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Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilken betydelse uppförandepraxis har på musik av  
J. S. Bach och Max Bruch, och vad som händer när man delvis eller helt går ifrån den 
uppförandepraxis som rådde då verket komponerades. I uppsatsen belyser jag skillnader och 
likheter mellan barockviolin och modern violin samt redogör för valda delar av respektive 
uppförandepraxis. Frågeställningar i arbetet var:  
 

• Hur kan information om barockviolin och barockpraxis bidra till mitt Bach-spel? 
• Kan jag hämta musikalisk inspiration och kunskap genom att lyssna på hur andra  

violinister spelar Bach, och på så sätt bidra med något nytt till min egen tolkning? 
• Vad händer med det konstnärliga uttrycket när jag applicerar det som jag uppfattar 

som barockpraxis på romantisk musik? 
• Vad tycker jag själv kring frågan om vikten av autentiskt uppförande av musik efter 

detta arbete?  
 

Genom att använda mig av befintliga fakta kring barockviolin och barockpraxis, ville jag 
bidra med nya uttryck till mitt Bach-spel, men också kunna använda en ”barock-spelstil” på 
ett avsnitt av finalsatsen ur Bruchs romantiska violinkonsert nr 1 i ett epoköverskridande 
experiment om uppförandepraxis. Resultatet av mitt arbete visade att uppförandepraxis och 
speltradition har betydelse när man spelar musik för violin. Om man använder sig av en annan 
epoks tekniska uttrycksmedel när man spelar ett musikstycke kommer det klingande resultatet 
bli annorlunda än hur det kan antas att originalversionen ska låta. 
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Förord 
Jag gick in i det här arbetet och trodde att man under barocken mest hela tiden spelade luftigt 
och torrt utan vibrato. Efter detta examensarbete har min syn förändrats både på hur jag 
betraktar barockpraxis och även violinen som instrument. Vad är barockpraxis och vad är 
romantisk spelstil, vilka är skillnaderna på barockviolin och modern violin? Detta undersöker 
jag bland annat i min uppsats, och jag hoppas min text bidrar till kunskapsutveckling på 
området, och att läsaren - efter att ha läst klart - funderar på hur man själv ställer sig till 
uppförandepraxis och äldre musik. 
 
Martin Axelsson, Piteå, 2013-04-15 
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Inledning 
 
Personlig bakgrund och utbildningar 
Min musikaliska resa och utbildning började i Solna Kulturskola då jag sex år gammal 
började spela fiol för fiolläraren Ingvor Smith. Vid tio års ålder började jag i Adolf Fredriks 
körklasser i Stockholm där jag gick i årskurs 4-9 parallellt som jag spelade fiol. Under min tid 
på Adolf Fredrik medverkade jag även som gossopran på Kungliga operan i Stockholm i 
uppsättningarna Trollflöjten av W. A. Mozart, La Bohème av Giacomo Puccini samt Richard 
Wagners Tannhäuser. När jag var 16 år sökte jag estetiska programmet klassisk musik violin 
på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och kom in på den treåriga utbildningen och fick Laszlo 
Sziranyi som violinlärare. Efter gymnasiet gick jag två Pre-college år  2008 - 2010 på Lilla 
Akademien i Stockholm för violinpedagogen och grundaren Nina Balabina samt för 
violinprofessor Oleg Balabine. Därefter började jag kandidatprogrammet klassisk musik 
violin på Musikhögskolan i Piteå och fick Christian Svarfvar som violinlärare. Under årskurs 
tre, våren 2013 tillkom även violinprofessorn Ulf Wallin som undervisade oss violinstudenter 
i Piteå.  
 
Jag är romantiskt skolad violinist (jag redogör för vad det innebär längre in i uppsatsen) och 
kan nämna att jag inte har hållit på mycket med barockmusik eller barockpraxis innan detta 
arbete. Med det här examensarbetet ser jag en fantastisk möjlighet att få lära mig något nytt 
och kanske hitta information som kan berika mitt violinspel. I och med att jag anar att det kan 
vara bra att känna till bakgrundshistoria kring det man gör, ger jag mig i kast med denna 
undersökning kring barocken och barockviolinen. Jag hoppas att det ska bli stimulerande och 
intressant både för mig själv och för läsaren.  
 
Den här uppsatsen var givande för mig, men svindeln var nästan ett faktum när jag såg hur 
många hyllmeter litteratur som fanns att läsa kring barockmusik och barockpraxis för violin i 
biblioteket. Jag förstod i ett ganska tidigt skede i processen av detta arbete, att jag knappast 
kunde redogöra i detalj för hela barockepoken eller barockens uppförandepraxis. Dessa 
ämnen är alltför omfattande var för sig och det skulle kräva en livstids arbete att analysera. 
Jag valde hursomhelst att närma mig genren barockpraxis för violin, med vissa egenvalda 
faktorer och parametrar som jag valt att fokusera på, både tekniska och musikaliska som 
används i arbetets experimentdel. 
 
 
Inledande ord inför arbetet 
Viss musik går i arv från generation till generation. Jag syftar på det som kallas 
standardrepertoar, och för mig som violinist är det exempelvis W. A. Mozarts violinkonserter, 
F. B. Mendelssohns violinkonsert i e-moll, Max Bruchs violinkonsert g-moll och musik av J. 
S. Bach. Ända sedan jag började spela fiol vid sex års ålder har jag systematiskt spelat det 
man kallar för standardrepertoar, verk av tonsättare som t.ex. Vivaldi, Teleman, Bach, 
Mozart, Beethoven, Bruch och Brahms med flera. Om det är viktigt att man spelar viss 
repertoar, som mina violinpedagoger har sagt och sett till att jag gjort genom åren, är det 
också lika viktigt hur man spelar? Detta kommer jag att undersöka i denna uppsats. 
Jag börjar med J. S. Bachs musik som exempel. Bachs musik ingår i barockepoken och hans 
musik är mycket spelad världen över. Denne tonsättare är uppskattad bland annat för sin 
otroliga skicklighet att komponera och hans musiks förmåga att beröra människor.  
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Men, någonting jag har märkt är att kända violinister under 1900-talet och 2000-talet spelar 
Bachs musik väldigt romantiskt (längre in i uppsatsen finns länkar till inspelningar med 
moderna violinister). Med romantiskt menar jag att de använder tät stråkföring, mycket 
vibrato och till och med använder glissandon/portamento och ibland flageolett-tekniker som 
mina violinpedagoger menat är typiskt romantiska uttryck.  
 
Jag baserar detta påstående på vad mina violinpedagoger har undervisat och sagt till mig de 
senaste 17 åren, deras namn är: Ingvor Smith - violinlärare kulturskolan i Solna,  
Laszlo Sziranyi - violinlärare estetiska programmet Hvitfeldtska Gymnasiet, Nina Balabina- 
konstnärlig ledare och grundare av Lilla Akademien, Oleg Balabine - violinprofessor, 
Christian Svarfvar - violinlärare/violinvirtuos samt Ulf Wallin - violinprofessor i Berlin.  
 
 
Min personliga upplevelse av olika epoker 
En kväll under hösten 2012 satt jag och lyssnade på musik via musiktjänsten Spotify.  
Då hittade jag en inspelning av den rumänske violinisten Sergiu Luca som spelade J. S. Bachs 
partitor för soloviolin tidstypiskt med barockpraxis och på barockfiol. Jag tittade i min pappas 
skivsamling av Lp-skivor och fann till min stora förtjusning denna inspelning fast på Lp-skiva 
med tillhörande texthäfte med information kring inspelningen och barockinstrumentet  
Sergiu Luca använder. Lp-skivan var utgiven på skivmärket Nonesuch. När jag lyssnade 
igenom denna version öppnades en helt ny värld för mig, och jag minns att jag frågade mig 
själv om det var såhär man skulle spela Bach i själva verket. Jag kunde konstatera att alla 
violinister jag tidigare hört spela Bachs verk för soloviolin spelade med en helt annan 
uppförandepraxis och framförallt hade ett helt annorlunda uttryck än denna tidstrogna version, 
som lyfte fram barockfiolens instrumenttekniska möjligheter och uppförandepraxis.  
 
Tidigare under våren 2012 hade jag glädjen att höra Drottningholms barockensemble framföra 
Johan Helmich Romans Drottningholmsmusiken på gamla instrument under ledning av 
violinisten Nils-Erik Sparf i Berwaldhallen i Stockholm. Den ljudbild som skapades bland 
annat med hjälp av sensträngar var mycket mjukare och mer finstämd än andra vanliga 
klassiska ensembler med moderna instrument som jag tidigare hört. Redan efter den konserten 
väcktes funderingar i mig kring vikten av att spela gammal musik på ett tidstroget sätt, vad det 
kan ha för konsekvenser för det konstnärliga uttrycket. Jag tror att det klingande resultatet av 
musik kan påverkas och färgas, både på ett medvetet och omedvetet plan beroende på 
musikerns/utövarens förförståelse (egna speltradition).  
  
 
Bakgrunden till projektet 
Bakgrunden till val av stycken till detta examensarbete beskriver jag här nedan. 
Tidigare i detta arbete nämner jag begreppet standardrepertoar, och som så många andra 
violinister i historien har jag också fått ge mig i kast med att spela Bruchs violinkonsert  
g-moll och J. S. Bachs partita h-moll för soloviolin. Jag var ute på sökningsturné till 
musikhögskolor i Sverige och Danmark våren 2013 och använde Max Bruchs violinkonsert i 
g-moll sats 3 och J. S. Bach Sarabande ur partita h-moll i mitt sökningsprogram. Vid tidigare 
seminarium under hösten 2012 inför examensarbetet fick jag reda på av min handledare Carl 
Holmgren att studenterna uppmuntrades använda den musik de höll på med och i mitt fall var 
det då Bruch och Bach och där föddes idén hos mig till projektets experiment. Jag funderade 
kring möjligheten att använda Bruchs finalsats och Bachs Sarabande som är kompositioner 
från skilda epoker i ett experiment för att undersöka ett större musikaliskt fenomen som kallas 
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uppförandepraxis. Uppförandepraxis är en viktig komponent i framställandet av musik och 
kan vara värt att känna till. (Jag nämner i avsnittet ”Bakgrund till projektet” om tillfällen där 
jag personligen kommit i kontakt med annan uppförandepraxis än min egen 
moderna/romantiska praxis). I och med mina personliga upplevelser att olika 
uppförandepraxis kan ha betydelse för musikens uttryck och lyssnarens upplevelse väljer jag 
att undersöka vad olika uppförandepraxis kan göra med samma stycke musik. I det här 
experimentet redovisas det klingande resultatet med hjälp av den inspelade cd:n/ ljudfiler på 
ett avsnitt jag valt ur Bruchs finalsats (34 takter av solostämman), där jag först spelar det som 
originalversionen är tänkt att framföras - det vill säga på ett romantiskt sätt med mycket 
vibrato, ibland portamento/glissando samt tät stråkföring med min moderna fiol.  På spår 2 
finns en inspelning av min version av J. S Bachs Sarabande Partita h-moll, som jag har hämtat 
inspiration till från min undersökning kring barockpraxis/barockviolin. Slutligen på spår 3 
använder jag Bruch-avsnittets notmaterial och applicerar en spelstil som jag uppfattar 
representera barockmusik i ett epoköverskridande experiment som jag döper till 
barockifiering. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka betydelsen och effekten av olika uppförandepraxis, genom att använda 
tillgänglig information kring barockviolin och barockpraxis som jag applicerar på J. S. Bachs 
Sarabande Partita h-moll, samt på ett avsnitt ur Max Bruchs romantiska finalsats ur 
violinkonsert nr 1 g-moll i ett epoköverskridande experiment. 
 
Frågeställningar 
Detta arbete kommer att behandla frågan om vikten att vara medveten om vilken 
speltradition/praxis man använder vid interpretation av ett musikstycke.  
Jag har nämnt tidigare i texten vilka stycken jag kommer behandla i arbetet under rubriken 
”Bakgrund till projektet”. 
 
Frågor jag ställer mig i arbetet: 
 

1. Hur kan fakta kring barockviolin och modern violin med respektive spelpraxis 
som jag forskar fram, berika eller utveckla mitt Bach-spel som violinist, och vad kan 
vara värt och intressant att känna till innan jag genomför min barockifiering av det 
romantiska Bruch-avsnittet? 

 
2. Kan jag hämta musikalisk inspiration och kunskap genom att lyssna på hur andra 

violinister med olika tillvägagångssätt spelar J. S. Bachs musik, och på så sätt tillföra 
mitt eget Bach-spel något? 

 
3. Vad kan hända/händer med det konstnärliga uttrycket av ett stycke romantisk musik –  

ett avsnitt ur Bruchs finalsats ur violinkonsert nr 1 g-moll, när jag applicerar det som 
jag uppfattar som barockpraxis.  

 
4. Vad tycker jag själv kring frågan om vikten av lämpligt eller autentiskt uppförande av 

musik efter detta arbete? 
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Johann Sebastian Bach och Sarabande ur Partita h-moll 

Sarabande 
Här nedan återger jag faksimilutgåvan av J. S. Bachs Sarabande. Eftersom det är relevant för 
arbetet presenterar jag också bakgrundsinformation om sarabandens karaktärsegenskaper som 
gammal dansform. Enligt uppslagsverket Musikens värld, kan man på sida 406 läsa följande 
om Sarabande:  
 

Ursprungligen en ganska livlig spansk folkdans i tretakt. Under barocken var den en ståtlig,        
långsam och gravitetisk sällskapsdans och fick sin plats i tidens instrumentalsviter som en lugn 
mellansats i likhet med andantet i senare tiders symfonier. 

 
Jag vill minnas att min musikhistorielärare Gunnar Valkare också sa på en 
musikhistorielektion att sarabanden var en dyster och långsam dans som även förknippades 
med begravningar. Jag konstaterar att kända och moderna violinister spelar sarabanden 
väldigt romantiskt när jag hör dem på inspelningar (David Garrett, Arthur Grumiaux,  
Jascha Heifetz, musiklänkar kommer längre in i texten). 
 

 
Bilden är hämtad från notboken ”Bach J. S. 6 Sonatas and partitas for violin solo (Galamian) 
av International Music Company New York City” och på sida 3 i den boken kan man läsa att 
Bachs musik var bortglömd under långa perioder i historien, och den här faksimilbilden är 
del av den versionen av J. S. Bach Partita i h-moll som upptäcktes i Sankt Petersburg 1814 i 
en smörfabrik, när noterna höll på att bli omslagspapper till smörpaket. 
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I internetversionen av Gunno Klingfors avhandling Bach går igen - källkritiska studier i J. S. 
Bachs uppförandepraxis, hittade jag ett intressant stycke text som stödjer det jag anade när jag 
tittade på faksimilutgåva av Bachs Sarabande. Jag skriver lite längre in i texten om mina 
funderingar kring Gunno Klingfors uttalande om Bachs musik och uppförandepraxis som är 
hämtat från del 1. A inledning. 
 

Bachs notskrift kan ses som en kodad och starkt förenklad version av ett musikaliskt förlopp 
(med ”notskrift” avses även anvisningar om besättning, ljudnivå, affekt, tempo etc.). Eftersom 
noter ger en ofullständig bild av Bachs avsikter måste den av notskriften förmedlade 
informationen tolkas och kompletteras i olika avseenden. Denna tolknings- och 
kompletteringsprocess styrs av bestämda normer, förankrade i utövarens erfarenhet och 
gällande estetiska regelverk, vilka återspeglas i framförandet.  

 
Jag förstår det som att musikerna under barocken visste vilken spelpraxis man skulle använda, 
dvs. sin egen (barockpraxis); det gör däremot inte en modern musiker av sig själv. Om man 
bara tittar på notbilden så kan man läsa sig till budskapet (text/teori) men musiken klingar 
först i praktiken när man som musiker tillför sin kropp och speltradition. I ett större perspektiv 
tror jag man ska se den noterade musiken som något som är konstant ur en historisk synvinkel 
(notbild = historiskt dokument) medan musikernas spelpraxis är föränderlig- som en variabel 
under konstant utveckling, men man bör inse historiska skillnader mellan olika genrer. 
Ytterligare ett intressant yttrande som gör Gunno Klingfors i sin avhandling  
Bach går igen är följande citat hämtat ur del 1. A. 1 Förebilder och autonomi:  
 

Det är emellertid inte oproblematiskt att införliva musik från andra tider i ett nytt sammanhang, 
eftersom varken musiker eller lyssnare automatiskt förstår något annat musikaliskt språk än 
samtidens.  

 
Detta uttalande väcker en konstnärlig nyfikenhet i mig. Gunno Klingfors menar att man som 
musiker eller lyssnare inte automatiskt förstår något annat musikaliskt språk än samtidens, 
och då är frågan, hur man ska definiera ordet ”förstå” eftersom det måste finnas grader av hur 
väl man förstår något, man kan se det som en skala som spänner över mycket väl till väldigt 
lite. En fråga jag ställer mig i detta arbete är, om/trots att man använder en annan tidsålders 
uppförandepraxis på ett stycke, kan man fortfarande bli berörd och uppskatta det man hör?  
 
När jag gör efterforskningar kring barockfiolens egenskaper och speltradition till min 
barockifiering av Bruchs finalsats, hoppas jag också hitta användbar information och 
instrumenttekniska barockuttryck som jag kan applicera på mitt Bach-spel framöver. Jag 
tycker att det är motiverat att genomföra det experimentet och hoppas fördjupa min förståelse 
kring barockpraxis och barockviolin eftersom det kan utveckla och inspirera mitt violinspel på 
ett positivt sätt inför mina framtida möten med J. S. Bachs musik i solo- och 
ensemblesammanhang som violinist. 
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Min teori om hur man som violinist kan närma sig musik av Bach  
Genom länkarna som jag bifogar kan man som läsare lyssna på de olika violinisternas 
inspelningar som jag syftar på, för att tydligare kunna förstå mitt resonemang. Jag har valt ut 
och avgränsat mig till några kända violinister, och anledningen till att jag har fler alternativ 
under kategorin med romantisk tolkning och spelstil är att de violinisterna är väldigt många 
till antalet. Det var svårare att hitta violinister som spelar autentiskt som Sergiu Luca, och 
svårt också att hitta violinister som spelade på modern fiol fast med barock-sound.  Jag vill 
också påpeka att det är väldigt många kända violinister som spelar Bach romantiskt. 
 
Spotify- och Youtubelänkar av J. S. Bach Sarabande ur Partita nr 1 h-moll BWV 1002  
med kända violinister som jag har valt ut. (Klicka på länken, eller kopiera länken och klistra 
in i webbläsaren)  
 
Barockpraxis med barockfiol:  
Sergiu Luca - rumänsk violinist (1943 - 2010)  
Fiolen är nedstämd till A = 415 Hz, ”barockstämning” 
Sergiu Luca – Partita No. 1 in B minor, BWV 1002: Sarabande 
 
(Bifogar här en länk till den dödsruna för Sergiu Luca som stod i tidningen  
New York Times 9 december 2010, där det framgår att Sergiu Luca tyckte att man måste inse 
skillnader mellan olika epokers spelstilar.) 
http://www.nytimes.com/2010/12/09/arts/music/09luca.html?_r=0 (2013-05-01) 
 
Romantisk spelstil med modern fiol: 
1. David Garrett - tysk violinist född 1980 - nu levande 
http://www.youtube.com/watch?v=50AtZwDEEyQ (2013-05-14) 
  
2. Arthur Grumiaux - belgisk violinist (1921 - 1986) 
Bach, Johann Sebastian – J.S. Bach: Partita for Violin Solo No.1 in B minor, BWV 1002     - 
5. Sarabande (2013-05-14) 
 
3. Jascha Heifetz - litauisk/amerikansk violinist (1901 - 1987) 
Jascha Heifetz – Partita No. 1, BWV 1002, in B Minor: Sarabande (2013-05-14) 
 
Fusion av barockpraxis och romantisk spelstil på modern fiol: 
Julia Fischer - tysk violinist född 1983 nu levande 
Julia Fischer – Violin Partita No. 1 in B minor, BWV 1002 : V. Sarabande (2013-05-14) 
 
 
Efter att jag lyssnade på Sergiu Lucas barockversion, framgick det ännu mer tydligt vilka 
violinister som spelar J. S. Bachs musik för soloviolin rakt av med sin romantiska 
violinteknik, utan att bry sig om barockpraxis i samma utsträckning. Den romantiske 
violinisten Jascha Heifetz hade rötter i den sentimentala romantiska speltraditionen i början av 
1900-talet. Det kan man höra på t.ex. Claude Debussys stycke Flickan med linhåret - Donald 
Voorhees / Bell Telephone Hour Orchestra / Jascha Heifetz – Girl with the Flaxen Hair 
(Debussy)) (2013-05-14) - där man hör mycket vibrato och användande av glissando. Något 
som jag tycker är intressant är att David Garrett år 2012 spelar Bach på ett sätt som 
uttrycksmässigt är väldigt likt Arthur Grumiauxs tolkning 50 år tidigare, med tät stråkföring 
och användandet av vibrato. 

http://open.spotify.com/track/62iaFMLC1DICyDiyPFg4dw
http://www.nytimes.com/2010/12/09/arts/music/09luca.html?_r=0
http://www.youtube.com/watch?v=50AtZwDEEyQ
http://open.spotify.com/track/2DEtCYn3njOWCod44iNJ1w
http://open.spotify.com/track/2DEtCYn3njOWCod44iNJ1w
http://open.spotify.com/track/0jRdjOITJSGGHdpjjJeMhB
http://open.spotify.com/track/6aS4gRnXCnmivf6wbVLz88
http://open.spotify.com/track/5ZOkbuwk5xSuyHwgFjXAei
http://open.spotify.com/track/5ZOkbuwk5xSuyHwgFjXAei
http://open.spotify.com/track/5ZOkbuwk5xSuyHwgFjXAei
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Julia Fischers tolkning låter välarbetad och kontrollerad. Det hörs att hon vårdar klangen och 
spelar barock-likt på sin moderna fiol, det passar musiken bra tycker jag. Hon anpassar alltså 
sin violinteknik till stycket hon spelar, och respekterar det faktum att barockviolin och 
modern violin skiljer sig åt på vissa punkter. Se kapitlet ”Barockviolin och modern violin” för 
referens. Jag hämtar nog mest inspiration från hennes tolkning, när jag själv ska spela Bachs 
Sarabande i detta arbete, men jag låter mig samtidigt inspireras av den pregnans och strama 
tydlighet i uttrycket som de romantiska violinisterna spelar med. 
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Barockviolin och modern violin 
 
Violinernas utseende och egenskaper 
Under cirka sex års tid, och speciellt då jag gick på musiklinjen i Göteborg gick jag ofta till 
den oerhört kompetente fiolbyggaren Bertil Pohl. Där lagade jag min fiol och köpte tillbehör, 
och fick veta mycket om fiolens uppbyggnad och om olika speltraditioner. Där hämtade jag 
en stor del av min kunskap kring det jag redogör för i texten nedan, där jag väljer att redogöra 
för några utvalda faktorer som jag tycker är intressanta och relevanta. I det här textavsnittet 
redogör jag för utseendet på barockfiol och modern fiol samt skillnader i spelstil. 
 

 
Överst på bilden en barockviolin tillverkad av Nicolo Amati 1669. Violinen underst 
 i bild är en modern violin tillverkad av Carlo Bergonzi 1773. 
Bilden är hämtad från skivboken till Lp-inspelningen av ”The Sonatas & Partitas for 
Unaccompanied Violin” av Sergiu Luca på skivbolaget “Nonesuch”. 
 
 
Strängar 
Man använder olika strängar till barockfiol och modern fiol. Barockfiolen var utrustad med 
sensträngar gjorda av fårtarm. Enligt Gunno Klingfors avhandling Bach går igen under 
”Violinfamiljen” kan man läsa om barockviolin: 
 

Violininstrumenten beskrivs som relativt ljudsvaga (de sensträngar man förr använde hade 
avsevärt lägre spänning) och författarna menar att de förändringar som violininstrumenten 
genomgick sedan mitten av 1700-talet haft till syfte att ge instrumentet en kraftigare, mer 
solistisk tonkvalitet. 

  
Ett till citat av Klingfors under samma avdelning om barockviolin är: 
 

Nyckelorden är a) låg ljudnivå; b) mjuk och mild klang; c) otillförlitlighet (framförallt 
intonationsmässigt). 
 

Fiolbyggaren Bertil Pohl berättade för mig att sensträngar ofta stämmer om sig och är 
känsliga för väderväxlingar, samt att sensträngarnas livslängd inte är särskilt lång. Moderna 
metallsträngar som man använder till moderna violiner är däremot tonstarka, hållbara och 
håller stämningen bra trots skiftningar i väderlek. Jag själv använder moderna metallsträngar 
eftersom jag spelar på en modern fiol. Det enda negativa med metallsträngar är – att eftersom 
de är så effektiva att producera ton, kan det ibland vara svårt att spela riktigt svagt. Dessutom 
kan en e-sträng ha en väldigt skarp och gäll klangfärg som kan sticka ut. (Användande av 
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vibrato redogör jag mer för i avsnittet ”Barockfaktorer som jag väljer fokusera på i 
barockifieringen”.) 
 
Fiolhalsen och greppbrädan  
Fiolhalsen är kortare på en barockfiol, än på en modern fiol. Detta berodde bland annat på den 
musikaliska utvecklingen i slutet av 1700-talet, när kompositionerna blev allt mer 
komplicerade - då förlängde man fiolhalsen och greppbrädan för att få ett större tonregister 
och kunna göra mer på fiolen. Den kände italienske violinvirtuosen  
Niccoló Paganini (1782 - 1840), var en av de drivande krafterna i början av 1800-talet, som 
bidrog till att fiolen utvecklades som instrument. Hans mest kända verk är 24 Capricci för 
soloviolin som är mycket virtuos fiolmusik (Länk till Ruggiero Ricci som spelar Paganini 24 
Capricci: Ruggiero Ricci – Paganini: 24 Caprices for Violin, Op.1 - No. 1 in E) (2013-05-14). 
 
Violinstallet  
Violinstallet är den trädetalj och hållare som strängarna vilar på mellan f-hålen. Stallet är 
lägre på barockfiolen, det innebär att strängarna inte är spända lika hårt (dvs. strängarna är 
”slappare” och låter därmed mindre än hårt spända strängar).  
 
Barockviolinens klanglåda  
Klanglådan på en barockviolin är tjockare och buktar ut mer på botten och överdelen än den 
moderna violinen. (Se på fiolbilden, jämför tjocklek i profil). Min musikhistorielärare  
Gunnar Valkare har berättat att detta beror på att violinen ursprungligen härstammar från 
instrumentet lutan. Lutan har en mycket rundad klanglåda och något som är signifikativt för 
instrument som har en rund djup klanglåda exempelvis (barockviolin) är en rundare och 
varmare ton. 
 
Hakstödet 
Som fiolbyggare Bertil Pohl berättat för mig hade man under barocken inget hakstöd till 
fiolen. Hakstödet var en uppfinning av tysken Louis Spohr omkring 1820. Innan dess höll 
man fiolen mer framifrån mot bröstbenet när man spelade, och dessutom höll man handen i ett 
slags mellanläge på greppbrädan där man befann sig i vad man skulle kalla för tredje läget. 
När det behövdes så sträckte man ner fingrarna och böjde bak handen för att spela lägre toner. 
Dessa tekniker kan man läsa om i violinisten Ruggiero Riccis bok om barockteknik för violin; 
Ricci on Glissando och på sida 3 visar han på bild av så kallad: ”Backward extension of 
fingers in pre-chinrest hold” vilket jag översätter till svenska som; ”Bakåtsträckning av 
fingrar (barockhållning) innan hakstöds-tiden (moderna hållningen)”.De olika positionerna av 
vänsterhanden visar jag själv på nästa sida med bilder på min egen fiol och hand. 
 
 
 

http://open.spotify.com/track/7m7ysy2VDz8fyNIYI0OXSA
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Vänsterhandspositioner 
 
Modern vänsterhandsposition 

 
Så här ser grundpositionen i första läge av vänsterhanden  
ut på en modern fiol när man spelar med hakstöd och  
axelstöd samt romantisk spelstil, som jag gör nu idag. 
  
 
Barock vänsterhandsposition 

 
Så här såg vänsterhandens grundposition ut utan hakstöd.  
(Lägg märke till att tummen är cirka 8 centimeter längre upp på fiolhalsen, och handen 
sträcks rakt bakåt för att kunna spela låga toner.) Ett hakstöd däremot erbjuder en mycket 
stabil fixering av instrumentet och för att kompensera avsaknaden av stabilitet när man 
spelade utan hakstöd, pressade man fiolen hårt mot bröstbenet och klämde åt fiolhalsen  
för att hålla fiolen stilla. 
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I uppsatsens klingande delar väljer jag att, eftersom jag endast är romantiskt skolad violinist, 
att använda modern vänsterhandsposition, hakstöd samt axelstöd för att autentisk 
barockpraxis för fiol och modernt fiolspel är så fundamentalt olika i hållning och spelstil. Jag 
upplever att det inte bara går att ställa om och byta utan vidare. Axelstöd är ett stöd man 
monterar på fiolens undersida, för att avlasta axeln och undvika problem med sned rygg och 
nackproblem. Beroende på hur lång hals violinisten har, är det väldigt olika hur högt 
axelstödet är. Själv använder jag ett stabilt tyskt axelstöd av märket Bonmusica, medan vissa 
violinister föredrar att ha en trasa under fiolen istället. 
 
Till och med djävulen höll fiolen på barocksätt; 
lägg märke till tummens höga position på fiolhalsen samt  
att han använder en konvex barockbåge som buktar inåt taglet. 

 
Bild hämtad från boken Musikens värld  sida 603, som visar  
tonsättaren Guiseppe Tartini (1692-1770) som får nattligt  
besök och musikalisk inspiration till verket Djävulsdrillen  
i G-dur komponerat 1713. 
 
I och med att hakstödet började komma i bruk runt 1820-talet kunde man följaktligen göra 
lägesväxlingar på fiolen. Det innebar att man kunde klättra mycket längre upp på fiolens 
greppbräda och spela mycket ljusa toner. Uppfinningen möjliggjorde att violinisterna fick en 
ökad spelteknisk kontroll och kompositörer kunde skriva mer avancerade stycken. Före 
hakstödets tid placerade man alltså handen i ett slags mellanläge, då man sträckte ner handen 
för att nå låga toner och sträckte upp handen för höga toner. Den barocka spelstilen innebar 
begränsningar i tonomfång beroende på den mänskliga handens storlek. 
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Stråke och stråkhållning  
Här nedan följer en beskrivning av Gunno Klingfors från avhandlingen Bach går igen  
från del 4 avdelning ”Violinfamiljen”: 
 

Med modern stråke avses här den så kallade Tourtemodellen, som sannolikt utvecklades av 
Françoise Tourte (1747-1835) vid mitten av 1780-talet. 

 

 
Bild på olika violinstråkar genom historien  
hämtat från Sohlmans musiklexikon sida 503. 
 
Som fiolbyggare Bertil Pohl nämnde till mig för ett antal år sedan, var barockens violinstråkar 
kortare än den moderna stråken, som man kan se på bilden ovan. Det innebar att man inte 
hade möjlighet att hålla ut toner särskilt länge, eftersom taglet tog slut fort. Det bidrog till en 
spelstil i barocken där man hastigt drar stråken över strängarna i ett slags sätt att kasta ut 
klangen ur fiolen, (som man kan höra på violinisten Sergiu Lucas barocktolkning). Denna 
barockstråkföring är luftigare och inte lika tung och tät som spelstilen med en modern stråke, 
som kan hålla ut toner avsevärt längre 
.  
Som man kan se på bilden ovan så buktar barockstråkarnas stång in åt taglet, dvs. konvex 
böjning, och den moderna stråkens stång buktar ut från taglet dvs. konkav böjning. På den 
moderna stråken vrider man upp spänningen med en skruvanordning, och spänning mellan 
tagel och stång uppstår. Med den moderna stråkens utformning fördelas spänningen av taglet 
på ett jämnt sätt och taglet är i princip lika spänt från frosch (längst ner) ända till spetsen. 
Detta innebär att när man drar stråken över strängarna får man en jämn tonkvalitet som 
innefattar hela stråkens längd. Tilläggas kan att stråkens svagaste eller mjukaste punkt där 
man inte kan spela så starkt är i mitten, där stången inte spänner emot lika mycket som vid 
froschen och spetsen. När man trycker ner taglet på en barockstråke mot en sträng, slappnar 
taglet av en aning i början av stråkdraget eftersom spänningsförhållandet mellan tagel och 
stång störs något. Förutsättning för att få klang från strängen är att taglet är spänt, och när 
både stång och tagel pressas åt samma håll försvinner spänningsförhållandet ett ögonblick. 
Men när man kommer över det korta stadium då tonen inte tänder i början av stråkdraget så 
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kan man få ut klang ur fiolen. Det här innebär att det kan vara svårt att spela plötsliga skarpa 
artikulationer med en barockstråke eftersom tonerna bildas mer med en mjukare insvängning 
än den moderna stråken. Det finns de violinister som när de ska spela Bach och annan 
barockmusik på sin moderna fiol försöker efterlikna barockstråkens premisser och egenskaper 
genom att hålla cirka en decimeter högre upp på sin moderna stråke, för att försöka mjuka upp 
klangen. Jag minns att violinprofessor Oleg Balabine sa detta till mig under min tid på Lilla 
Akademien: ”När du spelar Bach, håll alltid längre upp på stråken”, sagt med myndig rysk 
stämma. Däremot kan jag inte säga att jag lydde just det rådet angående stråkhållningen, jag 
noterade det han sa men jag la inte om tekniken i Bach vid det tillfället. I och med att 
förutsättningarna ändras flyttar man balansmässigt sett upp stråkens frosch (froschen är stället 
på taglet där handen är närmast). Ju närmare man kommer mitten på en modern stråke desto 
slappare blir taglet och desto mjukare/svagare blir tonbildningen och klangen. När jag spelar 
J. S. Bachs Sarabande på spår 2 av inspelningarna till detta arbete kommer jag att pröva att 
hålla längre upp på stråken för att närma mig en barockstråkes egenskaper, delvis pga. 
aspekten med taglets kortare längd men också att kunna tillföra ett lite lättare och luftigare 
klang som jag tror ska passa Sarabandens högtidliga danskaraktär. 
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Processbeskrivning av barockifieringen av Bruchs finalsats 
 
Konstnärliga val kring notmaterialet 
Länkar till fria notutgåvor (kopiera adressen och klistra in er webbläsare). Längst bak i 
uppsatsen finns även fritt distribuerbara noter från denna hemsida. 
 
Johann Sebastian Bach Sarabande ur Partita nr 1 h-moll för soloviolin BWV 1002: 
http://imslp.org/wiki/Violin_Partita_No.1_in_B_minor,_BWV_1002_%28Bach,_Johann_Seb
astian%29 
 
Max Bruch violinkonsert nr 1 g-moll op. 26 
http://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.1,_Op.26_%28Bruch,_Max%29 

 
 
Att spela ett musikinstrument är ett livslångt projekt och som musiker befinner man sig i en 
konstant inlärningprocess, i och med alla nya stycken man ska lära in och alla tekniker som 
ska bemästras på instrumentet. Hur en musiker spelar är summan av all övning och 
grundbegåvning. Det kan vara svårt att kunna peka på exakt vilken dag man lärde sig vad, för 
processen att spela/lära sig ett musikinstrument liknar processen hos en idrottare. Framsteg 
och prestationer visar sig allt eftersom, och precis som en löpare som satsar på att springa 
Marathon blir musikern förhoppningsvis bättre och bättre efter varje joggingrunda (i hans fall 
kallas det övningspass). Hösten 2012 skulle jag skicka in utkast av projektbeskrivningar till 
handledarna. Efter två reviderade projektförslag hittade jag rätt och kände att idén jag 
presenterar i detta arbete var både intressant och motiverande. Instuderingen och den 
grundläggande inlärningsprocessen av de musikstycken jag behandlar i denna uppsats skedde 
med hjälp av de fiollektioner jag fått av min fiollärare Christian Svarfvar i början av hösten 
2012. Det innebar att jag på brukligt vis (många timmar av fiolövning) lärde mig spela det 
noterade materialet av Bruchs finalsats och Bachs Sarabande med min nuvarande 
violinteknik, för att kunna framföra styckena och genomföra experimentet angående 
uppförandepraxis. 
 
För att jag ska kunna genomföra detta experiment då jag applicerar barockpraxis på Bruchs 
romantiska musik för att undersöka betydelsen av uppförandepraxis i förhållande till den 
historiska kontexten, väljer jag att avgränsa den mängd musik som jag bearbetar ur Bruchs 
finalsats till de två första sidorna av solostämman, för att experimentet ska vara genomförbart 
inom realistiska tidsramar. Jag väljer att förkorta Bruchsatsen, för att jag vill ha ungefär 
samma antal takter som i sarabanden (32), och då blir Bruch-avsnittet 34 takter.  En intressant 
faktor jag noterar när jag ser styckenas notbild är, att dessa stycken initialt liknar varandra i 
faktur och tonomfång. Det ser jag som en indikation på att experimentet är genomförbart. 
Båda styckena innehåller exempelvis ackord bestående av fyra toner staplade på varandra, 
något som är en återkommande företeelse. Sarabanden är tvådelad och har en AB-form, (upp 
till utövaren om man vill reprisera delarna eller inte, enligt min violinlärare Christian 
Svarfvar). Brukligt är att man repriserar A-delen, som är 8 takter lång. B-delen är 24 takter 
lång. Första avsnittet av violinstämman till Bruchsatsen är takt 19 - 35 i dur som jag kallar för 
A. Efter orkesterns mellanspel takt 36 - 39 kommer violinens stämma in igen i takt 40 - 58 
med samma rytmiska motiv till en början men med skillnaden att det är i moll. Detta avsnitt 
kallar jag för B.  
 

http://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.1,_Op.26_%28Bruch,_Max%29
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Vid seminarier inför examensarbetet har jag fått frågan hur jag hanterar det faktum att Bruchs 
musik är komponerad för både violin och orkester. Naturligtvis finns det en musikalisk tanke 
och helhet i Bruchs val att komponera som han gjorde, men mitt konstnärliga fokus ligger på 
att bearbeta violinstämmans noter och mitt arbete handlar om uppförandepraxis på just 
violinen.  Därmed fördjupar jag mig inte i orkestersatsen. Orkesterns förspel (takt 1 - 18) i 
början av Bruchs finalsats har karaktären av att vara lite glatt och sprudlande. Det fungerar 
bara som en liten uppvärmning inför violinstämmans burdusa och friska insats i takt 19, där 
jag som lyssnare uppfattar att vi nu är hemma, och musiken kan börja på riktigt. Därför ser jag 
just orkesterns insats i början som mindre viktig än solostämmans, och kommer inte behandla 
takter där orkestern spelar själv. Dessutom tycker jag inte att något musikaliskt banbrytande 
händer i orkesterns takter 36 - 39, det ser jag snarare som ett musikaliskt svar på solostämman 
takterna innan. För att experimentet ska vara genomförbart väljer jag att hämta inspiration 
från J. S. Bachs Sarabande och betraktar då det valda Bruch-avsnittet som en AB-form. 
Eftersom det här arbetet handlar om en barockifiering (resultatet blir som en liten 
barockfantasi) av Bruchavsnittet, vill jag även att det ska likna ett barockstycke och då hämtar 
jag inspiration från sarabandens form, nämligen AB-form och även det långsamma och dystra 
tempot. En fråga som har kommit upp på seminarier innan projektets genomförande har varit 
hur jag hanterar det faktum att sarabanden går i tretakt, medan Bruchsatsen är komponerad i 
fyrtakt. I barockifieringen av Bruchs musik kommer jag bitvis ha en ganska fri tolkning av 
rytm och rytmiseringar, eftersom resultatet av den här barockifieringen som sagt ska betraktas  
som en barockfantasi. 
 
Arbetets epoköverskridande experiment med barockpraxis på ett romantiskt stycke är i högsta 
grad en konstruerad situation och uppstår normalt inte i det vanliga musiklivet. I texten här 
nedan beskriver jag också barockmusikens improvisatoriska inslag och det är även där jag 
hämtar inspiration, till den rytmiska frihet som kommer framgå på inspelningen av 
barockifieringen. Enligt mina tidigare fiollärare Laszlo Sziranyi och Nina Balabina, erbjuder 
barocktraditionens musik större möjligheter för artistens egna improvisationer och ornament 
än romantisk musik. Ornamentation är musikaliska utsmyckningar som en musiker kan 
tillföra den noterade musiken för att få ett mer levande och improvisatoriskt uttryck.  
 
Frederick Neumann skriver i sin bok Ornamentation in Baroque and Post- Baroque Music 
with special emphasis on J.S. Bach på sida 4 följande: 
 

The second principle derives from the improvisatory heritage of musical ornaments and suggests 
for their rendition a touch of spontaneity, of rhythmic freedom, and of imaginative nuance - all 
earmarks of inspired improvisation. 

 
Jag minns att min violinlärare Nina Balabina alltid brukade säga när jag spelade Bach, att 
repriserna i Bachs musik finns till av en anledning. När man spelar en reprisering ska man 
undvika att återupprepa sig, för det kan bli enformigt för lyssnaren, utan istället se 
möjligheten att tillföra musiken (reprisen) något nytt genom att man lägger till egna ornament 
som t.ex. drillar, dragningar, ändringar i ackordbrytningar, nyans och artikulation. Att man 
helt enkelt leker lite med musiken för att göra det mer intressant för lyssnaren. Man kan alltså 
improvisera med ornament som är förknippade med genren. Jag kommer att tillåta mig själv 
att i experimentavsnittet av denna uppsats improvisera fram uttryck på Bruchmaterialet med 
vad jag uppfattar låta som barockmusik. Det innebär konkret att jag ändrar och leker med 
taktart, tempot, rytmiseringar, betoningar, drillar och bågar, och låter min musikaliska smak 
och erfarenhet styra. Detta innebär att det klingande resultatet eventuellt inte följer notbilden 
perfekt, men det här ska betraktas en barockfantasi och fokus ligger mer på det klingande 



 
 

 
 

22 

resultatet än på vad som står i noterna. För att det ska låta så barockigt som möjligt kommer 
jag också att ibland inte spela vissa terser som står skrivna i Bruch eftersom de påminner för 
mycket om originalversionen och inte representerar det sound jag tycker låter som 
barockmusik.  
 
Det är inte meningen att man ska se det barockifierade resultatet av Bruch som en ny 
konsertfärdig variant av samma stycke utan det klingande resultatet är bara relevant för 
redovisningen kring uppförandepraxis i detta arbete och är inte tänkt att framföras på konsert 
eller liknande i framtiden. Med den klingande barockversionen av Bruch- avsnittet vill jag 
undersöka hur stor betydelse tekniska uttryck/uppförandepraxis kan ha för noterad musiks 
klingande uttryck. I och med att jag tycker att många kända violinister bortser från historiska 
faktorer kring Bachs sarabande (bruk av vibrato, glissando, tät stråkföring) vill jag genom 
experimentet vända på scenariot och istället barockifiera ett romantiskt stycke, ungefär i 
samma anda som jag uppfattar att de romantiserar och kanske omedvetet bruchifierar Bachs 
barockmusik, som jag väljer att kalla det, lite skämtsamt.  

 
 
Barockfaktorer som jag väljer att fokusera på i barockifieringen  
 

• Ackord, arpeggio 
• Vibrato 
• Improvisatorisk touch, drillar och inspiration till rytmiska motiv 

 
Ackord och arpeggio 
Frederick Neumann citerar violinisten och pedagogen Leopold Mozart (1719 - 1787) på sida 
503 i Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music.  Citatet är hämtat från  
Versuch einer Gründlichen Violinschule, kap 17 del 2 paragraf 18, tredje upplagan (1789).  
 

Bey beyden Arten müssen die untersten [Saiten], so wohl im langsamen als geschwinden Tempo, 
einander berührtet werden. Damit es nicht klinge, als wenn es durch einen Accord gebrochene 
Triolen wären.  

 
Uttalandet översätter jag såhär; ”I båda arterna (fallen) måste de understa strängarna, så väl i 
långsamt som snabbt tempo, beröra varandra. Så att det inte klingar, som om det vore trioler 
som spelas brutet i ett ackord.” 
 
För den intresserade läsaren kan nämnas att en senare upplaga finns också utgiven av  
L. Mozarts bok och den heter; Leopold Mozart, Gründliche Violinschule, Faksimile-
Nachdruck der 3. Auflage, Augsburg 1789 Geleitwort von David Oistrach, erläutert und 
kommentiert von Hans Rudolf Jung, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1968. 
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I Frederick Neumanns bok kan man på sida 502 läsa  
 

Two mid-18th-century documents confirm the aforementioned idea that in the playing of chords, 
arpeggiating will tend to approach as nearly as possible the idea of full simultaneity.  

 
Det översätter jag till: ”Två dokument från mitten av 1700-talet bekräftar den nämnda idén att 
när man spelar ackord, arpeggiering (brytning) av ackord tenderar så mycket som möjligt att 
låta- som att man spelar tonerna simultant”. Dessa nyss nämnda historiska yttranden visar 
bland annat att violinister under barocken verkade/kunde sträva efter att försöka få tonerna att 
klinga så simultant som möjligt. Man kan helt enkelt inte spela alla fyra strängar samtidigt på 
fiol, det är tekniskt omöjligt beroende på strängarnas olika vinklar och stråkens utformning, 
utan bara försöka ge illusionen av att det låter som ett simultant ackord.  
 
Vad jag har fått veta av min violinlärare Christian Svarfvar angående brytning av ackord i 
Bachs musik är att man kan bryta det i två delar, två toner parvis. Antingen kan man som en 
musikalisk gest göra brytningen långsamt så att bastonerna blir mer framträdande om musiken 
kräver det, eller så gör man två-delningen relativt snabbt, och siktar på att de övre två tonerna 
av ackordet ska vara på slaget. Ett annat sätt man kan bryta ackord i Bachs musik är som 
Leopold Mozart och Frederick Neumann menar i citaten ovan, att man så snabbt som möjligt 
arpeggierar ackordet- då alla toner klingar separat men rivs av väldigt fort utan någon speciell 
rytmisk noggrannhet. Sen har vi ytterligare en variant enligt Christian Svarfvar då man på ett 
rytmiskt vis arpeggierar ackordet och får fram en triolliknande brytning av de lägre tonerna, 
ett sätt som tar lite längre tid än alternativet ovan. 
 
Vibrato 
Eftersom metallsträngar har en förhållandevis hård klangfärg i grunden, såg man i början av 
1900-talet ett behov att mjuka upp och försköna klangen så ofta man kunde genom att 
använda vibrato med vänsterhand. En välkänd violinist vid namn Fritz Kreisler (1875 - 1962) 
levde och spelade fiol vid den tidpunkt i historien då man kunde göra inspelningar av musik i 
större skala (första hälften av 1900-talet) och det var även i början av 1900-talet som de första 
metallsträngarna tillverkades. Fritz Kreisler var känd för sin varma ton och älskvärda uttryck, 
(bland annat beroende på hans generösa användande av snabbt vibrato, glissandi och 
portamenti). Vibrato är en teknik på stråkinstrument när man under kontrollerade former låter 
fingertoppen vagga fram och tillbaka på en given ton på greppbrädan, med olika hastighet och 
tryck i kombination. Violinisterna blev tvungna att vårda klangen mer när metallsträngarna 
användes. Till barockviolinen använde man sensträngar med mycket mjukare grundklang, och 
då hade man inte samma ”problem” att mjuka upp en klang som redan var mjuk. Violinisten 
Ruggiero Ricci (1918 - 2012) säger angående användandet av vibrato på sida 97 i sin bok 
Ricci on Glissando, The Shortcut To Violin Technique citat: 
 

Although there are occasions when we want to play with no vibrato, bear in mind that only 
vibrato gives life to the sound.  

 
Påpekas bör, att jag innan den här uppsatsen varken spelat barockfiol eller med sensträngar 
tidigare, och vid inspelningarna i arbetet känns det mest naturligt att spela på min moderna 
fiol med moderna metallsträngar. En skillnad mellan strängtyperna är att man måste trycka 
mycket hårdare på sensträngar bland annat.  
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Frederick Neumann skriver i sin bok Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music på 
sidan 511 om vibrato under barocken följande:  
 

The vibrato is a means of enriching the musical tone. During the baroque period the vibrato was 
looked upon as an ornament sometimes prescribed by symbol, but most often is was freely added. 

 
Med tanke på Frederick Neumanns yttrande där han menar att man under barocken kunde 
använda vibrato fritt efter eget behag, tycker jag att det är tillåtet att jag också gör det, både i 
min tolkning av Bachs Sarabande och i barockifieringen av Bruch. Mitt användande av 
vibrato kommer att framgå av den text som är knuten till respektive inspelning i slutet av 
uppsatsen. Som jag har förklarat tidigare i kapitlet ”Barockviolin och modern violin”, 
avsnittet ”Strängar”, kräver metallsträngar att man förskönar klangen med vibrato. Jag 
kommer dock inte vibrera med riktigt lika intensivt uttryck som när jag spelar versionen av 
romantiska Bruch med romantisk spelstil. Vibratot som jag använder i Bach och 
barockifieringen är till för att mjuka upp det metalliska ljudet i strängarna och inte först och 
främst för att uttrycka känslolägen eller intensitet, något som man också normalt använder 
vibratot till i romantiska fiolstycken. 
 
 
Improvisatorisk touch och rytmiska figurer 
Jag hämtar rytmisk inspiration till barockifieringen från J. S. Bachs Ouvertyr ur  
Orkestersvit nr 2 för flöjt och orkester i h-moll BWV 1067, ett barockverk som vi spelade i ett 
orkesterprojekt på musikhögskolan i Piteå. Jag tycker att det punkterade rytmiska motivet som 
förstaviolinstämman har i takt 5 på tredje slaget (som återkommer även i takt 6 och 7) låter 
väldigt barockigt. Den punkterade figuren symboliserar enligt mig något väldigt pompöst, 
hovmässigt och därför kommer jag att applicera detta punkterade rytmiska motiv i min 
barockifiering i valda takter av Bruchs musik. Man kan höra dessa takter klinga om man 
klickar på musiklänken ovanför notbilden här nedan. 
 
Spotify- musiklänk: Sir Neville Marriner – 4 Orchestral Suites, BWV 1066-9, Suite No.2 in B 
Minor, BWV 1067 (flute and strings): Ouverture 
 
Följande fria notutgåva är hämtad från länken: 
http://imslp.org/wiki/Orchestral_Suite_No.2_in_B_minor,_BWV_1067_%28Bach,_Johann_S
ebastian%29 
 
 

 
 

http://open.spotify.com/track/2DeqiHoQdIfkNWdtlyBurl
http://open.spotify.com/track/2DeqiHoQdIfkNWdtlyBurl
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Utöver det tillkommer den improvisatoriska touchen som jag redogör för i delen 
”Konstnärliga val kring notmaterialet” på sida 20. Jag kommer att tillåta mig att i 
experimentavsnittet av denna uppsats improvisera fram uttryck på Bruchmaterialet med vad 
jag uppfattar låta som barockmusik. Det innebär konkret att jag ändrar och leker med 
taktarten, grundtempot, rytmiseringar, betoningar, drillar och låter min musikaliska smak och 
erfarenhet styra. Detta innebär att det klingande resultatet eventuellt inte följer notbilden 
perfekt, men det här ska betraktas som en barockfantasi skapad av verktyg som jag uppfattar 
låta barockiga och fokus ligger mer på det klingande resultatet än på vad som står i noterna.  
För att det ska låta så barockigt som möjligt kommer jag också att ibland utelämna att spela 
vissa terser som står skrivna i Bruch eftersom de påminner för mycket om originalversionen 
och inte representerar det sound jag tycker låter som barockmusik.  
Min violinlärare Christian Svarfvar säger att drillar i Bachs musik startar ovanifrån den givna 
tonen, och på så vis kommer jag att utföra dem i barockifieringen. Det finns olika sätt och 
traditioner att spela barockdrillar och jag väljer att spela drillar på det sätt som min 
violinlärare har rekommenderat mig att göra.  
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Johann Sebastian Bach, Max Bruch och barockifiering  
 
På kommande sidor redogör jag för de olika musikexempel som finns på de medföljande  
ljudfilerna. 
 

• Spår 1, Max Bruch violinkonsert nr 1 g-moll op. 26, avsnitt ur sats 3 med romantisk 
spelstil. 

 
• Spår 2, Johann Sebastian Bach Sarabande ur Partita nr 1 h-moll BWV1002. 

 
• Spår 3, barockifieringen av Bruch-avsnittet. 

 
 

Inspelningarna gjordes med en Zoom H2-mikrofon i Ekensbergskyrkans lokaler i Solna. 
 
 
Max Bruch violinkonsert nr 1 g-moll op. 26 avsnitt ur sats 3 
Spelas först av mig själv med romantisk spelstil dvs. med mycket vibrato, ibland portamento 
och tät stråkföring/romantisk stråkfattning samt romantiskt passionerad tolkning. Jag 
applicerar alla de anvisningar och interpretationsråd som min violinlärare Christian Svarfvar 
har lärt ut till mig. Lyssnaren kan följa med i noterna. Jag börjar spela på tredje systemet i takt 
19. Inför barockifierings-experimentet har alla nyans-, artikulations- och tempobeteckningar 
avlägsnats från detta notexempel (använder endast denna notbild för båda versionerna).  
Detta eftersom jag ville ha en avskalad notbild så att läsaren ska kunna fokusera på det jag 
redogör för, och inte störas av legatobågar, artikulationer och fingersättningar som är skrivna 
av violinisten Ferdinand Carri år 1906. Noter finns på nästa sida. 
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Johann Sebastian Bachs Sarabande ur Partita nr 1 h-moll  
 
Efter att jag gjort mina efterforskningar om barockviolin och modern violin samt lyssnat på 
andra violinisters tolkning av Bach Sarabande, har jag kommit fram till: 
 

• Jag kommer hålla min moderna stråke längre upp enligt barockmanér, pga. det som 
framgår av min text under rubriken ”Stråke och stråkhållning”, för att få ett mjukare 
klang. 

 
• Jag kommer att bryta och arpeggiera ackorden i enlighet med vad som framgår av min 

text i kapitlet ”Barockfaktorer som jag väljer fokusera på till barockifieringen” avsnitt 
”Ackord och arpeggio”. 

 
• Jag hämtar musikalisk inspiration från lättheten i Sergiu Lucas autentiska 

barocktolkning, och Julia Fischers meditativa sound som inte är lika aggressivt i 
uttrycket som hos de romantiska violinisterna. Musiklänkar finns under rubriken,  
”Min teori om hur man som violinist kan närma sig musik av J. S. Bach.” 

 
• Eftersom jag använder metallsträngar på min moderna fiol måste jag vårda klangen 

och rätt ofta använda vibrato. Dock kommer jag att försöka vibrera så diskret och 
smakfullt som möjligt. Vibratot ska inte stjäla för mycket fokus i min Bach-tolkning. 
Vibratot jag använder är inte i första hand ett verktyg för känslolägen/intensitet i 
Bachs musik, utan jag vill snarare behandla det som ett klangvårdande verktyg. För 
ytterligare förklaring läs ”Barockfaktorer som jag väljer fokusera på till 
barockifieringen” avsnitt ”Vibrato.” 
 

• Inspelning finns på spår 2, av ljudfilerna. 
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Barockifieringen av Bruch-avsnittet 
 
Jag väljer att beskriva i ord vad jag gör på ett utförligt sätt här nedan i punktform. 
Inspelning finns på spår 3, av de medföljande ljudfilerna. Då det är samma noter jag använder 
för den romantiska tolkningen av Bruch, kan läsaren gå tillbaka och titta i dem. 
 
Beskrivning i detalj av barockifieringen: 
 
Jag håller min moderna stråke en decimeter högre än vanligt för att efterlikna barockstråkens 
egenskaper.  

 
I början av stycket känner jag en lugn meditativ tvåtakt på grund av att jag hämtat inspiration 
från barockstycket Sarabande som har ett relativt långsamt grundtempo. Detta kommer att 
bidra till att förvandla uttrycket av den ursprungliga allegro energico-känslan från Bruchs 
romantiska originalversion till något helt annorlunda. 

 
Den lite ihåliga ljudbilden som jag försöker få fram, har jag lånat från sarabandens dystra 
karaktär. Jag försöker vara sparsam med vibratot och dra stråken snabbare på barockmanér, 
för att få en luftigare och mer allvarlig barockklang. 
 
Jag repriserar del A som är takterna 19 - 35, för att det ska likna sarabandens karaktär och 
form (man repriserar oftast A-delen i sarabanden). Jag kommer alltså reprisera del A av 
Bruch-avsnittet. 
 
Jag inleder stycket i takt 19 del A med arpeggierade ackord (tonerna klingar separat i en 
snabb följd) i T19: 2 gör jag en drill som jag har hämtat inspiration från Antonio Vivaldi  
(1678 - 1741) nämligen barockverket De fyra årstiderna. Om man tittar på takt 19 andra 
slaget så ser man hur Bruch har skrivit ut ett slags ornament. Jag ser denna lilla tonväxling 
som en drill med endast en svängning som börjar från tonen, men på barocken började man 
alltid drillarna ovanifrån som min fiollärare Christian Svarfvar förklarat för mig att man ska 
göra i Bachs musik.  
 
Jag ersätter genomgående alla de ställen där den figuren finns i hela musikexemplet både i del 
A och B- med en barockdrill som börjar överifrån, jag kallar det Vivaldidrill.(Följande takter 
på gör jag Vivaldidrillen dvs. andra slaget i takterna: 19, 20, 23, 24, 34 samt fjärde slaget i 
takt 34 och T40: 2, T41: 2, T44: 2 samt T46: 2). 
 
I takt 21 andra slaget, (efter 10 sekunder i inspelningen) ser man en triol på andra slaget som 
följs av åttondelar på slag tre och fyra. Triolen ser jag som ett friskt ornament till slag tre, och 
jag spelar slag tre och fyra med varsin båge och binder åttondelarna för att få fram en 
klagande och fallande karaktär dvs. jag gör en liten avfrasering. Denna avfraseringsgest, är ett 
musikaliskt uttryck som Christian Svarfvar har lärt mig använda i Bachs Sarabande (finns 
möjlighet till det i Sarabande takt 3, 7, 13, 17, 20, 23), jag väljer att kalla det för barocksuck. 
(Denna barocksuck gör jag på tredje och fjärde slaget takterna: 21, 25 och på varje slag i takt 
28 och varje slag i takt 30, även i takt 42 andra och tredje slaget).  
 
I takt 32 spelar jag den långa figuren med trioler på slag två, tre och fyra med en stråksättning 
som ska ge en trippande karaktär, då jag binder de två första tonerna i triolen samt hoppar på 
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den tredje. Detta gör jag för att få ett lätt och dansant uttryck. Jag kallar uttrycket för 
barockhoppsa. 
 
52 sekunder in i inspelningen repriserar jag del A och tar om från takt 19 igen. Jag behåller 
uttrycken barocksuck och Vivaldidrill. Denna gång varierar jag mig bland annat genom att ge 
ackordens brytning en mer tvådelad karaktär av botten och understämma. Det gör jag första 
slaget i takt 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, och 29. 
 
I takt 32 (1 minut och 31 sekunder in i inspelningen) hör man att jag upprepar  
barockhoppsa. 

 
I takt 33 (1 minut och 34 sekunder in i inspelningen) hör man hur jag på andra och tredje 
slaget spelar den understa tonen som ett litet förslag till översta tonen, dvs. inte simultant.  

 
På slag tre och fyra i takt 33 arpeggierar jag ackorden så att tonerna klingar efter varandra i en 
följd.  

 
I takt 34 (1 minut och 37 sekunder in i inspelningen) på andra slaget avslutar jag del A med 
tre stycken Vivaldidrillar. 
 
Del B börjar 1 minut och 45 sekunder i inspelningen. De första ackorden i takt 40, 41 och 42 
får en tvådelad karaktär i ackordbrytningen. Eftersom B-delen börjar i moll så vill jag ha en 
tyngre, sorgsen känsla av vemod. Vivaldidrillen appliceras andra slaget takt 40, 41, 44, och 
46. 
 
I takt 42 (1 minut och 52 sekunder in i inspelningen) på andra slaget ser jag triolen som ett 
kvickt ornament till slag tre och fyra som förvandlas till barocksuckar.  

 
I takt 44 (1 minut och 58 sekunder in i inspelningen) hör man den glada durklangen på slag 
ett, och den arpeggieras på ett lätt och raskt vis där tonerna nästan kommer samtidigt. 
 
På slag fyra i takt 44 kommer en slags glad musikalisk vitamininjektion, där triolen spelas 
snabbt och de följande åttondelarna i takt 45 får en struttig karaktär som har en lätt 
framåtlutning.  
 
I takt 48 (2 minuter och 8 sekunder in i inspelningen) kan man höra hur jag landar på tonen e 
första slaget. Från och med takt 48 till 54 applicerar jag den punkteringsrytm, som jag redogör 
för i avsnittet ”Improvisatorisk touch och rytmiska figurer” (där jag inspirerats av rytmen av 
Ouvertyren ur Bachs orkestersvit nr 2 för flöjt och orkester). Det punkterade motivet sker på 
varje slag från takt 48 till 54, och jag låter åttondelarna få ”skutta” fram på ett dansant men 
ändå pompöst och majestätiskt vis. Jag kallar uttrycket för barocksnubbling. Dessutom spelar 
jag bara den översta stämman i dubbelgreppet i takt 50. 

 
Takt 55 låter annorlunda än takt 54 (2 minuter och 25 sekunder in i inspelningen), eftersom 
jag kände att jag behövde variera uttrycket och introducera något nytt, så jag spelade med 
korta och kvittrande stråkdrag ända från takt 55 till takt 57. 
 
I takt 57 tredje slaget (2 minuter 31 sekunder i inspelningen), arpeggierar jag ackordet raskt 
och del B och därmed hela stycket avslutas i takt 58 med ett ackord som jag arpeggierar på ett 
långsamt meditativt vis. 
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Diskussion  
I följande text redogör jag för arbetets klingande resultat sett ur ett konstnärligt perspektiv och 
reflekterar även kring arbetets ursprungliga syfte och frågeställningar. 
 
Speltekniska och musikaliska aspekter  
Vid den tidpunkt jag skriver denna diskussionsdel har arbetets klingande delar spelats in. 
Jag börjar med att säga hur överraskad jag blev att det gick så lätt att ställa om stråkhållningen 
i Bachs Sarabande och i barockifieringen. Jag kände hur stråkens tyngdpunkt hamnade högre 
upp. Stråken blev mer som en organiskt integrerad del av armen, nästan som den yttersta 
leden/spetsen av en fågelvinge, jämfört med känslan av att hålla långt bort i ena änden på en 
modern stråke. När man håller stråken långt ut vid froschen på en modern stråke, kan det 
understundom ge upphov till en instabil känsla. Det kan ha att göra med att froschen (längst 
ner) väger mer än den lätta spetsen. När man dessutom applicerar handen och armens tryck 
vid froschen som redan är tung, blir det en stor obalans i viktförhållanden mellan frosch och 
spets, och det brukar man kompensera med att man lägger på tryck med hjälp av pekfingret, 
vid övre hälften/spetsen. Pekfingret skapar ett tryck mot stången (spänningen mellan tagel och 
sträng ökar) vilket ger samma förhållanden som om spetsen vore lika tung som froschen. Man 
kan säga att man skapar tyngd och tonstyrka vid spetsen/övre hälften med hjälp av pekfingrets 
tryck, som kompenserar viktförhållanden. 
 
Generellt kan man säga att det är lätt att spela starkt vid froschen, och lätt att spela svagt vid 
spetsen på en modern stråke, som jag fått höra av mina violinpedagoger genom åren.  
Med högre barockhållning av stråken blev klangen mer ihålig och rak. Jag tillät mig i mycket 
större utsträckning spela så kallade raka toner, och undvek att vibrera på varje möjligt ställe, 
även fast det fanns tillfällen för det. Något som är ganska vanligt inom violinspel är att man 
som violinist parfymerar alla fraser med ett konstant vibrato. Det kan ge ett passionerat och 
smått nervöst intryck. Det ville jag undvika när jag spelade Bachs Sarabande, och gick in för 
att spela lite kallare och rakare vibratolösa toner. Det resulterade i att jag fick ett mer allvarligt 
och sakralt sound. Den sakrala och vibratofattiga ljudbild som jag strävade efter i Sarabande-
inspelningen, påminner lite klangmässigt om liturgisk sång, som är en andlig sångstil med 
rötter i kristendomens mässtraditioner.  
 
Man vet att J. S. Bach var verksam bland annat som organist under sin levnad och han spelade 
ofta i kyrkan. Han var en religiös man, och som lärare Gunnar Valkare sagt på en 
musikhistorialektion tillägnade J. S. Bach sina kompositioner till Gud. Med det sagt kan det 
vara givande att hålla högre upp på sin moderna stråke, om man vill ha en mer sakral 
barockklang när man spelar J. S. Bach. Känslan av stråkkontroll ökade delvis med den högre 
hållningen av handen i både Sarabande och barockifieringen men jag gillade inte riktigt det 
faktum att jag inte kunde hålla ut tonerna lika länge som med traditionell stråkhållning. Denna 
skillnad i taglets längd avgör alltså hur länge du kan hålla ut toner, och det är nästan som att 
barockhållning (kort barockstråke) på sätt och vis inbjuder till lite raskare grundtempo. 
 
Klangkvaliteten när man spelar med hastigare stråk i barockhållning påverkas också på ett 
annorlunda sätt än med modern hållning (blir lite lättare). När man ska spela starkt med 
modern stråkfattning på fiol finns det risk för att trycka för mycket med pekfingret. Om man 
pressar stråken med pekfingret i ett försök att spela starkt, kan faktiskt motsatt effekt uppstå. 
Ljudet av fiolen uppkommer då strängarna slås an och vibrerar pga. stråkens anslag. 
Strängarnas vibrationer/svängningar förs över från stallet ner i ljudpinnen som vibrerar- och i 
fiolens klanglåda fortplantas/förstärks ljudvågorna och kommer ut genom f-hålen på fiolens 
ovansida. Om man trycker för hårt på en sträng med stråken kan man störa strängens fria 
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vibration och därmed strypa klangen. När man inte tillåter strängen att svänga fritt kan man få 
ett klämt ljud. Därför vinner man inte så mycket på att spela för hårt på en fiol, utan man bör 
vara måttlig i sin ansats och intensiteten.  
Med barockhållning av stråken i Sarabanden och barockifieringen kände jag aldrig någon risk 
att jag skulle spela för starkt. Den högre hållningen kändes stabil och förhållandevis lätt, och 
ljudet jag fick fram var något mjukare, ihåligare och artikulationerna lät inte lika skarpa som i 
min inspelning av romantiska Bruch spår 1 med modern hållning. Om jag konsekvent i 
framtiden kommer att hålla stråken högre upp när jag spelar Bach, återstår att se. Jag 
konstaterar att ljudet/soundet jag fick fram är annorlunda och lättare än modern hållning, och 
det tycker jag passar bra till barockmusik. Dock tror jag att jag skulle behöva öva tekniken 
med högre stråkhållning på daglig basis, för att kunna bemästra tekniken så bra som möjligt. 
Det var hursomhelst intressant att spela Bach med högre stråkhållning.  
 
Barockifieringen 
Barockifieringens klingande resultat överraskade mig positivt och jag tycker att jag fick fram 
ett barockigt uttryck av Bruchs notbild. Klangmässigt fick jag fram en ganska avskalad och 
meditativ ljudbild beroende på stråkhållningen, men även en dystrare karaktär då jag sänkte 
grundtempot (jag inspirerades av Sarabandens långsamma tempo). När jag dessutom sparade 
in på vibratot, blev uttrycket ännu mer seriöst, och barockifieringen påminde speciellt mycket 
om den dystra Sarabanden vid B-delen av Bruch-avsnittet takt 40 i moll. Jag konstaterar att 
mina undersökningar om barockviolinen och den moderna violinen samt information om 
stråkhållning hjälpte mig i mitt musicerande, och bidrog till det klingande slutresultatet. 
Det var intressant att läsa att man bland annat under barocken kunde använda vibratot fritt 
efter eget behag, som mina efterforskningar visade. Innan arbetet skrevs hade jag 
uppfattningen att man spelade fiol relativt torrt och ihåligt, men jag börjar misstänka att 
barockviolinisterna möjligtvis vibrerade mer än vad man kan tro att de gjorde.  
 
 
Återblick på syftet 
Om jag blickar tillbaka på syftet och arbetets frågeställningar tycker jag att jag har fått svar på 
mina frågor. När jag tillgodogjorde mig information kring barockpraxis och barockviolinen 
berikade jag mitt Bachspel, bland annat med en ny stråkteknik, och barockifieringen var ett 
resultat av mina inledande efterforskningar. Bruchsatsen med romantisk violinteknik 
fungerade också, och det är ju på det sättet  jag är van att spela. När min barockifiering av 
Bruch klingade annorlunda än originalversionen i slutändan, pekade detta på en 
underliggande tanke jag hade innan arbetet, nämligen; att jag tror att man bör vara medveten 
om vilken speltradition och förförståelse man har innan man spelar musik, eftersom det kan 
påverka resultatet.  
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Reflektion kring arbetet 
Experimentet (barockifieringen) i arbetet kan delvis ses som en liten musikalisk protest mot 
att violinister (även jag själv) applicerar i olika stor omfattning vår/min egen romantiska 
speltradition på äldre musik. Jag ville delvis visa på hur annorlunda man kan få ett 
musikstycke att låta, genom att applicera en annan spelpraxis, dvs. när man struntar i den 
uppförandepraxis som rådde när kompositionen skrevs. Som musiker kan man ta olika mycket 
hänsyn till historiska fakta, till de exakta och autentiska förhållandena kring barocken, och det 
påverkar det klingande resultatet. Detta ville jag bland annat undersöka när jag presenterade 
olika violinisters tolkning av Bach. Man kan se det som att dessa violinister är, så att säga 
olika mycket autentiska.  
 
Vad är då målet med musik, att vara så autentisk som möjligt, eller spela så vackert som 
möjligt? Jag tror att man som musiker ska försöka sätta sig in, och tolka kompositörens 
ursprungsmening. Kompositören levde under en viss period i historien och det var för den 
tidens instrument han skrev sin musik. Därför kan det vara viktigt och lärorikt att fördjupa sig 
kring instrumenttekniska och historiska företeelser. Så det har betydelse att vara autentisk i 
sitt spel, men det får inte vara på bekostnad av det musikaliska uttrycket. Man får aldrig 
glömma bort att beröra publiken med musiken. 
 
Nåväl, det är ju mänskligt att ”fela”… 
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Musiklänkar/videolänkar är kopplade till webbsidorna: www.spotify.com, och 
www.youtube.com (2012-04-25) 
 
Violinisten Sergiu Lucas dödsruna i tidningen The New York Times 9 december 2010 
http://www.nytimes.com/2010/12/09/arts/music/09luca.html?_r=0 (2013-05-01) 
 
Bilder i arbetet 
Bilden på en barockviolin och en modern violin i profil är hämtat från skivboken till  
Lp-skivan Johann Sebastian Bach The Sonatas And Partitas for Unaccompanied Violin BWV 
1001-1006 Sergiu Luca Violin 1977 Nonesuch Records Inc. 
 
Bilden på olika violinstråkar genom historien är hämtad från Sohlmans musiklexikon, sida 
503. Åstrand, Hans (red.) (1975-1979). Sohlmans musiklexikon.. 2., revid. och utvidgade uppl. 
Stockholm: Sohlman 
 
 
Övriga källor till information 
 
Lp-skivan med medföljande texthäfte: Johann Sebastian Bach The Sonatas And Partitas for 
Unaccompanied Violin BWV 1001-1006 Sergiu Luca Violin 1977 Nonesuch Records Inc. 
 
Andra historiska påståenden och företeelser som jag nämner i arbetet baserar jag på muntlig 
information från följande personer:  
 

• Gunnar Valkare (lektioner i musikhistoria vid Musikhögskolan i Piteå) 
 

• Kjell Dennersten (lektioner i idé- och kulturhistoria vid Hvitfeldtska gymnasiets 
estetiska program, Göteborg) 

 
• Ruth Tatlow (lektioner i musikhistoria vid lilla Akademien, Stockholm) 

 
• Bertil Pohl, fiolbyggare, Göteborg (samtal) 

 
All övrig information om violinspel har förmedlats till mig av mina violinpedagoger de 
senaste 17 åren. Här nedan är mina violinpedagoger i kronologisk ordning: 
 

• Ingvor Smith - violinlärare kulturskolan i Solna. 
 
• Laszlo Sziranyi - violinlärare på estetiska programmet Hvitfeldtska Gymnasiet 

Göteborg. 
 

• Nina Balabina - Violinlärare, Konstnärlig ledare och grundare av Lilla Akademien 
Stockholm. 

 
• Oleg Balabine - violinprofessor på Lilla Akademien, Stockholm. 

 
• Christian Svarfvar - violinlärare/violinvirtuos, Stockholm. 
 
• Ulf Wallin - violinprofessor på musikhögskolan “Hanns Eisler” i Berlin. 
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