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Inledning 

Fem år av studier på Kungliga Musikhögskolan med inriktning på Tidig Musik och med 
barockviola som huvudämne är snart avslutade. Du som läser kanske undrar hur jag kom att 
specialisera mig på det som kallas tidig musik och som enligt min studieplan innefattar åren 
1300-1850? 

Jag började spela både violin och piano vid 8-års ålder. Det blev vanlig grundskola för mig 
mellan årskurs ett och nio och på fritiden musikundervisning på Lilla Akademiens dåvarande 
eftermiddagsskola där vi utöver instrumentalundervisning hade allt från gehörsträning till 
dans. Gymnasiet gick jag på en yrkesmusikerutbildning på Södra Latin i Stockholm och det 
var också där som jag för första gången fick prova att spela viola i en kammarmusikgrupp. 
Jag tyckte om den mörkare klangen och fyllighet som violan hade jämfört med violinen. Efter 
gymnasiet gick jag ett år på Birkagårdens folkhögskola med violin fortfarande som mitt 
huvudinstrument. En tid senare fick jag veta att Musikkonservatorium i Falun hade en extra 
antagning till deras eftergymnasiala utbildning. De sökte altviolinister och jag sökte dit och 
kom in. Ansökningen var på violin eftersom jag inte spelade viola så ofta och inte heller hade 
något eget instrument. Nu var viola mitt huvudinstrument och det kändes helt rätt. På 
Musikkonservatoriet fick jag för första gången prova att spela på en barockviola. Jag tyckte 
att instrumentet hade en spännande klang och samtidigt var det en utmaning att få 
instrumentet att klinga fint. Jag som alltid spelat på stål eller syntetsträngar var inte van vid 
att hantera de känsliga sensträngarna. Tryckte jag lite för hårt på strängarna med stråken 
stryptes klangen direkt men å andra sidan kunde detta instrument med rätt tryck på stråken få 
ett väldigt vackert ljud. Detta var mitt första möte med ett barockinstrument. Några år senare 
kom jag i kontakt med barockviolinisten och pedagogen Ann Wallström via några vänner 
som redan studerade för henne. Jag köpte en barockviola och jag började ta lektioner för Ann. 
Sedermera kom jag in på barockviola på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där Ann 
Wallström undervisade på avdelningen Tidig Musik.  

Under utbildningen har jag spelat allt från musik från medeltiden på fiddla (violinens 
föregångare) till den berömda ”Arpeggione sonatan” av Franz Schubert (1797-1828). Störst 
fokus under utbildningen har varit på barockmusik som vi brukar säga sträcker sig mellan 
åren 1600-1750. Som altviolinist är jag hänvisad till en ganska begränsad solorepertoar då 
violans repertoar utvecklades senare än t.ex. violinens. För viola finns först och främst G. P 
Telemanns (1681-1767) violakonsert i G-dur (TWV 51) som anses vara den första konserten i 
historien skriven för viola. Annars finns det knappt finns något skrivet för soloviola under 
barocken. Under min studietid har jag fått spela massor av musik som inte från början är 
skrivet för viola. Några exempel är J. S Bachs (1685-1750) sonater för viola da gamba och 
solosonater för violin, Vivaldis cellosonater och Telemanns fantasier för soloviolin. Jag fick 
också pröva att spela musik av den franska Viola da gamba virtuosen Marin Marais,( 1656-
1728) som levde under den franska solkungens kulturblomstrande era. Jag studerade in 
musiken med noter från en gravyr av en handskrift som finns på Petrucci Music Libary Free 
Public Domain Sheet Music på webbsidan www.imslp.org. Musiken var noterad i altklav, 
tenorklav och basklav och min notläsning blev lite osmidig just av alla klavbyten. Dessutom 
fanns det ackord i notbilden med fler toner än vad jag hade strängar och symboler i notbilden 
som jag inte kände till. Jag valde ett stycke där Marais växlade mellan alt och basklav och 
efter en tid hade jag lärt mig musiken. När jag dessutom hade instudering med min lärare och 
cembalisten Mayumi Kamata fick jag en helhetsbild av Marais musik med all spännande 
harmonik som cembalon bidrog till. Det var då någon gång som jag fick idén med mycket 
inspiration av både min huvudinstrumentlärare och instuderingslärare att transkibera om 
några fler stycken av Marais till viola. Så det blev kom att bli mitt masterarbete.  

I detta arbete kommer jag redovisa olika frågeställningar som jag fått under arbetes gång. Jag 
har jobbat med delar ur en danssvit i den tredje gambaboken (”Pieces de viol”) bestående av 
sex stycken danssatser och karaktärstycken. Marais skriver i förordet till Pieces de Viol II 
från 1701 att styckena även lämpar sig på instrument som orgel, cembalo, teorb, luta, violin 
och traversflöjt. Kanske kan även musiken från den tredje boken fungera på ett annat 
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instrument än gamba? Mitt mål med transkribering var att komma fram till en tolkning av 
musiken som slutligen skulle framföras på min examenskonsert. Examenskonserten ägde rum 
den 27/5 -2013 i Musikhögskolans Lilla Sal. En inspelning från konserten finns att lyssna på. 

En bakgrund till fransk barockmusik och till 
Marin Marais 

Detta stycke är avsett för att få en bakgrund till den musikaliska miljö som Marin Marais 
verkade i och om Marin Marais själv. Fakta är hämtat och sammanställt från James R. 
Anthonys bok ” French Baroque Music”, The New Grooves Dictionary och Wikipedia. 

Under åren 1666 och 1715 var Ludvig den XIV Frankrikes kung. Han kallades för Solkungen 
och var förutom beskyddare till kulturen själv en skicklig dansare. Han medverkade i ca 80 
roller i 40 olika operor och baletter under sin livstid. Samma år som Ludvig den XIV besteg 
tronen grundade han den Kungl. Balettakademien och de följande åren grundade han även 
akademier för vetenskap, skrivkonst, musik och arkitektur. Hovets var väl organiserat i tre 
huvudsakliga musiksektioner; ”Musique de la chambre”, ”Musique de la grande Ecurie” samt 
”Musique de la Chapelle Royale”. Den första gruppen var kammarmusiken, där instrument 
som passade att spelas i mindre lokaler ingick, exempelvis; luta och viola da gamba. I nästa 
grupp som kallades för stallmusikkompaniet ingick mer ljudstarka instrument som passade att 
spelas utomhus som t.ex. säckpipor och oboer. Den tredje gruppen var hovkapellets 
musikverksamhet där sångare och en bl.a. en stråkensemble verkade. Utöver dessa tre 
huvudsakliga grupperna fanns kungens stora orkester även kallat ”Vingt-quatre Violins”, (de 
tjugofyra violinerna)samt kungens lilla violinensemble. Totalt i alla dessa grupper rörde det 
sig om ca 120 stycken musiker som hade titeln ”Musicians du Roi ” dvs. kungens musiker. En 
av dessa var Marin Marais som föddes år 1656 i Paris och började sin musikaliska karriär som 
sångare i kören i St Germain l´Auweris kyrka. Han började studera viola da gamba hos 
Hoteman och senare för dåtidens mest berömde gambaspelare Sainte Colombe. Studierna hos 
Sainte Colombe lär ha avslutats redan efter sex månader då han sägs ha överträffat sin lärare i 
skicklighet. I komposition undervisade Marais av Jean-Baptise Lully (1632-1687), en 
italienare som kommit till hovet i Frankrike för att tjäna som dansare och violinist och kom 
att styra musiklivet i det franska hovet. Lully fick år 1653 titeln hovkompositör, år 1661 till 
överintendent över hovmusiken och slutligen år 1662 fick han den finaste titeln Musikmästare 
(”Maitre de la Musique”). Marais skrev ett fåtal operor tydligt influerade av Lully. Som var 
hans lärare i komposition. År 1767 fick Marais tjänsten som en av kungens musiker. Tre år 
senare uppgraderades hans titel till ”kungens förste gambaspelare”.  Han skulle arbeta i hovet 
till 69 års ålder. Efter hans avgång tog sonen Vincent över hans tjänst. Marais komponerade 
en hel del instrumental musik men framförallt är han berömd för sina kompositioner för viola 
da gamba. Han har en stor produktion av verk för en, två eller tre basgambor samlade i fem 
böcker/ samlingar av kompositioner skrivna mellan åren 1686 och 1725. Dessa kallas ”Piece 
de Viole” och innehåller drygt 500 kompositioner. Basgamban har 7 strängar som oftast är 
stämda på följande sett, räknat från den lägsta strängen. D-A-E-C-G-D-A dvs, kvart, kvart, 
ters, kvart, kvart. Varje bok har ett mer eller mindre omfattande förord (”avertissement”) där 
Marais bl.a. förklarar ornamenten som tex drillar och andra  utsmyckningar som 
kompositioner innehåller. Pieces de viole innehåller danssatser som t.ex. chaconne och 
sarabande men även satser som Marais själv kallade karaktärsstycken. Dessa kunde ha namn 
som ”La Brillante”, ”Plainte” och ”Charivary.”  
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Porträtt av Marin Marais av André Bouye (1656-1740 
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Om transkriberingen 

Vad blev annorlunda när jag transkriberar musik skrivet från ett instrument till ett annat? 
Vilka är de instrumenttekniska skillnaderna? Kan jag utföra ornamenten på en viola och 
samtidigt behålla deras funktion och effekt? Det här är några av de frågor som kommit upp 
under arbetets gång. 

Notation och notskrivningsprogram 
Jag har studerat in musiken från en modern utgåva av Gordon J. Kinney från 1976 publicerat 
av A-R Editions, Inc. Madison och även från Marais handskrift, graverad av Francois du 
Plessy och publicerad av Marais själv 1711. 

Musiken är noterad i alt-, bas- och tenorklav och kan mitt i ett stycke växla mellan klaverna. 
Som altviolinist är jag van vid klavbyten mellan altklav och g-klav men är särskilt inte van 
vid att läsa basklav eller tenorklav. För att underlätta det för mig och för eventuellt andra 
altviolinister ville jag notera allt i altklav. Jag började med att transkribera musiken för hand 
men tänkte att det skulle bli enklare att läsa både för mig och för andra altviolinister som ville 
spela musiken om jag skrev noterna på dator. Jag valde att göra ett partitur med både 
gambastämman och med en besiffrad basstämma i notskrivningsprogrammet Sibelius. Själva 
arbetet i Sibelius har tagit lång tid inte minst eftersom Marais noter är fulla av ovanliga 
symboler. En symbol som jag inte kunde jag hitta i Sibelius är symbolen för ornamentet 
plainte och pga. tidsbrist har jag inte kunnat skriva i den i noterna.  

Stråken och stråk  
Bägge instrumentens stråkar är byggda efter en slags barockmodell och barockstråkar är 
byggda så att de är lättast vid spetsen och tyngst vid froschen. Jag skulle kunna lika 
barockstråken vid en pilbåge. Skillnaden mellan viola da gambans och violan stråkbehandling 
är att jag på en viola håller och drar stråken i ett vertikalt läge medans om du spelar viola da 
gamba håller du och drar den i ett horisontalt läge. När jag spelar med en barockstråke på 
violan blir det mest tyngd och accent på nedstråket och lättast och minst obetonat på 
uppstråket. Detta blir alltså tvärtom på viola da gamba pga. den annorlunda vinkeln så det 
mindre betonade stråket är ett nedstråk på en viola da gamba och den starkt betonade stråket 
ett uppstråk.  Då Marais anger stråk i noterna med bokstäverna p (upp)och t (ned) har jag 
gjort tvärtom på violan. Där det på gamba är upp är det på viola ned och vise versa. I 
transkriptionen använder jag mig av moderna tecken för upp- och nedstråk istället för de 
ursprungliga bokstäverna p och t. Ett exempel på detta är i den första takten i Prelude (se 
bilden nedan) där det står ett t under den första noten som motsvarar effekten av ett uppstråk 
på viola. Det är väldigt logiskt då frasen leder till taktens tredje slag och det blir tydligast 
genom att spela det mindre betonade slaget med ett uppstråk och det mer betonade slaget med 
ett nedstråk. Det är ganska kul att Marais är så tydlig i sin utgåva. Med dessa symboler för 
ornament kan vi omöjligt i detta fall missuppfatta vart den musikaliska frasen är på väg. 
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Arrangering och omfång 
En annan del av transkriberingen har varit att arrangera om musiken. Basgamban som Marais 
komponerat för den här musiken har sju strängar som oftast är stämda på följande sett (räknat 
från den lägsta strängen); D,A, E, C, G, D, A dvs. kvart, kvart, ters, kvart, kvart.  Violan har 
fyra strängar och är stämd i kvinter räknat från den lägsta strängen; C,G, D och A. Eftersom 
gambans omfång skiljer sig från violans och jag ofta stöter på toner som är för låga för mitt 
instrument finns det en del som jag behöver ändra och anpassa för att spelas på viola. Där det 
går för lågt för mitt register har det ibland varit frestande att oktavera upp dessa toner eller 
figurer. Eftersom den grafiska linjen i musiken är en parameter för att tolka notbilden kan det 
då ge en oönskad effekt om man oktaverar upp en figur rakt av. Ett exempel på detta hur man 
kan lösa detta finns i takt åtta i Allemande. (se bilden nedan) Denna nedåtstigande figur 
kommer i slutet på en fras och kan få effekten av ett nytt initiativ snarare än ett avslut om jag 
oktaverar upp figuren.  

 

Instrument och ackord  
Gambans sju strängar, mer plana stall och tätare sittande strängar gör det enklare att spela 
dubbelgrepp och större ackord än t.ex. på en viola. Marin Marais tar vara på instrumentets 
egenskaper och har många stora ackord och dubbelgrepp på i sina kompositioner. Marais gör 
en uppdelning år 1717 i förordet till den fjärde boken att han delat in boken i tre delar med 
olika typer av stycken ”så att alla kan hitta något som passar den bättre”. Den första delen 
lämpar sig till ”personer som föredrar svåra stycken som är lättsamma, sångbara och lite 
innehållande ackord” medan den andra delen” passar de som är avancerade i sitt spel och 
uppfattar styckena som mycket svåra till en början, men med bara lite uppmärksamhet och 
övning kan behärska dem.” Den tredje delen består av kompositioner för tre basgambor. Då 
violan har tre strängar färre än gamban har jag behövt förenkla många ackord. Innan jag 
förenklat ackorden har jag behövt förstå funktionen och syftet med dem. Dels har det varit 
viktigt att förstå den harmoniska funktionen av ackordet så viktiga toner såsom grundtonen 
eller extra intressanta toner som sjuan i ett ackord inte fallit bort. En annan mening med att 
behålla funktionen handlar om vilken effekt eller gest som ett ackord kan ha. Effekten tror jag 
beror på karaktären av stycket som ackordet finns i. Är det en livligare sats som i Fantasie (se 
bilden nedan) kan man tolka att slutackordets effekt ska vara likt ett hastigt vingslag eller som 
en kaskad av toner. Jag tror inte det ska vara ett långsamt arpeggio där man hör varje ton på 
ett melodiskt sätt. Där tror jag huvudsaken att grundtonen och kvinten finns med. Dock har 
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jag behövt tänka på att detta slutackord inte får sluta på kvinten, tersen eller sjuan utan det 
bör vara grundtonen på toppen. 
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Marais ornament på viola 

Ornament är som en slags utsmyckningar i form av t.ex. drillar och förslag som Marais 
använder sig för att förstärka karaktärer och ge liv åt kompositionen. Jag tolkar det som att 
ornamenten är viktiga för Marais musik. Marais ger oss en förteckning över de olika 
ornamenten och vad de betyder i sina förord till Pieces de Viole. Här nedan är några citat 
valda från dessa förord. 

”Je me suis enfin determiné a les donner la maniere dont ie les joue avec 
tous les agréments qui les diovent accompagner…” 
”Jag har tillsist bestämt mig för att visa hur man spelar med alla ornament 
som bör höra till musiken…” Ur förordet till Pieces de Viol I, 1686. 
”Les plus belles pieces perdant inifiment de leur agrément, si elles ne sont 
exécutteés dans le goût qui leur est propre,et ne pouvant donner unde ideé 
de ce goût en me servant des notes ordinaires  j ´ay ête obligé de supleér 
de nouvelles marques…” 
”Även de vackraste musikstyckena tappar in charm om de inte utförs med 
den goda smaken och för att ge en hint om denna smak har jag behövt 
lägga till nya symboler…” Ur förordet till Pieces de viol III, 1711. 

Jag har provat att genomföra de ornamenten som jag stött på i delarna av sviten nummer fyra 
ur gambaboken nummer tre. Jag kommer inte att diskutera alla ornament utan jag har valt att 
berätta om några ornament, vissa som krävde mer laborering och andra som var enklare att 
utföra på violan.  

”Plainte” som har en symbol ser ut som en vertikal våg placerat innan tonen. Se ett exempel 
på bilden nedan i första takten och innan tredje taktslaget. Plainte betyder klagan på franska 
och är ett slags vibrato som utförs på gamban genom att gunga lillfinger över ett band. Att 
använda ett mindre starkt finger och att gunga eller rucka fram ett vibrato över bandet ger ett 
dovt ljud på en gamba. Eftersom jag inte har några band på mitt instrument och inte alltid kan 
spela plainte med fjärde fingret har jag fått laborera fram något motsvarande. Målet var att 
hitta en mindre brilliant klang.  

 

 
På öppna strängar som i takt ett i Prelude (se bilden ovan) får jag kväva ljudet med ytterligare 
ett finger placerat precis intill strängens början. När jag har ett finger på greppbrädan och gör 
en plainte får jag placera ett finger väldigt nära den faktiska tonens finger och sedan rucka det 
sist dit placerade fingret mot det andra. Det är noga med att ha fingrarna väldigt nära varandra 
så det inte klingar en kvarts ton eller en halv ton extra eftersom det ska låta som ett slags 
vibrato på samma ton. Då jag ännu inte hittat ett sätt i notskrivningsprogrammet Sibelius att 
skriva ut symbolen för plainte kommer jag tillsvidare att skriva in den för hand. 

”Pincé” eller ”Flatement” som har en symbol som ser ut som en horisontell våg, placerat över 
den berörda tonen i noterna är i motsats till Plainte ett två fingers vibrato. Detta är lättare att 
översätta till en viola genom att spela ett större och mer klangrikt vibrato.  
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”Tremblement” som har en symbol som ser ut som ett komma och är placerat över den 
berörda tonen i noterna betyder darrning, skakning eller rysning på franska. Till engelska är 
”tremblement” översatt till ”shake”. ”Tremblement” är förenklat sagt en slags drill och 
beroende på om tonen är inbunden eller inte utförs drillen på olika sätt.  Den utförs också på 
annat sätt om det är en punkterad not eller inte. Längden på drillen varierar också. Karaktären 
är en nervös känsla, som när man är kissnödig och ryser till. Det är ingenting som jag upplevt 
vara svårt att utföra på en viola då det inte är några band inblandade. 

”Battement” som har en symbol som är bokstaven x placerat över den berörda tonen i noterna 
har fått sitt namn från franskans ord ”battre” som betyder att slå. Ett battement syftar till att 
smycka ut huvudtonen med en ton under. Ett battement kan göras längre beroende på styckets 
karaktär. I en snabb sats hinner man kanske bara med en enkel battement. I en långsammare 
sats hinner du göra en dubbel eller kanske till och men trippel.  

”Enflé” som har en symbol som är bokstaven e betyder att svälla eller växa på franska. Jag 
tycker att vi översätta till ett modernt crescendo. Det är kul att leka med tanken om Marais är 
slarvig eller noga med var han skriver ut symbolen. Det är inte alltid precis i början av en ton 
eller en båge som den är placerad. Se ett exempel på det på i Prelude, (se bilden nedan) tredje 
takten, andra slaget. Symbolen för enflé är inte placerat rakt över tonen på andra slaget utan 
strax efter. I samma Prelude (se bilden nedan) 15 i takt ett är detta e placerat mycket närmre 
slag ett och ett halvt.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar 

Här kommer en förteckning över ändringar jag gjort i min transkription med en kortare 
kommentar om varför jag gjort ändringen ur ett tekniskt perspektiv och ur ett musikaliskt 
perspektiv. Jag kommer inte att diskutera alla ändringar jag gjort utan jag väljer ut några och 
hänvisar till liknande exempel. 
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Ur Prelude från gravyren 1711 

 
 

Ur Prelude från min transkription 

 
 

 

Det enda som jag behövt ändra i Prelude är i den femte takten där jag inte spelar oktaven och 
har bort med längsta tonen till förmån för smidigare fingersättning och för att kunna utföra 
ornamentet batement på bästa sätt.  

Ur Fantasie från gravyren 1711 
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Ur Fantasie från min transkription 

 

 
I takterna 17 till 20 i Fantasie har jag tagit bort den lägsta tonen i dubbelgreppen som inte 
ligger bekvämt på viola för att kunna ta ett snabbare tempo som ger den rätta karaktären åt 
stycket. Jag tycker att det är viktigare med rätt känsla och tempo än att höra och spela 
dubbelgreppen. I näst sista takten (takt32) har jag reducerat ackordet till en ton. Även detta 
till förmån för att få det flöde och tempo jag vill ha. Eftersom jag ackompanjeras av en 
cembalist kan jag försäkra mig om att tonerna som jag inte tar i ackord spelas av cembalisten. 
I den sista takten (takt 33) reducerar jag slutackordet från sex till tre toner. I det tempo som 
jag har i stycket ska slutackordet dras i hastigt svep och detta gör bäst genom att spela det 
med tre toner. 

Ur Allemande från gravyren 1711 
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Ur Allemande från min transkription 

 

 
I Allemande har jag gjort en hel del ändringar. I den fjärde takten reducerar jag ackordet till 
en ton eftersom de inte finns i violans omfång. I takt åtta finns en nedåtstigande figur som jag 
inte kan göra då den är utanför mitt omfång. Jag befinner mig redan i ett lågt läge och får jag 
göra en kompromiss och göra en figur som både är uppåtgående och nedåtgående. I samma 
takt (takt 8) i slutackordet reducerar jag ackordet till en ton. Flera exempel på reduceringar av 
dubbelgrepp och ackord finns i takterna; 16, 18,19 och 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

15 

Ur Courante från gravyren 1711 

 

Ur Courante från min transkription 

 
I den fjärde takten på första slaget i Courante (se bilden ovan) har jag ändrat dubbelgreppet 
till en ton. Jag spelar den ton som den föregående figuren går till rent melodiskt så jag förstör 
inte den melodiska linjen. Att jag tar bort den understa tonen i dubbelgreppet underlättar att 
spela ornamentet pincé. Jag tror musiken blir mindre lidande om jag tar bort den understa 
tonen i dubbelgreppet än om jag väljer bort att spela ornamentet. I samma takt(den fjärde) fast 
på tredje slaget reducerar ackordet till en ton. Jag behåller den tonen som är nödvändig för 
dissonansen med ornamentet pincé. I den sjätte takten är det stora ackordet som avslutar 
takten reducerat till en ton samt tonerna som leder till ackordet är ändrade. Liknande 
ändringar är gjorda i takt 9,11,15,18 och 19.  
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Ur Sarabande från gravyren 1711 
 

 

 

Ur Sarabande från min transkription  

 
 

I Sarabande har jag gjort reduceringar av dubbelgrepp i takt 4, 9, 12, 16 och 19. Jag har tagit 
bort den understa tonen i dubbelgreppet av samma skäl som i Courante alltså för att på bästa 
sätt kunna utföra de ornament som finns och för att se till att göra den melodiska linjen så 
tydlig som möjligt. Slutligen är det sista ackordet i Sarabande reducerat från fyra toner till en 
av det enkla skälet att jag tyckte det var vackrare med en ton när jag avslutar denna innerliga 
och för mig nostalgiska sats. 
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Sammanfattning 

Som musiker och student är jag van att studera in musik genom att t.ex. anteckna stödord eller 
andra tecken i noterna, läsa partitur och lyssna på olika inspelningar. Jag är mindre van att 
skriva om ett musikstycke och mina tankar bakom interpretationen av det. Även fast jag 
ibland under min utbildning skrivit loggbok, oftast under mina egna övningspass är jag inte 
van att formulera mig så att någon annan ska ha nytta av mina idéer. Jag tycker det blir det 
tydligare för mig hur omfattande arbetet bakom en interpretation är när jag sätter ord det och 
dessutom försöker göra det begripligt för någon annan. Att transkribera musik som varit den 
huvudsakliga delen av arbetet har bara varit ett moment av arbetet. Utöver det har jag bl.a. 
letat information, läst olika böcker, träffat personer med special kunskap på olika områden 
och förstås studerat in musiken på mitt instrument. 

För att besvara de frågor som ställde mig själv om själva transkriberingen så tycker jag att det 
generellt sätt fungerat bra att spela gamba repertoar på viola. Detta inte minst för att det gått 
att utföra många av ornamenten på viola som är så viktiga i Marais musik. Jag tror Marais var 
oerhört noga och medveten om vad hans ornament hade för effekt och hur och var han 
använde sig av dem i sina kompositioner. Så det är kul att det varit möjligt att utföra dessa 
även på violan. 

I Pieces de Viol har Marais själv gjorde en uppdelning av sina stycken, de med mer eller 
mindre fulla av ackord. i Jag har valt stycken ur Pieces de Viol som varit mindre fulla av 
ackord och dubbelgrepp. Jag skulle säga att det jag saknar när jag spelar den här musiken på 
viola är viola da gambans bottenregister och stora ackord som så ofta stycken avslutas med. 
Inte heller gambans särskilda klang och karaktär går att ersätta men jag tycker viola och viola 
da gamba är mer likt varandra i klangfärg än t.ex. violin och viola da gamba. Jag blev också 
inspirerad till att spela den här musiken av Marais själv som skriver i förordet till Pieces de i 
viole II att styckena även lämpar sig på instrument som orgel, cembalo, teorb, luta, violin och 
travers flöjt. Kanske kunde stycken i den tredje boken också passa för andra instrument än 
viola da gamba?  

När examenskonserten väl närmade sig frågade jag mig själv vilka noter jag skulle använda 
under konserten.  Valet föll på Gordon Kinseys utgåva. En av anledningarna till detta var att 
jag i början av min instuderingsprocess använde mig av denna notbild. Under arbetet med 
transkriberingen utgick jag framförallt från handskiften från 1711 och gick in i musiken i 
detalj, undersökte och lärde känna de för mig nya symbolerna i musiken (ornament), 
laborerade med olika lösningar för att anpassa vissa passager för instrument. När väl min 
transkribering var klar och jag skapat mig en bild av Marais intentioner med kompositionen 
samt lärt mig musiken utantill valde jag inför konserten att gå tillbaka till den första utgåvan. 
( Gordon Kinsey) Noterna fick då en funktion av ett slags minnesstöd. Min transkription 
hoppas jag vara till stöd för andra altviolinister som tar sig an den här musiken. Slutligen 
tycker jag att det är positivt med det här arbetet att jag utökat min solorepertoar och 
förhoppningsvis kommer att inspirerat andra altviolinister att hitta ny musik att arrangera och 
spela på viola. 
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Bilagor 

Bilaga 1   
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Bilaga 2 

FANTASIE 41 
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Bilaga 3 

ALLEMANDE 42 
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Bilaga 4 

COURANTE 43 
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Bilaga 5 

SARABANDE 44 
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