
Hej kammarmusikvän! 
 
Lunds Kammarmusiksällskap i samarbete med Musik i Syd arrangerar nästa spelafton vars musiker fått vänta ett 
år på att komma och spela i Magle Konserthus. Måndag den 25 oktober kl. 19.00 hälsar vi Camerata Nordica 
och klarintettvirtuosen Emil Jonason välkomna till Lund. 
Camerata Nordica är Kalmar läns professionella kammarorkester och en av Sveriges främsta i sitt gebit. 
Orkestern startades 1974 och det utmärkande för denna är att de spelar i camerataform, dvs. stående i olika 
grupper utan dirigent. 
De har i samarbete med skivbolaget BIS gett ut ett stort antal skivor och blivit nominerade tre gånger för en 
Grammis-utmärkelse. Läs mer om Camerata Nordica nedan. 
Camerata Nordica: Hemsida – Facebook – YouTube 
 
Emil Jonason är ett stjärnskott på klarinett utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och medföljande 
studier för Hermann Stefánsson, Martin Fröst, Kjell-Inge Stevensson och Yehuda Gilad. 
Han har gett ut flera CD, den senaste i februari -21 med klarinettkonserter av Emmy Lindström (tillika Emils fru) 
och Mozart tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Stefan Solyom. Mer om Emil 
Jonason nedan. 
Emil Jonason: Hemsida – Facebook – YouTube 
 
Kvällens program:  
Mozart, Klarinettkvintett A-dur, K 581 (1789) 
Brahms, Klarinettkvintett h-moll op. 115 (1891) 
 
Se verkbeskrivning i bilaga! 
 
Biljettpris: Man kan förköpa biljett på https://www.ticketmaster.se. Kl. 18.30 öppnar biljettförsäljning på Magle. 
Medlemmar och studerande 120 kr, övriga 200 kr, ungdomar under 18 år gratis. Betalning kan ske med kontokort, 
Swish eller kontanter. 
Medlemskort för höst- och vårsäsong kostar 300 kr och kan lösas genom inbetalning till sällskapets bankgiro 
607-2672 samt vid konserterna. 
 
Vi rekommenderar fullt vaccinerade lyssnare. 
 
Välkommen! 
Styrelsen www.lkms.se 
 
Nästa spelafton är måndag 8 november med Musica Vitae med sopranen Amelia Jakobsson, Johan Ullén, piano 
och Jasmin Gomaa, valthorn. 
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LKMS, spelafton med Camerata Nordica den 25 oktober 2021.
Något om verken som spelas.

Mozart, Kvintett för klarinett och stråkkvartett, A-dur, K 581
1. Allegro 2. Larghetto 3. Menuetto – Trio I – Trio II

4. Allegretto con variazioni
1789

Om någon vill hävda att klarinettkvintetten kanske är Mozarts allra finaste verk så skall
vi väl inte motsäga denne någon, även fast han då använder oerhörda ord.

Så skriver Folke H Törnblom om detta verk från 1789 i sin bok Mozart, Köchel 1-626.
Kvintetten har av Mozart kallats Stadlerkvintetten eftersom den, liksom den två år senare
komponerade Klarinettkonserten, skrevs för den fenomenale klarinettvirtuosen Anton
Stadler.1 Både klarinettkvintetten och klarinettkonserten skrevs för att framföras på ett
nykonstruerat instrument, basettklarinetten, som kunde spela 4 halvtoner lägre än A-
klarinetten. När detta instrument kom ur bruk, fick de två verken framföras på A-
klarinett. Detta medförde, i varje fall i konserten, att en del melodislingor, som gick lägre
än A-klarinettens register, fick skrivas om. Numera kan man på cd få höra båda verken
spelade på nykonstruerade basettklarinetter och då förhoppningsvis efter original-
partituret.

I första satsens Allegro framträder i huvudgruppen tre teman, som får stor betydelse i
satsen: Det inledande temat i stråkarna

får ett omedelbart svar i klarinetten:

Ett tredje tema inleds i klarinetten:

Det får ett svar i cellon och fyller sedan ut resten av huvudgruppen. Sidotemat presente-
ras i violin 1

Klarinettens svar i moll har stor skönhet.
En dialog mellan violin 1 och klarinetten bildar sluttema:

Expositionen tas för det mesta i repris, såsom Mozart föreskriver. Genomföringen börjar
med tema 1 men fylls i övrigt helt av tema 2. Återtagningen följer i stort expositionen,
men man kan lägga märke till smärre förändringar i klarinettens mollsvar på sidotemat.

1 Anton Stadler (1553-1812) var nära vän till Mozart, även om flera källor menar att Stadler dåligt lönade
denna vänskap. Han påstods ständigt ha ätit och druckit på Mozarts bekostnad och sällan ha återbetalat
några lån. Troligen var Stadler även inspirationskälla till ett annat Mozartmästerverk, Trion för klarinett,
viola och piano, K 498.
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Ibland kan man i inspelningar få höra ensembler, som följer partiturets anvisning att ta
även satsens andra del, genomföring/återtagning, i repris. Satsen blir da ca 13 minuter
lång.

Den långsamma andra satsen, Larghetto, är uppbyggd av två avsnitt som upprepas en
gång. Första delen har följande tema, där klarinettens sammetsmjuka ton till de sor-
dinerade stråkarna utgör en utsökt kombination.

Den kontrasterande delen har en inte mindre vacker melodi i samspel mellan violin och
klarinett:

I ett verk av denna kvalitet måste naturligtvis även Menuettsatsen sticka ut. Det gör
den genom sin längd med två Trios, genom sin uttrycksfullhet och genom sin varierande
stämning. Menuettemat är

Den första trion svarar stråkarna helt för. Dess modus i moll bidrar till den flämtande och
ängsliga karaktären.

Menuettdelen återkommer men följs av trio nr 2. Den har en helt annan karaktär, något av
en folklig dans:

Satsen slutar med ytterligare en omtagning av menuetten.
Finalsatsen har beteckningen Allegretto con Variazioni. Temat delas broderligt

mellan stråkar och klarinett:

Sex variationer följer. Särskilt slående är den tredje, där Mozarts favoritinstrument bland
stråkarna, violan, har huvudrollen.
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Brahms, Klarinettkvintett h-moll op. 115
1. Allegro 2. Adagio

3. Andantino – Presto non assai, ma con sentimento 4. Con moto
1891

Om kammarmusikälskare fick göra en lista med de 10 största kammarmusikverken
skulle nog denna kvintett finnas med på många av dem. Alla kompositionstekniska
finesser till trots, är det dock framför allt den vemodiga höststämning, som tonsättaren i
slutet av sitt liv målat upp, som fängslar i detta stycke musik. Det är det andra av de
fyra verk som Brahms skrev efter att ha hört Richard Mühlfeld2 spela klarinett i
Meiningen 1891. Den är, liksom klarinettrion, skriven för A-klarinett.

I första satsen presenterar stråkarna satsens – ja hela kvintettens – huvudsakliga ma-
terial redan i de första fyra takterna, som består av två upprepade motiv efter varandra.
Charles Rosen har kallat denna öppning för en hommage till Haydns stråkkvartett i h-

moll op. 33:1.3 Liksom i denna svävar man här i ovisshet om tonarten under en stund.

De följs omedelbart av klarinettens första insats, ett stigande brutet D-dur ackord över
två oktaver (se notexemplet ovan), som blir början till en vacker melodi, i huvudsak
byggd kring sextondelarna i takt 1 och 2.
Denna inledning övergår i ett mera sorgset avsnitt, uppbyggt av motivet i huvudtemats
3:e takt (markerat i de två notexemplen). Detta (tema 2) inleds i cellon och violan:

Men först när violinerna tar över temat etableras ett otvetydigt h-moll-ackord för första
gången i satsen.
I överledningen hörs ett mycket kraftfullt staccatomotiv med samma upp- och nedåt-
gående tonmönster som i huvudtemats inledningsmotiv:

Sidogruppen inleds med ett mjukare sidotema i klarinett och violin.

Det övergår i ett tema med större intervallsprång.

Expositionen, som repriseras, avslutas stilla med huvudtemats två första takter. Genom-
föringen inleds med den uppåtgående klarinettfrasen (D-dur, se notex. 1) och fångar
omedelbart lyssnarens intresse när violan upprepar frasen i ett annat ackord (H7).

2 Brahms bestämde sig i december 1890 för att sluta komponera. Inspirationen sinade och dessutom trodde
han sig inte om att kunna överträffa en nyligen avslutad Stråkkvintett op.111. Efter att 1891 ha hört Richard
Mühlfeld (1856-1907) spela klarinett kom han dock på andra tankar och under sommaren tillkom både
Klarinettrion op. 114 och klarinettkvintetten. Mühlfeld, som Brahms kallade Fröken klarinett p.g.a hans
enastående mjuka ton, blev också inspirationskälla för de två klarinettsonaterna op. 120 från 1894.
3 Charles Rosen, Sonata Forms, W.W. Norton & Company, New York, 1980
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I övrigt är det inledningstemats sextondelsmotiv som dominerar. En annan höjdpunkt
är, när det mäktiga staccato-temat från överledningen (se ovan) plötsligt uppenbarar sig
i ljuvaste dur (Dess-dur). Återtagningen inleds med de två första takterna av tema 1 i
violinerna följt av tema 2 i klarinetten. Satsen slutar som den började, med inledningens
fyra första takter.

Andra satsen, Adagio (H-dur), inleds av klarinetten med ett svärmiskt tema:

Mycket av skönheten beror också på den klangväv, som spinns av stråkarnas stämmor.
Andlöst vacker blir musiken när violin 1 tar över melodin och klarinetten efter 6 takter
tar upp en rörlig motstämma till denna:

Satsen är tredelad. Mellandelen upptas av en expressiv ungersk rapsodi där stråkarna
med tremoloeffekter imiterar cimbalom (en romsk variant av hackbräde som spelas
med klubbor) i sitt ackompanjemang till klarinettens vilda skalutflykter.

Tredje satsen har en lugn inledning, Andantino (D-dur). Temat är sammansatt av
sex toner från första satsens huvudtema (punktmarkerade i första notexemplet ovan).

I nästa avsnitt av satsen, Presto non assai, ma con sentimento, är tempot likartat, men
det upplevs snabbare på grund av temats (=huvudtemats) livligare karaktär.

Detta huvudtema är en omformning av satsens inledningstema och är, liksom temana i
övrigt i kvintetten, ett utmärkt exempel på hur Brahms i mogen ålder, allt mera
använder enkla och korta fraser som är väl lämpade för utveckling. Man fastnar lätt
även för ett synkoperat tema (fiss-moll), som tas upp av klarinetten:

Hela satsen slutar med en glimt av satsens inledningstema.
Sista satsen, Con moto, är en variationssats. Tema 1 presenteras i växelspel mellan

violin1 och klarinetten. Det är hämtat ur första satsens huvudtema, takt 3, detta motiv
som lämnat så mycket material till hela verket:

Tema 2 är identiskt i sin struktur men börjar i dur (G-dur)
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Efter de två temana följer fem variationer. I variation 1 har cellon huvudrollen. Varia-
tion 4 går helt i dur (H-dur). I ett avslutande Un poco meno mosso hörs första satsens
huvudtema och hela satsen slutar liksom den första med en utveckling av de två sista
takterna av detta huvudtema. Ett mästerverk är avslutat.

Yngve Bernhardsson


