den i skepnad av en tritonus vilket skär sig fint med solocellons uppgående 

lilla sekund.  

I slutet av takt 294 så kan man nu höra en reminiscens av huvudtemats första motiv a). 

                                                 

3  http://www.npr.org/2008/06/ 20/91707206/robert-schumann-music-amid-the-madness 
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Notex 5. Reminiscens av huvudtemats första motiv a) 

 

Samtidigt med detta spelar stråkarna och fagotten återigen en tritonus, vilket är återkommande 

i satsen. 

Cellon avbryter med ett recitativ som är markerat med ett ”Sfp” varpå orkestern återigen 

försöker sig på motiv a) från huvudtemat i ännu större spänning varpå cellon återigen 

triumferar heroiskt med det nya motivet som än en gång leder oss till Clara-motivet som 

utvecklas till en diminuerad sekvens av de första takterna i andra satsen och leder oss till det 

mest lugna, vilande och hjärtliga delen i hela satsen. 

Violastämman tar här över åttondelsackompanjemanget från första satsen, men det får en helt 

annan karaktär i det här lugna tempot.  
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Violinen spelar samma rytm i första satsen. 

 

Notex. 4. Åttondelsackompanjemanget 

 

Samtidigt spelar solocellon och en ensam cello ur orkesterns cellosektion en duett, som blir 

mer som en trio, eftersom solocellon spelar dubbelgrepp i sexter samtidigt som första cellon 

spelar på tersavstånd från solocellon. 

Tack vara detta blir det här för mig det vackraste stället i hela konserten. 

Genom musikhistorien så har terser och speciellt sexter använts för att uttrycka något 

kärleksfullt, vilket jag tror är skälet till varför man uppfattar det här stället, med alla dess 

spänningar, som ett av de vackraste i hela konserten.  

Spänning; återigen den lilla sekunden fungerar som spänning 

 

Notex. 5. En liten nedåtgående sekund 

 

Efter det här partiet i satsen återkommer åttondelstriolerna i orkestern, Clara-motivet gör 

återigen entré, och den här gången känns det på något sätt ännu vackrare.  

Det kan vara för att man känner igen något man hört förut och då kan ta det till sig ännu mer 

andra gången.  

Andra gången sekvensen kommer så brukar man som solocellist spela den friare med ännu mer  

avvaktan än tidigare, just för att ta vara på de spänningar som satsen kräver. 

Satsen leder på ett lika delikat sätt över till tredje satsen Sehr lebhaft, som första satsen fördes 

över till den andra. 

Det lugna bryts återigen av det första motivet, a) från första satsen, och utplockade fragment 

från temat delas mellan orkestern och solocellisten fram till ett sista upprört Clara-motiv som i 

bestämd karaktär leder fram med ett stort crescendo till övergången mot sista satsen. 
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Sehr lebhaft 

Den inleds med en pampig melodi, som kommer att bli huvudmotivet för satsen. 

 

Notex. 6. Huvudmotivet, tredje satsen 

 

Man skulle kunna säga att temat är uppbyggt av två motiv; orkesterns och solocellistens. 

Notex. 7. Solocellistens huvudmotiv, sista satsen 

 

Detta är satsens byggstenar, men runtom sker även annat som är mycket intressanta att 

utforska. 

Här och där får man höra glimtar av föregående satser, bland annat Clara-motivet som gör 

entré med jämna mellanrum. 

Men även motiv a) från första satsen förekommer (se Notex 1). 

Schumann knyter ihop säcken i den här satsen, genom att skapa nya motiv som passar med 

motiv från föregående satser, och skapa den slutgiltiga känsla som behövs för en fulländad 

konsert. 

När jag tänker på konserten i efterhand, och dess olika satser så skulle jag kunna tänka mig att  

satserna talar för de olika känslorna i Schumanns, eller för den delen, en människas liv. 

Första satsen uttrycker mycket vemod, andra satsen kärlek och sista satsen seger.  

Jag har ingen aning om det var så Schumann tänkte sig konserten, men det är de känslor jag får 

när jag på hör och spelar den. 
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Speltekniska aspekter 

Som instrumentalist strävar man ständigt efter sångbarheten. 

Inlärningsprocessen för mig i alla verk jag tar mig an har grundat sig mycket i att sjunga 

igenom fraser. Dels högt för mig själv för att först få en uppfattning om hur man skapar ett 

naturligt flöde, men även tyst inombords samtidigt som jag spelar. 

Min nuvarande lärare gjorde mig uppmärksam på detta geniala tillvägagångssätt att snabbt få 

en uppfattning om hur ett parti i ett stycke bör spelas, för att sedan kunna undersöka vilket som 

kan vara det bästa sättet att spela frasen, tonen, partiet etc. på.  

När jag började genomföra detta insåg jag till min förtjusning att allt naturligt som fanns i 

rösten gick att applicera på mitt instrument.  

 

Som stråkmusiker kan man välja att spela en viss ton i olika lägen och på olika strängar för att 

få ett specifikt parti att låta så som man vill. 

Detta kan man göra just genom att härma sig själv, hur man sjunger frasen. 

 

 

Notex. 8.  Clara-motiv 

 

Här kan man alltså välja om man vill spela tonen F på A-strängen eller D-strängen. 

De allra flesta väljer att spela den på D-strängen, även jag. 

Detta just för att tonen klingar annorlunda än på A-strängen.  

På A-strängen får den en skarp, klar ton, oavsett om man spelar den svagt, som det står, medan 

den på D-strängen får en mer dov, lågmäld ton som stämmer in på tonläget när man sjunger 

tonen. 

Mycket handlar dessutom om vilket vibrato man använder sig av, snabbt eller långsamt. 
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När jag spelar tonen så vill jag använda mig av ett vibrato som skiftar från ingenting till lite 

snabbare, men fortfarande varmt, just för att jag tycker det stämmer in på hur jag sjunger 

tonen. 

Det intressanta är hur man skapar musik mellan två toner, agogiken. 

En långsam sats som denna kräver sådan eftertanke hos musikern, annars är risken att musiken 

uppfattas som ointressant.  

Ett genomtänkt vibrato, stråktryck och sångbarhet gör underverk med ett stycke till skillnad 

från ett som inte är genomtänkt. 

Den kanske mest komplicerade delen i den här satsen är när solocellon och första cellon, inte 

bara spelar en duett, men en trio. 

Solocellisten spelar dubbelgrepp, vilket kan vara invecklat i den här nyansen. 

Skulle nyansen varit forte, så skulle den förmodligen inte varit lika komplicerad då man får 

hjälp av kraften i stråkarmen, men i nyansen piano blir man tvungen att kompensera kraften till 

vänsterhanden, så att man får samma intensiva ton fast man spelar svagt.  

När man pratar om den här satsen i allmänna sammanhang sägs det alltid att det är en duett 

mellan Robert och Clara som man hör. 

Ingenstans har jag funnit konkreta fakta på detta, men faktumet att Robert tillägnade en stor del 

av det han skrev till Clara gör att det låter högst troligt. 

Violoncellen används ofta för att efterlikna rösten och han använder sig här av två celli för att 

skapa en duett. 

Jag väljer att tro att Schumann skrev den här satsen som en duett mellan honom och Clara. 

Satsen är fylld av så mycket kärlek att det vore märkligt om den inte var tillägnad henne, 

största delen av Roberts liv kretsade trots allt kring just henne. 
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Reflektion och slutsats 

För bara ett år sedan skulle jag, om jag blivit tillfrågad vad jag trodde att syftet med ett sådant 

här arbete betydde och innebar, inte kunna ge ett svar som påvisade att jag ens förstod hur 

nyttigt det kunde vara och hur mycket det skulle kunna hjälpa mig som musiker att uttrycka en 

musikalisk tanke. 

Genom att fördjupa mig i notbilden samt läsa om Schumanns liv har jag fått en djupare 

förståelse för hans sätt att skriva, varför och hur musiken blev till det den blev. 

När jag började analysera och förstod innebörden av att återanvända och variera motiv och 

teman blev det genast mycket mer nöjsamt att lyssna på stycket eller spela det tillsammans 

med en pianist. 

Det var som att lösa en gåta och få svar på varför man tyckt extra mycket om vissa partier i 

stycket, till exempel just för att man kände igen ett tema eller ett motiv som använts tidigare. 

Att arbeta i en process som denna har även fått mig att reflektera kritiskt över de verk jag 

studerar. Här refererar jag bland annat till olika utgåvor.  

I många utgåvor har man givit editörer frihet att ändra och korrigera vissa saker i stycket. 

Ibland kan det vara något så enkelt som stråk eller fingersättningar, men ibland kan editörer ta 

sig lite väl stora friheter och ändrar ibland inte bara nyanser utan till och med toner.  

Det är därför väldigt viktigt att veta vilken slags utgåva man använder sig av och vilken som 

närmast återspeglar originalet. 

Resan för mig att förstå musiken bakom noterna har varit lång och det tog otroligt lång tid 

innan jag ens började bry mig om allt som stod i noterna. 

Nyanser och uttryck var någonting jag struntade i och det är inte förrän nu som jag börjat inse 

varför de finns där.  

Insikten av vad som händer när jag kopierar den inre rösten har givit mig enorma framsteg i 

min musikaliska interpretation och jag kan nu koncentrera mig mycket mer på musiken än det 

speltekniska svårigheter som dyker upp eftersom jag nu löser sådana fortare och med smartare 

lösningar. 
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Framtidsutsikter 

 

En dag har man inte längre en lärare, en pedagog att lära sig av. 

Man får lära sig att vara sin egen. 

Min önskan om framtiden är den att kunna fortsätta hitta nya lösningar på de svårigheter jag 

möter i ett stycke och att ha fantasin som krävs för att lösa dem. 

Att aldrig vara riktigt nöjd, men heller inte självdestruktiv och att möta sig själv på ett 

konstruktivt plan. Att förstå vad som krävs om man vill något och skapa marginaler i överkant 

för att kunna känna säkerhet när man väl genomför det. Att vara kritisk men även kunna 

bemöta. Jag hoppas på att en dag ha all den insikten och förhoppningsvis bli en lika bra 

pedagog som den jag haft turen att ha de senaste åren och som fått mig att äntligen börja tänka 

och inse musikens oändliga möjligheter. 
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2 Bilaga 1 

Motvikatalog för Schumanns Cellokonsert op. 129 sats 1 och 2. 
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