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Sammanfattning 

Wolfgang Amadeus Mozart skrev sammanlagt fyra konserter för valthorn och orkester. 

Samtliga konserter är vanligt förekommande provspelningsstycken för valthorn. I följande 

uppsats har jag skrivit om Mozarts fjärde hornkonsert och hur jag framför den på bästa sätt för 

att vinna en provspelning. Mitt största fokus har legat på hur jag på bästa sätt gestaltar utvalda 

passager i stycket. Jag har även skrivit en bakgrund om Mozarts liv och hans hornkonserter 

samt om hans relation till hornisten Joseph Leutgeb. Mina arbetsmetoder under studien har till 

största del varit egen övning och handledning från lärare. Olika inspelningar av hornkonserten 

har inspirerat mig och påverkat min egen tolkning av stycket. Jag har även gjort en kort analys 

av stycket vilket har gjort att jag fått en bättre kunskap om styckets form och uppbyggnad. 

Resultatet av mitt arbete har gjort att jag känner mig mycket säkrare när jag framför stycket 

på provspelningar och konserter. Jag har fått en bättre uppfattning om stycket och vilka 

detaljer som är viktigast att tänka på. Mina nya kunskaper kommer att hjälpa mig vid framtida 

provspelningstillfällen.  

 

 

 

Nyckelord: Mozarts 4:e hornkonsert, Hornkonsert, Horn, Valthorn, Mozart, Wien, 

provspelning, Leutgeb, naturhorn.  

 

 

 

 

 



 iii 

Innehållsförteckning 

 

 

1 Inledning och bakgrund .................................................................................................. 1 

 Bakgrund – Mozart .................................................................................................. 1 

 Mozart i Wien 1781–1786 ................................................................................ 2 

 Mozarts hornkonserter .................................................................................... 3 

 Mozart och Leutgeb ......................................................................................... 4 

 Syfte ........................................................................................................................... 5 

2 Metod ................................................................................................................................ 5 

3 Resultat ............................................................................................................................. 6 

 Första satsen ............................................................................................................. 6 

 Andra satsen ........................................................................................................... 13 

 Tredje satsen ........................................................................................................... 15 

4 Slutsatser och Diskussion .............................................................................................. 18 

Referenser ............................................................................................................................... 20 

Bilaga – Kadens ...................................................................................................................... 21 



 1 

1 Inledning och bakgrund 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) skrev sammanlagt fyra hornkonserter. Alla fyra är 

ytterst centrala i repertoaren för valthorn och de framförs ofta på konserter. I mitt skriftliga 

examensarbete har jag valt att bearbeta Mozarts fjärde hornkonsert eftersom det är ett vanligt 

förekommande provspelningsstycke. Dessutom är stycket en bra utmaning både ur ett 

musikaliskt såväl som tekniskt perspektiv. Mitt arbete kommer att handla om min tolkning 

och analys av stycket och varför jag valt att göra just den tolkningen.   

 Bakgrund – Mozart  

Wolfgang Amadeus Mozart föddes i Salzburg den 27 januari 1756. Han uppvisade tidigt sina 

musikaliska talanger och började redan vid sex års ålder att komponera. Mozarts far, Leopold 

Mozart, violinist och kompositör tillika pedagog, var lärare åt både Wolfgang och hans äldre 

syster Nannerl. Wolfgang blev snabbt utmärkt som ett underbarn. Vid tre års ålder hade han 

utvecklat ett absolut gehör, som femåring var han en skicklig cembalist och vid sju års ålder 

kunde han läsa a prima vista, harmonisera melodier vid första genomlyssningen och 

improvisera melodier i alla tonarter. Innan han fyllde 18 år hade han hunnit komponera 34 

symfonier, 16 kvartetter, fem operor och ytterligare över 100 verk. (Hanning, 2014, s. 354). 

 

Mozart var fram till 1781 bosatt i Salzburg och flyttade därefter till Wien. I Wien etablerade 

han sig snabbt som pianist och kompositör och nådde stora framgångar. Trots sin fars 

protester, gifte sig Mozart 1782 med sångerskan Constanze Weber. De fick tillsammans sex 

barn varav endast två söner överlevde till vuxen ålder. Genom att komponera flitigt, undervisa 

privatelever, anordna konserter och sälja sin musik till olika musikförlag lyckades Mozart 

skrapa ihop en bra inkomst. År 1787 blev Mozart anställd som ”kejserlig kammarkompositör” 

åt kejsare Josef II i Wien. (ibid.)  

 

Under österrikisk-turkiska kriget 1788–1790 var Josef II borta 

från hovet under längre perioder vilket resulterade i att den 

musikaliska aktiviteten vid hovet minskade. Trots detta fortsatte 

Mozart komponera i hög grad. Under de sista åren av sitt liv 

stötte Mozart på ekonomiska besvär och blev tidvis tvungen att 

låna pengar från vänner. (ibid.)  

 

Mozart led under sitt liv av flera sjukdomar som till exempel 

svåra depressioner, gulsot och kolikanfall. Han dog i Wien den 5 

december 1791 troligtvis till följd av en plötslig hög feber. Han begravdes i en massgrav på 

Sankt Marxer Friedhof i Wien. (ibid.)  
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  Mozart i Wien 1781–1786  

Det här avsnittet är avsett för att mer utförligt beskriva händelseförloppet för Mozarts första år 

i Wien fram till att han skrev Horn Concerto no.4 (K.495) 1786. 

 

1781: Efter att ha sagt upp sin anställning hos ärkebiskop Colloredo i Salzburg flyttar Mozart 

till Wien. Inledningsvis bor han i katolska kyrkans regi innan han blir utkastad och flyttar in 

hos familjen Weber, som han lärt känna några år tidigare. Han förälskar sig i den näst yngsta 

dottern i familjen, Constanze. Den 30 juli får han uppdraget att skriva musik till det tyska 

sångspelet Die Entführung aus dem Serail. Han undervisar elever och anordnar flera 

konserter. Musikförlaget Artaria börjar publicera Mozarts kompositioner.  (Robbins Landon, 

1990, s. 22–24). 

 

1782: Mozart försöker vinna sin fars samtycke till att gifta sig med Constanze. Mot slutet av 

maj blir Mozart klar med sångspelet Die Entführung aus dem Serail, vilken har premiär den 

16 juli på Burgtheater i Wien. Mozart börjar den 29 juli skriva symfoni i D-dur, K.385 åt sin 

vän Siegmund Haffner. Den 4 augusti gifter sig Wolfgang och Constanze i Stephansdomen i 

Wien. Samma år skriver Joseph Haydn Missa Cellensis, Orlando Paladino och symfonierna 

76–78. Antonio Salieris opera Semiramide har premiär. James Watt erhåller patent för den 

dubbelverkande ångmaskinen och påve Pius VI besöker Wien.   

(Robbins Landon, 1990, s. 24–25). 

 

1783: Den 3 mars framför Mozart sin musik under en maskeradbal i Redoutensaal på palatset 

Hofburg. Senare i mars besöker kejsare Joseph II en av Mozarts konserter på Burgtheater där 

han framför ett nytt Rondo (K.382) till sin pianokonsert i D, K.175 samt pianokonsert i C, 

K.415. Mozarts första son Raimund Leopold föds den 17 juni men blir bara två månader 

gammal. På väg hem från Salzburg komponerar Mozart Symfoni nr. 36 K.425 som framförs i 

Linz i november. L. van Beethoven skriver samma år Drei Kurfürstensonaten och Joseph 

Haydn skriver Armida och Cellokonsert i D. Broadwood erhåller patent för pianopedalen. 

Amerikanska självständighetskriget (1775 – 1783) får ett slut i samband med freden i Paris.  

(Robbins Landon, 1990, s. 24–26). 

 

1784: I januari flyttar paret Mozart från Judenplatz till en lägenhet i Trattnerhof. Den 9 

februari börjar Mozart föra katalog över sina verk. När Mozart den 23 augusti besöker 

Burgtheater drabbas han av svår kolikattack och blir liggandes med njurinfektion fram till 

september. Parets andra barn Carl Thomas (1784 – 1858) föds den 21 september. Åtta dagar 

senare flyttar familjen in i en lägenhet på Domgasse 5. Kejsare Joseph II inviger Europas 

modernaste sjukhus i Wien, Allgemeine Krankenhaus. 

(Robbins Landon, 1990, s. 26–27). 

 

1785: Den 15 januari och 12 februari får Haydn för första gången höra Mozarts stråkkvartetter 

tillägnade honom, ”Haydnkvartetterna”. Samma år skriver Haydn symfoni nr. 83 och 87, 

pianotrio nr. 20–22 och stråkkvartett op.42. Antonio Salieris opera La grotta di Trofonio har 
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premiär i Wien. Marie Antoinette, syster till Josef II, hamnar i blåsväder i samband med 

halsbandsprocessen. Skandalen är ett tidigt steg mot den franska revolutionen. 

(Robbins Landon, 1990, s. 26–28). 

 

1786: sångspelet Der Schauspieldirektor av Mozart och operan Prima la musica, e poi le 

parole av Salieri har premiär på Schönbrunn den 7 februari. Le nozze di Figaro har premiär på 

Burgtheater den 1 maj. Mozarts tredje son föds den 18 oktober, men lever bara i en månad. 

Mozart fullbordar Horn Concerto no.4 K.495. Haydn komponerar symfoni nr 82, 84 och 86. 

Den tyske kompositören C.M. von Weber, vars far är farbror till Constanze Mozart, föds.   

(Robbins Landon, 1990, s. 28–29). 

 Mozarts hornkonserter  

Mozart skrev sammanlagt fyra konserter för valthorn och orkester. K. 417 Horn Concerto No. 

2 1783, K. 495 Horn Concerto No. 4 1786, K. 447 Horn Concerto No. 3 1787-88 och K. 412 

Horn Concerto No. 1 1791. Den första hornkonserten blev aldrig fullbordad av Mozart, men 

blev slutförd av en av Mozarts elever, Franz Xaver Süssmayr. Till den fjärde hornkonserten är 

originalnoterna delvis förlorade och det finns tre olika versioner på stycket där första satsen 

varierar i längd. Första satsen i standardversionen är 218 takter. Samtliga konserter är skrivna 

i Eb-dur förutom Hornkonsert nr. 1 som är skriven i D-dur. Sättningen i de olika 

hornkonserterna varierar. I den fjärde och andra hornkonserten är sättningen likadan, 

nämligen stråk, två horn och två oboer. I den tredje konserten är blåsinstrumenten utbytta mot 

klarinetter och fagotter och i den första är det istället två oboer och två fagotter.  

(Robbins Landon, 1990, s. 270–271, Cowdery & Zaslaw, 1990, s.154–158) 

 

Hornkonsert nummer 2, 3 och 4 består alla av tre satser i formen Allegro – Andante/Larghetto 

– Allegro/Rondo. En snabb första sats, en långsam andra sats och en snabb sista sats. 

Hornkonsert nummer 1, å andra sidan, saknar den långsamma andra satsen och består endast 

av två satser Allegro och Rondo. De första satserna i hornkonserterna är samtliga skrivna i 

sonatform med en tydlig ABA-form. Mellansatserna är till skillnad från första och tredje 

satserna långsamma. De är skrivna i ett relativt behagligt register i vilket hornets klang är 

särskilt mjuk och varm. Det är uppenbart att Mozart ville skapa en skarp kontrast efter de 

ivriga första satserna. De tredje satserna är, likt första satserna, skrivna i ett snabbt tempo. 

Samtliga är skrivna i formen Rondo med ett återkommande tema. Man kan tydligt se hur 

temana är inspirerade av det gamla jakthornet med olika jakthornssignaler.   

(Cowdery & Zaslaw, 1990, s. 154–158)  

 

Mozarts fyra hornkonserter är alla ursprungligen skrivna för naturhorn. Ett naturhorn saknar 

till skillnad från dagens moderna horn ventiler och man kan bara spela noter från 

naturtonsserien. (Se ex.1). Genom att växla mellan olika långa byglar kan man spela i olika 

tonarter. 
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Ex. 1 

Hornisten Joseph Hampel (1710–71) utvecklade under 1700-talet en teknik som gjorde det 

möjligt att spela en fullständig skala. Genom att använda högerhanden i klockstycket och 

”stoppa” eller dämpa tonen kan man få tonen att sjunka ett halvt tonsteg. Tonerna i skalan 

nedan märkta med ett plus spelas med ”stoppteknik”. Med denna teknik går det att spela bland 

annat Mozarts hornkonserter på ett naturhorn. 

 
Ex. 2 

(Tuckwell, 1983, s. 23–26, 41,) (Ericson, The natural horn and its technique)   

 Mozart och Leutgeb 

Joseph Leutgeb eller Ignaz Leitgeb (1732 – 1811) var hornist och nära vän till Mozart. Mozart 

skrev sina fyra hornkonserter och sin hornkvintett K.407 till honom. År 1763 blev Leutgeb 

medlem i hovkapellet i Salzburg och gifte sig med Barbara Plazerian (1733 – 1785). Med 

tanke på de krävande verk som Mozart skrev till Leutgeb tror man att han var en av de 

skickligaste blåsmusikerna under den här tiden. Mellan 1761 – 1763 ska han ha uppträtt 

åtminstone 14 gånger på Burgtheater i Wien och framfört verk av Leopold Hofmann, Michael 

Haydn och Carl Ditters von Dittersdorf. År 1777 flyttade Leutgeb till Wien där han fortsatte 

sin musikaliska karriär. Vid sidan av musiken rådde han om en ostaffär i Wien. År 1786 gifte 

han sig för andra gången med Franziska Hober (ca.1734 – 1828).   

(Robbins Landon, 1990, s.47–48, Lorenz, 2013)  

 

Joseph Leutgeb var förmodligen Mozarts favorithornist eftersom han skrev flera verk till 

honom. Tack vare överlevande originalnoter med skämtsamma kommentarer skrivna av 

Mozart vet man en del om deras relation till varandra och att de troligen var goda vänner. 

”Wolfgang Amadé Mozart takes pity on Leutgeb, ass, ox, and simpleton, at Vienna 27 May 

1783” är ett exempel på Mozarts skämtsamhet från andra hornkonserten. Det sägs att Mozart 

gick med på att skriva en hornkonsert bara om Leutgeb sorterade lösblad från symfonier och 

konserter som Mozart hade slängt omkring sig på golvet. ”I can never resist making a fool of 

Leutgeb”, ryktas det att han har sagt. Ett annat exempel är från första hornkonserten där 

Mozart har skrivit ner en rad förolämpningar och skämt som till exempel ”Ah, infamous pig”, 

”Take a breather”, ”A sheep could trill like that” och ”You’re going to bore me a fourth time, 

and thank God it’s the last.” Även tempobeteckningen som han skrivit kan uppfattas som ett 

skämt, då han skrivit Adagio i hornstämman och Allegro i stråkstämmorna för att på så sätt 

driva med Leutgebs tendenser att sacka efter.  

(Robbins Landon, 1990, s.270–271, Cowdery & Zaslaw, 1990, s.155–158) 
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”Ein Waldhorn Konzert für den Leutgeb” (En hornkonsert till Leutgeb) skrev Mozart I sin 

personliga katalog över kompositioner den 26 juni 1786. Även i denna konsert finns spår av 

Mozarts och Leutgebs skämtsamma relation. Originalnoterna från första satsen har helt gått 

förlorade, i andra satsen har takt 1–21 gått förlorade och i tredje satsen existerar originalnoter 

endast från takt 140. Tack vare en tidig utgåva av orkesterstämmorna utgiven av 

”Contoredelle arti e d’industria” i Wien 1803 har man kunnat återställa de förlorade delarna. 

De originalnoter som fortfarande finns kvar idag skrev Mozart i röd, grön, blå och svart färg. I 

andra satsen använder han till en början mönstret röd-grön-svart-blå, men byter sedan till röd-

blå-svart-grön. Tredje satsen är helt i röd färg och orkesterstämmorna är svarta med några få 

sektioner i färg. En tanke är att det skulle kunna vara en genomtänkt färgkod av Mozart, men 

det som talar emot det är att färgbytena är regelbundna och det finns ingen bra förklaring till 

varför han byter färg när han gör det. Det mest troliga är därför att det är ytterligare ett skämt 

från Mozarts sida. Mozarts och Leutgebs relation är viktig att känna till för att kunna 

interpretera musiken i hornkonserterna. Musiken är, liksom relationen mellan de båda, lättsam 

och humoristisk och inte alls särskilt allvarlig.   

(Cowdery & Zaslaw, 1990, s.155–158) (Wiese, 2002) 

 Syfte 

Syftet med detta arbete är att förklara och lyfta fram de svårigheter och utmaningar som gör 

Mozarts fjärde hornkonsert till ett så populärt provspelningsstycke samt hur jag gestaltar dem 

på bästa sätt. Jag vill undersöka och lära mig mer om hur jag ska framföra stycket och vad 

som är viktigast för att lyckas så bra som möjligt på en provspelning. Genom att göra en 

analys och tolkning av stycket kommer jag förhoppningsvis att känna mig mer självsäker när 

jag spelar stycket på en provspelning eller konsert.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

Hur framför jag Mozarts fjärde hornkonsert för att kunna vinna en provspelning? 

 

Hur gestaltar jag på bästa sätt de svårigheter och utmaningar som finns i stycket? 

2 Metod 

För att kunna besvara min frågeställning om Mozarts fjärde hornkonsert har jag först och 

främst fokuserat på egen övning och egna funderingar kring stycket. Jag har vid behov skrivit 

anteckningar både i noterna och vid sidan av för att komma ihåg specifika saker. Till min 

hjälp har jag haft min valthornslärare Annamia Larsson och min lärare i instudering Katarina 

Ström-Harg. De har hjälpt mig med många musikaliska aspekter såsom interpretation, 
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frasering, klang, intonation och teknik. Dessutom har jag lyssnat på flera olika inspelningar 

för att kunna ta del av andras tolkningar av stycket och därmed bilda mig en egen uppfattning 

av vad jag tycker låter bäst. Inspelningar har bland annat hjälpt mig med frasering, klang och 

allmän interpretation av musiken.  

Jag har även gjort en analys av stycket med bland annat ackord- och funktionsanalys vilket 

har bidragit till större förståelse av styckets form och uppbyggnad. Det har i stor grad 

påverkat min tolkning och hur jag valt att spela stycket. Även kunskapen om Mozarts uppväxt 

och liv har varit till stor hjälp under arbetsprocessen. Framför allt har kunskapen om Mozarts 

relation till hornisten Joseph Leutgeb varit ovärderlig när det kommer till frasering och 

interpretation av stycket.  

3 Resultat 

Här presenterar jag mitt resultat och min tolkning av Mozarts fjärde hornkonsert. Jag kommer 

att förklara vad jag kommit fram till och varför jag har gjort den tolkningen. Alla notcitat är 

skrivna i Eb-horn och är hämtade från Mozart Hornkonzert Nr. 4 Es-dur KV 495. G. Henle 

Verlag. Större delen av resultatdelen kommer att handla om första och tredje satsen eftersom 

jag anser att de är mest relevanta att skriva om. Andra satsen är kortare och kräver därför inte 

lika mycket utrymme. 

 Första satsen  

Den första satsen har tempobeteckningen allegro moderato och går i Eb-dur. Satsen är 

skriven i sonatform, en ABA-form, med exposition, genomföring och återtagning. 

Expositionen består i sin tur av huvudtema, sidogrupp och slutgrupp, likaså återtagningen. De 

harmoniska funktionerna i de olika delarna är: 

 

A, exposition: T, D  

B, genomföring: Tp, S, T  

A, återtagning: T, T 

 

Den allra första insatsen i hornstämman kommer i takt 36 (Se figur 1.) och fungerar som 

avslutning på den första orkesterexpositionen. Denna första insats kan tyckas konstig och 

överraskande eftersom den kommer i slutet av förspelet innan huvudtemat har börjat. Samma 
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melodi återkommer efter kadensen och blir därför också den sista insatsen i första satsen. 

 
Figur 1 

Det viktigaste i den här frasen är att skapa ett intresse hos lyssnaren och sätta standarden för 

resten av stycket. För mig är det viktigt att härma artikulationen från pianot som spelar samma 

tema precis innan. Kontrasten mellan legato och staccato är något som jag försöker 

understryka när jag spelar.  

 

Huvudtema: 

 
Figur 2 

Huvudtemat i expositionen inleds med en Eb-treklang i hornstämman. Det viktigaste i början 

på denna fras är att hålla uppe intensiteten trots att man spelar helnoter. Det är både viktigt för 

att hålla frasen levande och för att få med sig flödet till slutet av frasen. Huvudtemat sträcker 

sig över 12 takter, rör sig inom tonarten och avslutas med en vanlig helkadens.  

 

 
Figur 3 

Denna fras (Figur 3) som avslutar huvudtemadelen är svår att få till på grund av att det rör sig 

i ett högt register med snabba notvärden. Mitt knep för att spela passagen så elegant som 

möjligt är att hålla ihop musklerna i embouchyren och behålla tungan så långt nere i munnen 

som möjligt. På det sättet stoppar tungan luften minimalt och man får ett bättre luftflöde 

genom hela frasen. Ibland använder jag även magstödet för att ge luften mer skjuts.  

 

Efter en dryg takts mellanspel börjar sidotemat i Bb-dur, det vill säga dominantens tonart. Det 

är svårt att identifiera endast ett sidotema, utan det rör sig om flera mindre teman och motiv 

som tillsammans bildar en sidogrupp. Sidogruppen landar aldrig riktigt i den nya tonarten 

(Bb-dur) utan rör sig mycket inom tonartens dominant, det vill säga F7. Inte förrän 

sidogruppens sista fras upplever man en tydlig helkadens i Bb-dur. Med detta sagt kan man 

säga att hela sidogruppen är som en uppskjuten upplösning och löses upp med en kadens som 

leder in i slutgruppen.  
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Figur 4 

Dessa motiv (Figur 4) utgör tillsammans sidogruppen i expositionen. I framförallt det tredje 

och fjärde motivet rör sig harmoniken mycket i dominantiska förlopp och man uppfattar 

aldrig riktigt att sidogruppen går i Bb-dur. Det är först i sidogruppens sista kadens som man 

tydligt uppfattar en Bb-tonika. Att musiken rör sig i dominantiska förlopp är viktigt att känna 

till när man framför stycket. Eftersom jag nu vet detta kommer det att bli ytterligare 

spänningsfyllt i hela sidogruppen.  

 

 
Figur 5 

Denna kadens landar tydligt på en Bb-tonika och leder in till slutgruppen. Halvnoterna innan 

formar jag med mycket crescendon och diminuendon för att försöka illustrera hur harmoniken 

utvecklar sig i dominantiska förlopp och till slut löses upp i en helkadens.  

 
Figur 6 

Slutgruppen som börjar i takt 76 spelar jag lugnt och avslappnat. Efter att sidogruppen rört sig 

mycket dominantiskt känns det skönt att musiken äntligen får landa i Bb-dur. Temat är 

relativt enkelt och ligger i ett bekvämt register vilket gör att jag som solist kan spela mer 

avslappnat. Slutgruppen och expositionen avslutas med en drill som löses upp till en tonika. 

(Se figur 6.) Drillen spelar jag genom att trycka ner andra ventilen. Till en början långsamt för 

 Motivlista, Exposition – sidogrupp  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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att sedan succesivt öka frekvensen. Det viktigaste är att avsluta drillen i tid och landa på 

tonikan på första slaget i nästa takt.   

 

Expositionen är 45 takter lång med endast ett fåtal takter paus. Detta i kombination med ett 

relativt högt register gör att det blir ganska krävande att orka igenom hela expositionen. 

Nyckeln att orka är för mig att behålla luftflödet och spela fraserna så lättsamt som möjligt. 

Minst lika viktigt är också att ta djupa andetag där man har planerat det, eftersom fraserna är 

långa och krävande. Det är lätt att bli stressad och förivra sig när man inte får så mycket 

andningspaus men då gäller det att kunna slappna av och ta det lugnt. Jag tror att Mozart ville 

att musiken skulle upplevas som ganska lättsam och mjuk. Han ville inte att det skulle kännas 

stressigt och tröttsamt. Med detta i åtanke är det bättre att spela lugnt och avslappnat och 

riskera att missa enstaka toner än att spänna sig och kanske pricka de högsta tonerna men till 

priset av att man inte orkar igenom hela expositionen.  

 

B-delen eller genomföringen börjar i c-moll, tonikaparallellen. Molldelen är 16 takter lång 

och kan delas upp i två perioder på åtta takter vardera. Perioderna består i sin tur av en försats 

och eftersats om vardera fyra takter. De två första takterna består av en fallande mollskala 

från femte skaltonen till grundtonen. Efterföljande två takter är en sekvens av samma fras ett 

tonsteg högre.  

 

 
Figur 7 

De här fraserna (Figur 7) är beroende av crescendon och diminuendon för att få de mer 

levande. Fraserna i försatsen kan uppfattas som frågor som sedan besvaras i eftersatsen. 

Mezzopiano är en bra startnyans för att sedan göra ett crescendo upp till mezzoforte och 

därefter gå tillbaka. I efterföljande sekvens ökar jag crescendot något för att utveckla 

musiken.   

 

Eftersatsen består istället av en stigande rörelse de två första takterna följt av kromatiskt 

fallande fjärdedelar som avslutas med en halvkadens i c-moll.  

 
Figur 8 

Här besvaras frågorna från försatsen. Melodins ändrade riktning från nedåt till uppåt tycker 

jag ger frasen en annan karaktär gentemot tidigare fraser och jag upplever frasen som ett svar. 

Frasen avslutas med en halvkadens vilket också gör svaret till ett ”halvsvar” eller ett ”osäkert” 

svar.   
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Melodin i den andra perioden är identisk med den första under de fyra första takterna. Även 

harmoniken är nästintill identisk. Här spelar jag en svagare nyans för att skapa mer variation, 

men man kan också tänka sig en starkare nyans. Crescendon och diminuendon utgör även här 

grunden för frasernas utformning. Eftersatsen är även den lik den från första perioden men 

avslutas med en helkadens i c-moll istället för halvkadens. (Figur 9) 

 
Figur 9 

Här spelas istället ett ”helsvar” eller ”säkert” svar eftersom frasen avslutas med en helkadens.  

 

Efter 16 takter går harmoniken tillbaka till dur och subdominantens tonart. Här börjar melodin 

med stora språng vilket ger en livligare känsla. Melodin innehåller generellt mer språng 

jämfört med den mer stegvisa melodin i molldelen, vilket automatiskt ger en livligare och 

gladare förnimmelse.  

 
Figur 10 

Övergången från moll till dur är ganska skarp och det blir en stor kontrast mellan delarna. För 

att understryka kontrasten spelar jag en starkare nyans och tydliggör de stora sprången med 

mycket energi. Läppdrillarna ska spelas glatt och bidra med mycket framåtanda. Allt detta är 

viktigt för att få fram en plötslig karaktärsförändring.  

 

Återtagningen börjar, efter en triolnedgång i takten innan, med samma Eb-treklang som i 

expositionen.  

 
Figur 11 
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I takt 140–141 (figur 11) gör jag ett stort ritardando och sedan a tempo i takt 142 när 

huvudtemat börjar. Pianoackompanjemanget har fjärdedelar i takt 141 vilket innebär att jag 

som solist har frihet att välja hur mycket ritardando jag vill göra.   

 

Huvudtemat i återtagningen är liksom huvudtemat i expositionen tolv takter långt. 

Harmoniken mellan de båda huvudtemadelarna är identisk så när som på två takter. I takt 148 

och 149 är den harmoniska rytmen tätare jämfört med expositionen. Sidogruppen i 

återtagningen är 19 takter jämfört med 20 takter i expositionen. Även i återtagningen liksom 

expositionen landar harmoniken aldrig riktigt på en tonika. Hela sidogruppen rör sig mycket i 

dominantiska förlopp och det är inte förrän sista takten i sidogruppen som man landar på en 

tydlig tonika. Slutgruppen i återtagningen är fyra takter längre än i expositionen.  

 

 
Figur 12 

Sidogruppen i återtagningen (Figur 12) börjar med samma upptakt som i expositionen. Den 

första frasen spelar jag i ungefär mezzofortenyans och efterföljande sekvens i en svagare 

pianonyans. Efter att ha lyssnat på inspelningar tycker jag att ett svagare svar är finast. 

Upptakten till takt 160 spelar jag starkare för att få mer skjuts och energi i åttondelarna.  

 

 
Figur 13 

I sextondelslöpningarna som börjar i takt 163 och framåt spelar jag artikulationen som är 

inskriven i notcitatet. Jag tycker att det skapas ett bättre flöde om man binder de två första 

sextondelarna i varje grupp. Dessutom tycker jag att den artikulationen låter snyggast. 

Harmoniken landar aldrig på en vilande tonika utan det rör sig om mycket dominantiska 

förlopp. Det är viktigt att känna till att även om en sextondelspassage tar slut så upplöses inte 

spänningen utan harmoniken leder vidare. Halvnoterna formar jag med mycket crescendon 

och diminuendon för att få dom att flyta samman och därmed understryka ovissheten om att 

man inte är säker på hur harmoniken ska utvecklas. I takt 172–173 kommer sedan en 

helkadens i Eb-dur.  

 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 

Om man jämför motivlistorna från expositionen och återtagningen, det vill säga de båda A-

delarna, så finns det många likheter. (Se figur 4 och 14) I första motivet är det samma upptakt 

som startar hela sidogruppen. I det andra motivet är det samma stigande åttondelsrörelse i 

båda A-delarna. I det tredje motivet känner man igen sextondelslöpningarna som kommer 

flera gånger om. Även det fjärde motivet påminner om varandra. Här är det halvnoter som till 

slut leder fram till en helkadens.  

 

De båda A-delarna, expositionen och återtagningen, har både likheter och skillnader. Melodin 

och harmoniken i huvudtemat är nästintill identisk så när som på två takter. Sidogruppen och 

slutgruppen, å andra sidan, skiljer sig desto mer från varandra. De melodiska linjerna och 

fraserna är olika i uppbyggnad och längd. Å andra sidan går det att känna igen motiven mellan 

delarna och kadenserna är likartade. Som solist är det viktigt att känna till att trots att melodin 

skiljer sig åt finns det fortfarande motiv och harmonik som sammanfogar delarna med 

varandra.  

 

Första satsen avslutas med en slutgrupp och coda som börjar i takt 175 och sträcker sig ända 

till slutet. Avslutningen är krävande för embouchyren så det gäller att hålla igång luftflödet 

hela tiden och ta djupa, snabba andningar. Viktigt är också att försöka hålla ihop musklerna i 

embouchyren och försöka ignorera att man är trött.  

 

Se bilaga för kadens.  

 Motivlista, Återtagning – sidogrupp  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
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 Andra satsen 
 

Andra satsen heter Romanza och har tempobeteckningen andante cantabile. Satsen går i 

tonarten Bb-dur och har formen av ett litet rondo, ABACAD. Rondotemat (A) återkommer tre 

gånger under styckets gång. Temat har samma harmonik med små förändringar varje gång det 

återkommer. Andra satsen är långsam och lugn och står i stor kontrast gentemot första satsen. 

Rondotemat ska spelas mycket uttrycksfullt med varm klang och mycket legato. Eftersom 

tempot är långsamt får man mycket tid att forma fraserna med crescendon och diminuendon. 

Det är även viktigt att ta djupa andningar och hålla ihop fraserna hela vägen.  

 
Figur 15 

Det första mellanspelet (B) går i dominantens tonart och det andra mellanspelet (C) går i 

tonikaparallellelens tonart. Det sista mellanspelet (D) går i grundtonarten och fungerarar som 

avslutning eller coda. Det harmoniska förloppet blir då T-D-T-Tp-T-T. Andra satsens form 

och uppbyggnad är mycket enklare jämfört med första satsen.  

 

 
Figur 16 

B-mellanspelet (Figur 16) påminner mycket om slutgruppen i expositionen i första satsen. 

Rytmen är densamma och även melodin är liknande. Liksom slutgruppen i första satsen spelar 

jag den här passagen avslappnat och behagligt. Det är lätt hänt att tempot stressar iväg på 

grund av de långa fraserna och därför är det viktigt att fortsätta ta djupa andetag och behålla 

samma långsamma tempo.  
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Figur 17 

Det här notcitatet (Figur 17) har jag valt därför att det är den mest krävande passagen i satsen. 

Från åttondelarna i takt 34 till och med takt 40 måste man klara sig på endast en andning. Det 

är sex hela takter plus upptakt vilket innebär att man måste ta ett väldigt djupt andetag i takt 

34. Innan åttondelarna i takt 34 finns det utrymme att ta lite extra tid vilket är nödvändigt för 

att hinna andas. Luften är extra viktig i denna passage för att kunna behålla samma fina klang 

när rondotemat återkommer i takt 38.  

 
Figur 18 

C-mellanspelet (Figur 18) går i tonikaparallellens tonart. När molldelen kommer blir musiken 

mer dramatisk än tidigare och jag försöker spela ännu mer uttrycksfullt. Jag har märkt att jag 

tenderar att öka tempot just för att understryka dramatiken, men samma tempo ska hållas 

genom hela satsen. Dramatiken ska istället gestaltas med nyansskillnader, fraseringar och 

mycket känslor i musiken.  
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 Tredje satsen 

 

Den tredje satsen går liksom första satsen i tonarten Eb-dur och har tempobeteckningen 

allegro vivace. Satsen har formen av ett sonatrondo med ett rondotema som kommer 

sammanlagt fyra gånger. Den grundläggande formen är AB1ACAB2A, T-D-T-Tp-T-T/D-T. 

Rondotemat i satsen är tydligt inspirerat av det gamla jakthornet med olika jakthornssignaler.  

 

 
Figur 19 

Rondotemat har exakt samma harmoniska förlopp varje gång det upprepas. Harmoniken är 

enkel och den harmoniska rytmen är 1–2 ackord per takt. Melodin ska spelas livligt och 

energiskt, vilket passar bra efter en långsam sats. Jag spelar varje ton ganska kort och fraserar 

med crescendon och diminuendon enligt notbilden. Temat består av 8 takter och kan delas 

upp i en försats och eftersats på fyra takter vardera. Försatsen landar på en dominant i fjärde 

takten och bildar därmed en halvkadens och ett halvslut. Eftersatsen avslutas istället med en 

helkadens och bildar ett helslut. Detta är viktigt att känna till för att veta hur hela frasen ska 

formas.  

 
Figur 20 

B-delen börjar med upptakt till takt 17. Den här delen börjar i Eb-dur men modulerar ganska 

snabbt till dominantens tonart, det vill säga Bb-dur. De långa tonerna i takt 17–18 och 21–22 

spelar jag med lätta accenter. Det får dock inte bli för tungt utan det är viktigt att man 

bibehåller samma åttondelspuls trots att det är längre notvärden. Åttondelarna spelar jag 
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fortsatt korta med ett driv framåt. Genom hela satsen är det viktigt att behålla samma tempo 

och driv i åttondelarna för att på så sätt hålla uppe energin i musiken.   

 

 
Figur 21 

I takt 54 spelar jag mycket korta åttondelar dels för att behålla tempot men också för att 

underlätta uppgången i registret. Om första åttondelen blir för lång finns risken att man fastnar 

i det låga registret och inte hinner upp på topptonen i tid. De crescendon och diminuendon 

som är inskrivna har jag valt eftersom jag tycker att det underlättar fraseringen och det blir 

helt enkelt lättare att spela. I takt 62–64 spelar jag de långa tonerna så täta som möjligt för att 

sedan plötsligt byta till korta åttondelar och på så sätt få fram kontraster i artikulationen. I takt 

65 börjar melodin leta sig tillbaka till rondotemat genom rörelsen med stigande åttondelar. 

Åttondelarna lyfter jag fram genom att spela mezzoforte första gången och sedan piano i 

takten efter. Tredje gången rörelsen kommer leder den in till rondotemat.   

 

 
Figur 22 

C-delen (Figur 22) går i tonikaparallellens tonart, det vill säga c-moll. Harmoniken är 

fortfarande ganska enkel och den harmoniska rytmen är 1–2 ackord per takt. I och med att 

satsen varit mycket livlig och glädjefull innan blir det en stor kontrast när harmoniken 

plötsligt går över till mollparallellen. För att understryka kontrasten börjar jag frasen med en 

pianonyans följt av ett crescendo upp till mezzoforte och sedan en kort avfrasering. Jag 

försöker spela så uttrycksfullt som möjligt för att skapa ännu tydligare kontrast mellan dur 

och moll. Efter denna period på åtta takter kommer en eftersats med samma tema som ett 

svar. Det är därför viktigt att inte slappna av efter åtta takter utan fortsätta med samma energi 

och hålla igång flödet. Längre fram i molldelen kommer kortare insatser med åttondelar och 

även då är det nödvändigt att behålla åttondelspulsen för att kunna spela insatserna på exakt 

rätt slag. Genom hela satsen tänker jag på att spela åttondelarna med ett framåtdriv för att 

tempot inte ska upplevas som segt.  
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Figur 23 

Likt B-delens slut kan man även mot C-delens slut se ett tydligt mönster hur melodiska och 

harmoniska rörelser försöker leta sig tillbaka till rondotemat. (Se figur 23) Istället för 

åttondelar är det här fallande melodiska och harmoniska sekvenser som till slut, via en 

helkadens i Eb-dur, leder åter till rondotemat. De långa tonerna som leder till en upplösning 

kan verka anspråkslösa vid första anblicken, men de blir desto mer intressanta när man känner 

till harmoniken. Jag spelar varje kadens som om det skulle vara en upplösning till rondotemat. 

Det blir en upprepande rörelse som till slut, när den kommer för tredje gången, får upplösas 

till rondotemat. På det sättet bygger man upp en förväntan för lyssnaren och det blir mer 

intressant att lyssna.  

 

 
Figur 24 

I det här exemplet kommer samma stigande åttondelsrörelse som i takt 54. Åttondelarna leder 

över till kromatiskt fallande heltoner som i sin tur leder vidare till fjärdedelar som spelas på 

första slaget i varje takt. Åttondelarna spelar jag korta för att underlätta uppgången i registret. 

De långa tonerna spelar jag väldigt tätt och sammanfogat för att sedan byta till en kortare 

artikulation på fjärdedelarna. Fjärdedelarna innan fermattakten spelar jag med ett litet 

crescendo men gör sedan en ganska drastisk nyansskillnad på fermattonen. I takt 179–182 

spelar pianot samma rytm som hornet vilket ytterligare framhäver linjen. I fermattakten är det 

många som spelar en kortare improvisation som ingång till efterföljande takt, vilket jag har 

hört i flera inspelningar. Jag har valt att fortsätta direkt utan någon improvisation eftersom att 

jag tycker det passar bättre att fortsätta direkt på rondotemat.  
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Figur 25 

Takt 201–204 spelar jag svagare och långsammare och sedan a tempo i takt 205. Detta blir en, 

enligt mig, väldigt snygg sista finess innan slutet. Innan takt 201 är det 10 takters paus i 

solostämman. Efter det tycker jag att det passar mycket bra att spela temat långsammare i 

början och sedan i fullt tempo från takt 205 till slutet. I takt 201–204 spelar pianot långa toner 

vilket gör det enkelt för solisten att välja sitt eget tempo.  

4 Slutsatser och Diskussion  

Syftet med detta arbete var att lyfta fram de svårigheter och utmaningar som gör Mozarts 

fjärde hornkonsert till ett populärt provspelningsstycke samt hur jag gestaltar dem på bästa 

sätt. Mina frågeställningar var: 

 

Hur framför jag Mozarts fjärde hornkonsert för att kunna vinna en provspelning? 

 

Hur gestaltar jag på bästa sätt de svårigheter och utmaningar som finns i stycket? 

 

Jag tycker att jag har valt ut relevanta passager i stycket och förklarat svårigheterna med dem 

samt beskrivit hur jag valt att tolka dem. De notexempel jag valt har varit passager som jag 

tyckt varit svåra och som jag ansett varit viktiga ur ett provspelningsperspektiv. Av 

utrymmesskäl har jag inte tagit upp varenda minsta detalj och det finns säkerligen saker som 

jag har missat, men jag har i alla fall redogjort för hur jag gestaltar och framför stycket på mitt 

sätt.  

Resultatet av mitt arbete har lett till att jag har fått mer kunskap om styckets form och 

uppbyggnad. Tack vare min analys av stycket har jag lärt mig mer om styckets övergripande 

form och även gått in på mindre detaljer i varje sats. Rent teoretiskt känner jag mig mycket 

självsäker om jag skulle framföra stycket under en provspelning eller konsert, men det finns 

fortfarande praktiska saker som jag behöver öva mer på. Jag tror att min övertygelse om hur 

jag vill framföra stycket kommer att hjälpa mig i framtida provspelningssituationer, eftersom 

jag vet exakt vad jag vill lyfta fram.  
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Jag har kommit fram till att det finns flera olika musikaliska aspekter som gör stycket till ett 

populärt provspelningsstycke. Frasering, artikulation, dynamik, intonation och musikalisk 

interpretation är alla lika viktiga att ta i beaktning när man lär sig och framför stycket. Det 

faktum att stycket täcker upp alla dessa musikaliska faktorer är det som gör stycket till ett bra 

provspelningsstycke. Som medlem i en provspelningsjury är det enkelt att höra om någon 

aspekt i framförandet fattas, eftersom alla aspekter är lika viktiga och det märks tydligt om 

något saknas.  

Eftersom Mozarts fjärde hornkonsert används flitigt på provspelningar är det lätt att ta 

musiken på för stort allvar. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg varför och till vem 

Mozart skrev sina hornkonserter, nämligen till Joseph Leutgeb. Mozarts och Leutgebs relation 

var mycket avslappnad och skämtsam och originalnoterna innehåller många humoristiska 

kommentarer skrivna av Mozart till Leutgeb. Därför tycker jag att musiken borde tolkas mer 

lättsamt och humoristiskt än många gör. Det är lätt hänt att man fokuserar alltför mycket på 

artikulation, dynamik och intonation och glömmer bort den humoristiska aspekten i musiken. 

Å andra sidan kan man tänka sig att Mozarts och Leutgebs relation var lättsam men att 

musiken trots allt skrevs på största allvar från Mozarts sida. Relation mellan Mozart och 

Leutgeb är viktig för interpretationen av stycket och det är något som jag vill utforska vidare i 

framtiden. 

Något som jag endast nämnt kort i min uppsats är naturhornet och dess funktion i Mozarts 

hornkonserter. Jag ser det som ett framtida projekt att undersöka och fundera över hur 

hornkonserterna framfördes på bästa sätt under Mozarts samtid. Ett långsiktigt mål skulle 

kunna vara att framföra en av hornkonserterna på naturhorn. Att spela Mozarts hornkonserter 

på naturhorn är svårare än på ett modernt ventilhorn, vilket innebär att dåtidens hornister 

måste ha varit minst lika skickliga som dagens hornister för att uppnå samma resultat. I mitt 

arbete valde jag istället att spela stycket på ett modernt ventilhorn eftersom naturhornet kräver 

en teknik som tar tid att behärska.  
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