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Sammanfattning 
Adagio und Allegro op. 70 är ett stycke för valthorn och piano av Robert Schumann (1810–

1856). Den skrevs 1849 av Schumann, ett år som han ägnade mycket åt att skriva för 

soloinstrument med piano. Adagio und Allegro finns även utgivet för andra soloinstrument än 

valthorn, bland annat violoncell, violin, oboe och tuba. Syftet med studien är att utföra en 

interpretation av Robert Schumanns Adagio und Allegro op. 70 för valthorn och piano som 

jag vill ha det rent musikaliskt och inte för att jag spelar valthorn. Jag kan uppleva att vi 

ibland styrs lite för mycket av vilket instrument vi spelar, att det ibland står i vägen för vår 

musikaliska interpretation. Jag har valt tre instrument jag kommer studera, dessa är valthorn, 

oboe och cello. Jag har jämfört notutgåvor, med utgångspunkt från min hornutgåva och 

inspelningar från tre instrumentalister per instrument. Detta för att försöka få en bred bild av 

hur stycket tolkas på olika instrument. Jag upptäckte att det finns en hel del skillnader mellan 

notutgåvorna. De flesta av skillnaderna är för att anpassa verket efter det instrument som ska 

spela. Dock innehöll oboestämman betydligt fler och större nyansskillnader än horn- och 

cellostämman. Mellan instrumentalisterna jag lyssnade på var det också stor skillnad. Jag 

upplevde att cellisterna generellt spelade mest uttrycksfullt och expressivt, men också att det 

varierar från musiker till musiker. Min slutsats av detta är att vi lätt låter vårt instrument styra 

mer än vi tror över vår interpretation. Dock upplever jag att flera av de modernare 

instrumentalisterna är lite mer fria än de äldre. Att vi mer och mer söker den tolkning vi vill 

ha musikaliskt och inte styrs av hur man ”bör” spela. Jag anser att vi går åt rätt riktning. 

 

Nyckelord:  

Robert Schumann   Adagio und Allegro   Valthorn   Interpretation   Valthorn och piano   
Cello   Oboe   Romantikens musik    
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1 Inledning och bakgrund 
I den här skriftliga reflektionen arbetar jag med stycket Adagio und Allegro op. 70 för 

valthorn och piano av Robert Schumann (1810–1856). Första gången jag kom i kontakt med 

stycket var när jag studerade mitt första år på kandidatutbildningen på Kungl. 

Musikhögskolan i Stockholm. En student som gick sista året på mastersprogrammet spelade 

verket på en gemensam lektion och jag var omedelbart fast. Jag hade nästan aldrig hört ett 

stycke tidigare för valthorn som var så romantiskt och uttrycksfullt. Senare spelade hen 

stycket på sin examenskonsert och det var då jag bestämde mig för att jag också ska spela det 

på min konsert! När vi sedan skulle välja ämne för kandidatexamensarbete kändes det 

naturligt att välja just det här stycket att arbeta kring. 

När jag gjorde en första djupdykning i stycket fann jag snabbt att det spelades på många fler 

instrument än bara valthorn och piano. Pianot bestod men därutöver var det oboe, cello, 

violin, viola, tuba, fagott, klarinett med flera. Då tänkte jag att detta kan vara en intressant 

synvinkel. Hur spelar vi samma verk på olika instrument? Påverkas vår interpretation av vårt 

instrument till rimlig del eller blir vi låsta av våra instrument?  

1.1 Robert Schumann 
 

Robert Schumann föddes 10 juni 1810 i Zwickau i Sachsen mitt under den uppblommande 

romantiska eran i västvärlden. Romantiken påverkade Robert mycket som ung, han flydde in i 

poesins och musikens värld. Som nioåring hörde han en konsert med pianisten Moscheles i 

Karlsbad och hemkommen därifrån ville han själv börja spela piano. Under resten av 

uppväxten är det pianot som blir hans tillflyktsort, det är där han tolkar och ger uttryck för 

sina känslor. (Boucourechliev, 1984, s. 11–20) 

 

När Schumann börjar närma sig vuxen ålder är det dags att börja välja sin väg. Han älskar 

poesin, men har bara skrivit små korta utkast. Han hänger sig intensivt till musiken, men har 

inte haft någon driven lärare eller komponerat något nämnvärt. Samtidigt vill hans mor att han 

ska studera juridik i Leipzig.  
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Han påbörjar studierna men upptäcker snabbt att juridik inte faller honom i smaken. Inte 

heller roas han av de studentikosa äventyr som många av studenterna befattar sig med. 

Schumann saknar naturen i den bullriga staden och han saknar musiken. Han börjar gå på 

konserter och genom gamla bekanta kommer han närmre de musikaliska kretsarna som finns i 

Leipzig vid den här tiden, så som dirigenten Wiederbein och pianoläraren Friedrich Wieck. 

Han börjar studera piano för Wieck och hos honom träffar Schumann sin framtida hustru 

Clara, som redan då, nio år gammal, var en lysande pianist. Emotionella slitningar var vardag 

för Schumann, men till slut bestämmer han sig. I ett brev till sin mor 30 juli 1830 skriver han: 

”Mitt liv har varit en tjugoårig kamp mellan poesin och prosan eller, om du vill, mellan 

musiken och juridiken … Om jag kan följa min begåvning leder den mig mot konsten och, tror 

jag, in på den rätta vägen.” (Boucourechliev, 1984, s. 27–40) 

 

Så hade Schumann valt sin väg. Han gick in med liv och lust i pianospelet, men då han var för 

ivrig att nå virtuos storhet experimenterade han med sina fingrar och lindade ihop två fingrar. 

Detta ledde till förlamning av ett finger och hans eventuella pianokarriär var raskt över. Detta 

var ett hårt slag och på grund av åren av ångest och kris som följde övervägde Schumann att 

ta sitt liv. Mitt i allt detta mörker hittade han dock något annat inom musiken – skapandet. 

Han började komponera. (Boucourechliev, 1984, s. 44–45) 

 

Schumann och Clara Wieck fortsätter att mötas och trots att han är vuxen och hon ett barn 

utvecklas känslor dem emellan. Trots Clara Wiecks faders obönhörliga motstånd, som 

resulterar i många år av kamp och ångest hos samtliga inblandade, får Clara Wieck och 

Robert Schumann till slut varandra. (Boucourechliev, 1984, s. 96) 

 

 

Under den här tiden är det främst namnet Clara Schumann och inte Robert Schumann som är 

på folks läppar. Schumann följer med sin hustru på hennes konsertturnéer, men helt lätt är det 

inte för honom att hamna långt utanför strålkastarljuset medan Clara står mitt i det. Under 

bland annat dessa perioder blir Schumann oproduktiv och deprimerad. Hans psyke tar mycket 

stryk och han ligger även sömnlös, får gråtattacker och ångest. (Boucourechliev, 1984, s. 

133–134) 
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Resten av Schumanns liv kom att präglas av färre och färre ljusglimtar i ett allt tilltagande 

mörker. Han har produktiva stunder men stunderna av ångest och självkritik tar snart 

överhanden. Han får nattliga anfall, ser i syne och tror att han ska skada sin familj. Han 

fruktar nu att han är helt vansinnig. Den 27 februari 1854 kastar han sig i floden Rhen i ett 

försök till självmord. Han räddas dock av några skeppare och inser då att han behöver hjälp. 

Han hoppas att han ska tillfriskna och lägger in sig på ett sinnessjukhus i Endenich utanför 

Bonn. Där tar han ibland emot besök, av bland andra Johannes Brahms, tar promenader och 

spelar lite piano. Till slut tar han inte emot fler besök och slutar sedan att äta. Den 29 juli 

1856 dör Robert Schumann. (Boucourechliev, 1984, s. 152–172) 

1.1.1 Adagio und Allegro 

Adagio und Allegro op. 70 är ett kortare verk för valthorn och piano. Det skrevs 1849 som var 

ett produktivt och bra år för Robert Schumann. (Boucourechliev, 1984, s 152). Schumann 

skrev flera verk för blåsinstrument under det året och ett av dem var just Adagio und Allegro. 

(Boucourechliev, 1984; Herttrich, 2011). Stycket spelades för första gången den andra mars 

1849 av ingen mindre än Clara Schumann vid pianot och Julius Schlitterlau, hornist vid 

Königlivhe Kapelle Dresden. Stycket ansågs vara virtuost för valthorn och ses som det än 

idag. (Herttrich, 2011). 

 Själva stycket är cirka 10 minuter långt och består av två delar, först ett Adagio och sedan ett 

Allegro. Verket går i tonarten Ass-dur men med ett litet instick av H-dur och Fiss-dur i 

Allegro-satsen innan det modulerar tillbaka till Ass-dur.    

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att utföra en interpretation av Robert Schumanns Adagio und Allegro 

op. 70 för valthorn och piano som jag vill ha det rent musikaliskt och inte för att jag spelar 

valthorn. Min upplevelse är att mycket av vår interpretation av stycken påverkas av 

instrumentet vi spelar. Så ska det självklart vara eftersom man måste anpassa sitt spel efter 

vad man spelar, men gör vi det för mycket? Jag upplever att när det kommer till valthornister 

så tar vi ofta inte ut svängarna musikaliskt för att det finns en föreställning om att vi inte kan 

eller borde. Då våra instrument är stämda högt upp i naturtonsserien ligger tonerna väldigt 

nära varandra, vilket gör det svårare att träffa rätt ton.  
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Det gör att hornister generellt missar noter oftare än till exempel trumpetare eller trombonister 

(som har samma typ av instrument men som ligger lägre i naturtonsserien, det vill säga, de har 

större utrymme mellan tonerna och på så vis större marginal). Detta kan nog ha bidragit till 

många hornisters inställning att ta det säkra före det osäkra. Men blir det på bekostnad av vår 

musikalitet? 

           
(Bild 1. Naturtonsserien, som visar att tonerna förtätas ju högre upp man kommer). 

 

Kan det vara så för att våra noter har mindre dynamikskillnader? Är det för att hornister vi hör 

på till exempel inspelningar inte spelar fullt så uttrycksfullt som de skulle kunna? Jag 

upplever att vi är väldigt kontrollerade och att vi låter oss hämmas av vårt instrument. För 

visst kan vi spela lika uttrycksfullt som en cellist eller oboist? När jag är klar med mitt arbete 

hoppas jag att det kan hjälpa mig, och andra, att i framtiden ha en mer objektiv syn på 

musiken och inte styras för mycket av hur det “ska” vara, bara för att man spelar ett visst 

instrument. 

Hur spelar vi samma verk på olika instrument? Påverkas vår interpretation av vårt instrument 

till rimlig del eller blir vi låsta av dem?  

2 Metod 
 
Jag har valt tre instrument jag kommer fokusera på, dessa är valthorn, oboe och cello. Jag har 

valt dessa då cellon ingår i en version som Schumann själv skrev, däremot inte oboen. 

Kommer det att märkas? Dessutom är dessa instrument från tre olika instrumentgrupper, 

vilket jag tror kan ge en intressant vinkel. Valthorn är ett bleckblåsinstrument, oboen är ett 

träblåsinstrument och cellon är ett stråkinstrument. Jag väljer ut tre inspelningar per 

instrument som jag lyssnar på och jämför. Jag kan inte jämföra bara en inspelning och hävda 

att personen spelar som den gör bara för att den spelar exempelvis oboe. Jag måste ha flera 

inspelningar och jämföra inom instrumentgruppen.  

{
44
44

& ∑ J
K J

? ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
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Först jämför jag instrument för sig och ser om jag kan komma fram till särdrag som alla inom 

det instrumentet gör. Kan vara allt ifrån betoningar och fraser till andning och register. Efter 

det jämför jag instrumenten mot varandra. Därefter kommer jag sammanställa om jag hittar 

interpretatoriska skillnader mellan instrumenten eller om det inte går att se något tydligt 

mönster. 

När jag valde ut inspelningar valde jag musiker som var verksamma i olika länder alternativt 

levde under olika årtionden eller att inspelningarna var gjorde med i alla fall några års 

mellanrum. Detta för att försöka få en så generell bild som möjligt av instrumentalister med 

interpretation på samma instrument. De musiker som jag har valt inspelningar av är: 

• Dennis Brain, Radek Baborák och Ib Lanzky-Otto – valthorn 

• Yo-Yo Ma, Truls Mörk och Mstislav Rostropovich – cello 

• Lidia Khaner, Alexeï Ogrintchouk, Joszef Kiss - oboe 

Förutom inspelningar undersöker jag även noter för att se om det redan där skiljer sig åt. Jag 

utgår från min hornutgåva då den är så kallad Urtext, vilket betyder att det är så likt 

originalutgåvan som möjligt och är det inte det så finns det kommentarer och fotnoter. 

2.1 Beskrivningar 

Här beskriver jag lite olika delar som kommer göra det lättare att läsa uppsatsen: 

Istället för att skriva ut Valthorn och Violoncell varenda gång kommer jag använda mig av 
förkortningarna horn och cello. Violin och fiol är samma instrument. 

När jag har med ett notexempel från hornstämman kommer den vara noterad i F och inte i C 
om inget annat anges. Det betyder att om det står att den noterade tonen är ettstrukna c i 
notexemplet så klingar det lilla f. Detta gör jag för att det är så hornister läser noter. Jag 
kommer även referera till tonen så som det står och inte så som den klingar.  

Notexemplen fortsätter alltid i den klav och taktart som det föregående notexemplet.  

Jag nämner orden crescendo och diminuendo i texten och dessa ord är musiktermer som 
beskriver dynamik. Crescendo är när något blir starkare och starkare och diminuendo är det 
motsatta, det vill säga svagare och svagare. I notexemplet där jag diskuterar dynamik visas 
dessa ord som tecken, < för crescendo och > för diminuendo.  
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Marcato och staccato är två ord jag använder som beskriver artikulation. Staccato skrivs som 
en punkt ovanför en not för att visa att den ska spelas kort. Marcato visas som en kil ovanför 
en not, såhär; ^. Det betyder att man ska spela noten markerat så att den sticker ut från tonerna 
utan marcato-tecknet.  

3 Analys  
I det här kapitlet kommer det först en kortare analys av Adagio-satsen följt av en liknande av 

Allegro-satsen. Jag tar upp hur satserna är uppbyggda samt intrycket man får som lyssnare. 

Därefter sker en fördjupad analys av likheter och skillnader mellan instrumenten när det 

kommer till notation, med underrubriker som generell notation, artikulation, dynamik, 

frasering och andning. Efter det analyseras inspelningarna jag lyssnat på och de jämförs 

generellt, men också utifrån tempo, dynamik och instrumentets påverkan.  

3.1 Adagio  

Adagiot sträcker sig från takt 1–61. Det går i Ass-dur och börjar med hornet och pianot 

tillsammans. I satsen är hornet och pianot relativt jämbördiga, det är mycket små motiv i 

hornet som sedan besvaras av pianot.  

 

(Bild 2. Takt 21–22 i Adagio. I exemplet har pianostämman reviderats för tydligare överblick av motivet.) 

 

{
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Utöver exempel som detta har hornet den stora solistiska rollen även om Schumann med 

jämna mellanrum låter hornet ackompanjera pianot istället. Schumann använder sig av relativt 

få motiv, men de han har vänder och vrider och varierar han. Till exempel detta motiv som jag 

kallar motiv nr 2. Där har han tagit motivet och gjort en variant (motiv 2.1).  

 

Motiv 2, takt 3–4 

 

Motiv 2.1, takt 28–29 

 

(Bild 3.) 

Det han har ändrat är intervallen mellan tonerna och starttonens längd. Genom att korta ner 

första tonen (från en halvnot till en fjärdedelsnot) ökas intensiteten och som både lyssnare och 

musiker känner man att frasen drivs framåt.  

Satsen har en ganska lugn och romantisk karaktär till en början. Det är melodiskt och ganska 

fragmentariskt skrivet med korta motiv och kommentarer i hornstämman. Från takt 24 

intensifieras musiken och man når hela styckets högsta ton i hornstämman. Från denna 

överledning (takt 24–27) byter stycket karaktär, det blir mer intensivt och dramatiskt och det 

uppmanar hornisten att röra sig framåt i tempo. Stycket böljar fram och tillbaka, mellan 

mycket intensivt och mer passivt. Från takt 41 lugnar musiken sig igen och hornisten kommer 

ner i ett lägre register. I takt 50 återkommer det första temat en kvint lägre i hornstämman och 

slutet är stillsamt med melodiska rörelser i pianot och långa toner i hornet. Det blir lugnet före 

stormen (Allegro).      

Särskilt i Adagiot utnyttjar Schumann hornets stora register. 

I Adagiot spelar hornisten från trestrukna c till stora A. Det 

är verkligen extremregister för en hornist och det är en stor 

anledning till att stycket är så krävande.   

(Hettrich, 2011).  (Bild 4.) 
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3.2 Allegro  
 

Allegro-satsen är mycket mer uppdelad i tydliga delar än vad Adagio-satsen är. Man skulle 

kunna dela in det såhär: A-B-A-C-A-B-A-coda. 

Satsen börjar plötsligt och kommer direkt efter Adagiot, utan en paus emellan. Det är en livlig 

och vild karaktär från satsens start (takt 62) till takt 78 (A-delen). Efter det blir det lugnare, 

svagare och längre toner och flödande pianospel (B-delen). Intensiteten byggs upp igen med 

hjälp av crescendo-diminuendo-tecken innan A-delen återkommer igen i takt 102. I takt 120 

byts tonarten (från Ass-dur till H-dur) och vi går in i det jag kallar C-delen. Tempot går ner 

och karaktären och rytmen påminner lite om starten i Adagiot, dock något rörligare. Från takt 

134 påbörjas en modulation och i takt 139 är vi tillbaka i Ass-dur. Där sker en kort 

överledning, där man ofta spelar ett accelerando till takt 146 då vi är tillbaka i A-delen igen 

(dock med några annorlunda toner precis i början). I takt 164 är vi återigen tillbaka till B-

delen innan A-delen kommer tillbaka i takt 187. Här ändrar Schumann om lite och gör A-

delen länge för att visa att vi börjar närma oss slutet på stycket. Från takt 213 till slut (takt 

221) går tempot upp och jag kallar den delen för coda. Det är ett avslut som slutar med en 

åttondels-arpeggio i hornet och pianot följt av tre gemensamma starka ackord.      

(Hettrich, 2011).  

3.3 Likheter och skillnader - notation 
 

3.3.1 Generell notation 

När jag jämförde noterna skrev jag upp alla takter där det skilde sig åt mellan instrumenten. 

Skillnaderna är bågar, dynamik, frasering, artikulation, instruktioner, notlängder, toner och 

oktaver. Jag märkte då att jag hittade cirka 49 skillnader mellan horn och oboe-noterna, men 

bara ungefär 18 mellan horn och cello. Jag kommer beskriva några av de tydligaste 

skillnaderna.  

Då Schumann skrev en version för cello och en för fiol nästan omedelbart efter att ha skrivit 

hornstämman är det mer likheter mellan horn- och cellostämman än mellan horn- och 

oboestämman.  
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Då oboen ligger i liknande register som fiolen är det möjligt att Humbert Lucarelli, som gjort 

oboe-transkriptionen, har utgått från fiolstämman när han sedan gjort en version anpassad för 

oboe. En tydlig skillnad är att det är tonändringar i oboestämman. Här under ser vi 

oboeversionen och sedan hornversionen och på vilket sätt dem skiljer sig åt i slutet av frasen. 

I detta fall är horn-notexemplet i c för att man lättare ska förstå förhållandet till oboestämman.  

 

Oboe takt 126–129 Allegro Horn i C takt 126–129 Allegro 

  

(Bild 5.) 

I utgåvan som jag spelar efter har Ernst Herttrich skrivit förord och har även med 

kommentarer i slutet. Där framgår det att den längre varianten (som vi här ser i oboestämman) 

var med i kopistens manuskript men att den varianten var korrigerad i rött. Detta togs dock 

inte hänsyn till i violin-utgåvan, utan enbart i horn- och cellostämman. Detta styrker dessutom 

att oboestämman är hämtad från violinstämman. 

Det finns också ställen där det skiljer sig i notvärden mellan instrumenten. Cellostämman har 

här längre notvärden än horn- och oboestämman. Detta för att det är fysiskt jobbigt för 

blåsarna att hålla toner och fraser så länge utan att få en paus. (Partiet som kommer innan 

detta ställe heter Etwas ruhiger, då ligger solostämman på många långa toner utan paus). Här 

har stämmorna anpassats efter huruvida man spelar ett blåsinstrument eller stråkinstrument. 

(Bild 6. Takt 139–142 i Allegro) 
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Annat som blir uppenbart mellan de olika versionerna är att det ibland skiljer sig i oktaver. 

Hornet och cellon ligger till exempel en oktav under oboen hela stycket men på vissa ställen 

skiljer sig oktavera åt ännu mer. Här kommer ett parti från Adagio-satsen där oboen ligger 

kvar i samma oktav medan hornet går ner lägre. I detta notexempel är hornstämman återigen 

skriven i c för att underlätta.  

                   
(Bild 7. Takt 40–48 i Adagio)  

I detta notexempel är det också tydligt vilken skillnad det är i de olika utgåvorna när det 

kommer till fraseringsbågar och bågar. Det skriver jag mer om i avsnittet 3.3.2 Artikulation. 

(Breitkopf und Härtel, ca. 1885; Hettrich, 2011; Lucarelli, 1992). 

3.3.2  Artikulation 

Ett tydligt exempel på bågskillnader mellan horn-, oboe- och cellostämman ser vi i takterna 

50–54 i Adagio. I horn- och oboestämman kan man kalla det en fraseringsbåge då den är så 

lång (takt 50–52) medan cellostämman är uppbruten i kortare bågar. I horn- och oboestämman 

handlar det om hur Schumann vill ha linjen och att han inte vill ha tydligt separerade toner. 

Senare, i takt 53–54, är Schumann mer specifik i hornstämman och visar att han inte vill ha ett 

hål mellan de två takterna. I cellostämman är det utsatt exakta bågar då tanken är att få till bra 

stråkbyten som ändå är inom den givna karaktären.   
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                                                                                                                                        (Bild 8. Takt 50–54 i 

Adagio) 

Här ser man ett exempel där jag jämför artikulation. 

 
(Bild 9. Takt 73–74 i Allegro)  

Den stämma som har minst instruktioner är hornstämman. I hornstämman syns enbart bågar. I 

cello- och oboestämman är det medtaget staccato-punkter och i oboestämman också marcato- 

symboler. Cellostämman har dessutom staccato-markeringarna under en båge vilket ofta 

brukar beskriva att det önskas kortare toner men utan att byta håll med stråken. I 

oboestämman behöver man inte göra den beskrivningen eftersom en oboist inte spelar med 

stråke, så därför ter sig takt 73 på olika sätt i dessa två stämmor trots att de beskriver samma 

sak. Den största skillnaden är i takt 74 där oboen har marcato, cellon har staccato och hornet 

har ingen specifik artikulation.  

(Breitkopf und Härtel, ca. 1885; Hettrich, 2011; Lucarelli, 1992). 
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3.3.3 Dynamik 

Analyserar man dynamiken så skiljer det sig också mellan utgåvorna. Skillnaderna är inte 

enorma, är det fortissimo (väldigt starkt) i en stämma så är det så i de andra också. 

Skillnaderna ligger mer i de små dynamiska utspelen som syns tydligt i exemplet under.  

(Bild 10. Takt 17–20 i Adagio) 

Vi kan se att cellostämman och hornstämman har samma typ av dynamik, det vill säga ett 

crescendo i takt 17 och sedan inga fler instruktioner i detta avsnitt. Oboestämman har däremot 

både ett crescendo och ett diminuendo i takt 19, utöver den gemensamma crescendosymbolen 

i takt 17. När jag jämförde och analyserade takt för takt kunde jag se att horn- och 

cellostämman hade i stort sett lika dynamik medan oboestämman hade mycket mer inskrivet, 

som exemplet ovan. Dessutom är ofta diminuendo- och crescendo-symbolerna större och 

längre i oboeversionen än i horn- och celloutgåvan.  

(Breitkopf und Härtel, ca. 1885; Hettrich, 2011; Lucarelli, 1992). 

3.3.4 Frasering och andning 

Frasering och andning blir naturligt lite olika på de olika instrumenten. För det första är två av 

instrumenten (horn och oboe) blåsinstrument, vilket inte cello är. Det betyder att oboister och 

hornister fraserar med hjälp av luften medan stråkmusiker fraserar med stråken. Eftersom 

stråkmusiker inte är beroende av luftflöde från lungorna för att spela, påverkas inte 

fraseringen av hur länge man orkar blåsa. Dock måste stråkmusiker tänka på andning i sitt 

spel också, då det annars finns risk att man som publik känner att det inte finns andrum i 

musiken. En stor skillnad mellan notutgåvorna är att det är olika fraseringar i olika utgåvor.  
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(Bild 11. Takt 6–8 i Adagio) 

Särskilt i slutet av takt 7 kan man förstå att det automatiskt kommer bli en annan frasering i 

cellostämman efter hur bågarna sitter. Eftersom det har valts att sättas ut bågar i cellostämman 

blir cellisten serverad en frasering tydligare än vad hornisten och oboisten blir. I oboe- och 

hornstämman står det oftast bara den stora generella frasen, som i detta fall att man ska hålla 

ihop takt 6–8, men hur man gör inom frasen står inte. Det gör det däremot i cellostämman.   

(Breitkopf und Härtel, ca. 1885; Hettrich, 2011; Lucarelli, 1992). 

3.4 Likheter och skillnader – inspelningar 

3.4.1 Inspelningar 

Efter att ha studerat notutgåvor samt lyssnat på olika inspelningar går det att komma fram till 

en hel del som görs olika på de olika instrumenten. Det jag märker är att instrumentalisterna 

håller sig mycket till det som står men inte på riktigt alla ställen. Jozsef Kiss, oboist, spelar så 

som det står i horn- och celloutgåvan och inte som det står i oboeutgåvan i takt 128–129 i 

Allegro (se Bild 5). Han spelar alltså den kortare varianten. (NAXOS Classical, 1992. Ca 5.30 

in i stycket) Yo-Yo Ma går också ifrån celloversionen alldeles på slutet av Allegro-satsen.  
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Såhär ser det ut i noterna och det är vad musikerna håller sig till, förutom Ma som har valt att 

spela så som det står i horn- och oboestämman. (SONY Classical, 2016. Ca 4.16 in i satsen). 

       

(Bild 12. Takt 210–212 i Allegro) 

3.4.2 Tempo 

En sak som man tydligt kan jämföra efter att ha lyssnat på inspelningarna är att oboisterna 

generellt spelar Adagio-satsen betydligt snabbare än både cellisterna och hornisterna. När det 

kommer till Allegro-satsen är det hyfsat lika mellan samtliga musiker. 

I Adagio-satsen ligger skillnaden i tid mellan oboisterna på cirka 22 sekunder och det är inte 

jättestor skillnad. Tar man däremot inspelningen med cellisten Rostropovich, som ligger 

tidsmässigt kring oboisterna så spelar han cirka 1 minut och 24 sekunder snabbare än Truls 

Mørk, som är den som har det långsammaste tempot bland alla musiker jag jämför.  

Oboisterna spelar som sagt i ungefär samma tempo, så jag började då jämföra mellan 

hornisterna och cellisterna. En tydlig sak man kan se är att de äldsta musikerna (Rostopovich 

och Brain, som båda inte finns med oss längre) spelar relativt snabbt, ungefär som oboisterna. 

Sedan kommer Ma (född 1955) och Lanzky-Otto (född 1940). De spelar cirka halvminuten 

långsammare än de tidigare nämnda. Sedan har vi Mørk (född 1961) och Baborak (född 

1976). De spelar ytterligare långsammare än de tidigare nämnda. 

(Archipel Records, 2007; BIS, 1995; Cryston, 2010; Deutsche Grammophon, 1989; Harmonia 

Mundi, 2003; Khaner, Lidia, 2016; NAXOS Classical, 1992; SIMAX, 1999; SONY Classical, 

2016). 
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3.4.3 Uttryck 

Efter att ha lyssnat på alla inspelningar går det ändå att säga att alla har sitt eget uttryck. Det 

finns inte två musiker som gör exakt likadant. Dock skiljer det sig åt hur mycket de tar ut 

svängarna. Cellister har den stora fördelen att inte vara beroende av luft, lungstorlek och 

läppar som ska orka hålla om ett rör eller orka hålla ihop så att läpparna kan vibrera. Där 

märkes det en stor skillnad. Cellisterna tar sig generellt mer friheter när det kommer till 

exempelvis tempo. De gör större dragningar eller rusar ikapp, de spelar inte ”något 

långsammare” i Etwas ruhiger-partiet, utan det är en stor temposkillnad och en långsam 

uppbyggnad. Några hornister och oboister tycker jag också ”tar ut svängarna” en hel del, så 

som Radek Baborak och Alexei Ogrintchouk. Däremot är min personliga uppfattning att till 

exempel Lidia Khaner fokuserar mer på att göra ett stabilt framträdande än att ta risker. Vad 

man föredrar att lyssna på är helt individuellt och jag har stor behållning av gestaltningarna 

från samtliga musiker.    

 

Vad är det som gör att man uppfattar att vissa musiker ”tar ut svängarna”? För mig handlar 

det om hur mycket man gör bortom det som står i noterna. Gör man exakt det som står och 

inget mer uppfattas det som stabilt och korrekt men kanske också lite tråkigt. Att göra saker 

som inte står i noterna kan till exempel vara; dragningar som inte står, glissando mellan noter, 

byte av klangfärger, vibrato, större dynamikskillnader än som står och breddning eller 

förkortning av noter. Min upplevelse, efter att ha lyssnat på de olika instrumentalisternas 

tolkningar, är att cellisterna generellt är bättre på att göra just det där som inte står i noterna. 

Det gör också att det är lättare att känna igen en viss musiker om den har sitt eget sätt att 

uttrycka och tolka musiken. Gör man en mer städad variant blir den också mindre unik och 

mer som de flesta spelar den.  

Ett uttrycksmedel de flesta instrumentalister använder sig av är vibrato. Samtliga oboister och 

cellister på dessa inspelningar använder flitigt vibrato som ett sätt att intensifiera eller smycka 

toner. De flesta hornister idag använder sig dock inte av vibrato, då det ligger i flera länders 

horn-tradition att man inte gör det. Kanske anses vibrato överflödigt då vi jobbar så mycket 

med vår klang och klangskillnad? Dock använder Radek Baborak, som är fullt aktiv idag, sig 

flitigt av vibrato. Det blir väldigt vackert även om jag tycker om den vibratofria hornklangen 

lite mer.  
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Vibrato är dock inte alltid lösningen på allt, jag kan uppleva att till exempel Mstislav 

Rostropovich tolkning av Adagio-satsen blir för intensiv redan från takt 1 eftersom han 

genom hela satsen använder sig av ett snabbt och hetsigt vibrato. Han spelar dessutom några 

delar i Adagiot otroligt snabbt vilket bidrar till den hetsiga stämningen som inte jag tycker 

passar i ett Adagio. Yo-Yo Ma har däremot ett diskret vibrato från början och intensifierar det 

genom satsens gång, vibratot följer och anpassas noga till intensivitetskurvan.    

(Archipel Records, 2007; BIS, 1995; Cryston, 2010; Deutsche Grammophon, 1989; Harmonia 

Mundi, 2003; Khaner, Lidia, 2016; NAXOS Classical, 1992; SIMAX, 1999; SONY Classical, 

2016). 

3.4.4 Instrumentens påverkan 

När jag lyssnat på inspelningarna kan jag uppleva att cellisterna är de som uttrycker sig mest 

pregnant musikaliskt. Både hornisterna och oboisterna påverkas av det faktum att vi inte kan 

hålla en fras hur länge som helst. Det här har dock lösts på olika bra sätt, enligt min 

uppfattning. När Radek Baborak och Alexei Ogrintchouk spelar tänker jag nästan aldrig på 

hur de andas eller fraserar, de har hittat ett, för dem, väldigt naturligt uttryckssätt. Där märker 

jag en skillnad mellan hornisterna framförallt. Det känns som att exempelvis Brain spelar på 

ett sätt som blir bekvämt och smidigt för att han spelar instrumentet han gör. Till exempel tar 

både Brain och Lanzky-Otto ibland andningar mitt i fraserna innan stora språng i Adagio-

satsen, vilket ur hornteknisk synvinkel är bekvämare och gör det lättare att träffa nästa ton, 

dock blir det ibland på bekostnad av den musikaliska frasen. Där upplever jag att Baborak 

resonerar på ett annat sätt, det är ytterst få ställen där jag protesterar mot hans val av 

andningsställen, utan ofta blir det helt naturligt i den fras han spelar. 
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4 Diskussion  
Med det här arbetet ville jag undersöka hur vi instrumentalister spelar samma verk på olika 

instrument och om vår interpretation påverkas av vårt instrument till rimlig del eller om vi blir 

låsta av dem. Efter att ha undersökt inspelningar och noter har jag kommit fram till en rad 

olika slutsatser. 

Vissa skillnader ser vi redan i notutgåvan där kompositör eller editör har anpassat en del 

ställen efter vilket instrument som ska spela. Det handlar om oktaver, notlängder och 

fraseringar och bågar. Det är oftast rimliga lösningar och man förstår varför de finns där, även 

om vissa detaljer hade fungerat på samtliga instrument. Jag upptäckte också att 

dynamikmarkeringarna generellt var större i oboeutgåvan, och viss mån celloutgåvan, än i 

hornnoten. För en musiker som läser noterna uppmuntrar fler och större dynamikmarkeringar 

till ett mer uttrycksfullt spel. Bland instrumentalisterna som jag lyssnat på är det lite svårt att 

avgöra om skillnaderna har med deras instrument att göra eller om det helt enkelt handlar om 

vilka de är som personer. Dock tycker jag att samtliga cellister ”tar ut svängarna” mer än vad 

den generella oboisten och hornisten gör. Sedan har vi hornisten Baborak som spelar otroligt 

musikaliskt och uttrycksfullt, men jag tycker att hans like inte finns hos någon annan i 

hornvärlden. Inte än i alla fall. 

Cellisterna har en större frihet eftersom de kan hålla ut toner obegränsat länge och inte 

behöver anpassa sitt spel efter när man ska få in ny luft i lungorna. Samtidigt kan man lyssna 

på musiker som hornisten Baborak eller oboisten Ogrintchouk och känna att andningar inte 

alls bryter frasen eller stör. Dock tror jag att vi som blåsare måste vara otroligt medvetna om 

detta, annars fastnar vi lätt i vad som blir den bekvämaste lösningen för oss rent tekniskt och 

då blir det ofta interpretationen som tar stryk. När jag jämförde cellisterna, hornisterna och 

oboisterna märkte jag att generellt gör dagens musiker, eller de yngre, mer musikaliska 

variationer än de äldre, i form av dynamik, tempo, klangfärger med mera. Varför det är så 

kanske kommer av samtiden vi lever i, vi utvecklas ständigt och lär oss av de äldre och 

försöker nå längre själva. Idag kan vi höra inspelningar på folk som levde innan vi var födda 

medan man förr endast kunde lyssna till sin samtid. Det ger oss kanske mer utrymme och 

verktyg att utveckla och utmana. På grund av nutidens globalisering blir det också en högre 

konkurrens. Idag måste man sticka ut och flytta gränserna mer för att göra sig ett namn. 
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De inspelningar som berörde mig mest personligen var med Baborak, Ogrintchouk, Mørk och 

Ma. Med dem tänkte jag mest på de musikaliska uttrycken och vad som berörde. I de andra 

inspelningarna blev man, ofta med vissa, mer sällan med andra, påmind om vilket instrument 

de spelade. Det kändes som att de styrdes eller påverkades av sina instrument, och också 

samtid, när de spelade. Även om det också är bra på sitt sätt, så berörs jag mer av någon som 

helt enkelt spelar musik oberoende av instrument. 

Min slutsats är att de flesta ändå begränsas av sina instrument och att det måste vara ett aktivt 

val från varje musiker att inte göra det. Instrument påverkar självklart det man spelar men det 

borde inte begränsa, enligt mig. När jag genomför min examenskonsert och spelar Adagio und 

Allegro kommer jag sträva efter att välja min tolkning efter hur jag vill höra den själv. Det 

kanske innebär större utmaningar rent horntekniskt, men det är en utmaning jag är redo att ta 

mig an. Om jag spelar något mer stycke i framtiden som finns inspelad eller utgiven för andra 

instrument än mitt eget ska jag absolut se till att lyssna och läsa. Efter det här arbetet har jag 

mycket fler tankar och idéer om stycket än jag hade innan, då jag i stort sett bara hört det 

spelas av hornister. Jag skulle säga att det här är något alla musiker bör fundera över så man 

inte gör något man egentligen inte står för på grund av tradition, vana eller instrument. 

 



 19 

Referenser 
Partitur  

Breitkopf und Härtel (ca.1885). Adagio and Allegro Op. 70 for Violoncello and piano. 
Leipzig: Breitkopf und Härtel. Music score.  

Herttrich, Ernst [red.] (2011) Robert Schumann – Adagio und Allegro Opus 70 für Klavier 
und Horn. Urtext. München: G. Henle Verlag. Music score.  

Lucarelli, Humbert (1992) Robert Schumann – Adagio and Allegro in A Flat Major, Opus 70 
for Oboe and Piano. New York: International Music Company. Music score.  

Litteratur  

Boucourechliev, André (1984). Robert Schumann. Borås: NORMA Bokförlag.  

Fonogram  

Archipel Records. (2007). Haydn, Mozart, Beethoven & Schumann: Horn Concertos. Brain, 
Dennis.  

BIS. (1995). Beethoven / Schubert / Schumann / Mozart: Music for French Horn. Lanzky - 
Otto, Ib. Linder, Albert.  

Cryston. (2010). Horn Trios – Brahms, Czerny, Schumann. Baborák, Radek. Shimizu, 
Kazune. Nasturica, Lorenz.  

Deutsche Grammophon. (1989). Chopin: Cello Sonata; Polonaise / Schumann: Adagio and 
Allegro. Argerich, Martha. Rostropovich, Mstislav.  

Harmonia Mundi. (2003). Schumann: Music for Oboe & Piano. Ogrintchouk, Alexeï. 
Ogrintchouk, Leonid.  

Khaner, Lidia. (2016). Lidia Kahner Plays Schumann, Hindemith, Archer and McPherson. 
Khaner, Lidia. Scott Hoyt, Janet.  

NAXOS Classical. (1992). Schumann, R.: Works For Oboe And Piano. Kiss, József. Jandó, 
Jenö.  

SIMAX. (1999). Chopin: Cello Sonata G Minor; Schumann: Adagio & Allegro Op. 70 Etc. 
Mørk, Truls. Andsnes, Leif Ove.  

SONY Classical. (2016). Schumann: Cello Concerto; Adagio & Allegro; Fantasiestücke. Ma, 
Yo-Yo. Ax, Emanuel. Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Sir Davis, Colin. 

 


