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Sammanfattning 
Detta arbete handlar om Paul Hindemiths sonat för trumpet och piano, närmare bestämt sats 
tre, som heter Trauermusik. Stycket skrevs 1939 under en turbulent tid, Hindemith flyttade till 
USA. Syftet med arbetet är att utgå från analys av notbild och två inspelningar för att bilda en 
egen uppfattning av stycket. Utgångspunkten är att få en egen tydlig bild av satsen innan jag 
själv spelar den. Genomförandet av analysen har skett med hjälp av noter från förlaget B. 
Schott’s Söhne, samt två inspelningar av verket från Capriccio Records där Reinhold 
Friedrich spelar och Harmonia Mundi där Jeroen Berwaerts spelar. Efter arbetet med 
analyserna fick jag förståelse för satsen och hur min tolkning är. Med en gedigen analys 
kunde jag göra medvetna musikaliskt grundade beslut.  

Nyckelord: Paul Hindemith, trumpet, analys, tolkning 
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1 Inledning och bakgrund 
Detta examensarbete handlar om tredje satsen ur Paul Hindemiths trumpetsonat, satsen heter 
Trauermusik. Hindemiths sonat har länge varit en favorit för mig, men jag har aldrig lyssnat 
eller spelat just tredje satsen. När jag nu har funderat över sonaten har jag lagt märke till 
denna sats tyngd. Jag vill undersöka vad den betyder genom analys av notmaterial samt två 
inspelningar för att sedan komma fram till hur jag vill tolka stycket. 

1.1 Paul Hindemith 
Paul Hindemith (1895–1963) skrev sin sonat för trumpet och piano 1939 i november, en 
månad efter att tyska arméer den första september inledde anfall mot Polen. Han levde då 
under exil sedan ett år i Schweiz. När nazistiska partiet tog över makten bannlystes Hindemith 
som kompositör och musiker. Detta fick honom att fundera kring sin roll som komponist och 
kreatör i relation till politik och makt. I samband med dessa tankar skrev han en opera samt en 
symfoni, båda vid namn Mathis der Maler. Huvudrollen är baserad på Matthias 
Grünewald som i berättelsen lämnar sin roll som konstnär för att kämpa i tyska bondekriget. 
Efter krigets slut inser Mathis att han övergav sin sanna uppgift i livet, att måla. Många ser 
operan som en allegori för Hindemiths eget liv. Tyska regeringen förbjöd 1936 uppföranden 
av Hindemiths musik, vilket bland annat är anledningen till att uruppförandet av Mathis der 
Maler skedde i Schweiz (Hanning, 2014).  
 
Mellan åren 1935 och 1945 skrev Hindemith sonater för alla orkesterinstrument och 1939 
skrevs Sonate für Trompete in B und Klavier (sonat för trumpet och piano). Vid den här tiden 
emigrerade Hindemith från Tyskland till Amerika och sonaten för trumpet och piano är den 
sista kompositionen innan det som blev ett produktionsuppehåll. I ett brev till en vän skrev 
han: 

It is maybe the best thing I have succeeded in doing in recent times, and that is 
quite a good sign, since I do not regard any of my newest productions as of little 
value. (Grimshaw, u.å.) 

 

1.2 Trumpetsonaten 
Följande är en presentation av min tolkning av sonaten i sin helhet för att sätta sista satsen i 
perspektiv. 
 
Sonaten för trumpet och piano består av tre satser med varsin undertitel, dessa är i ordning: 
Mit Kraft, Mäßigt bewegt, Trauermusik. Även under styckets gång används tyska beskrivande 
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ord för hur stycket ska uppföras. Tidslängden för hela satsen är ungefär 15 minuter. Första 
satsen är fem minuter, mellersta satsen två minuter och sista är upp mot nio minuter lång. 
Intressant är just hur sista satsen sticker ut. Längden, som beskriven ovan, samt 
satsbeteckningen Trauermusik (sorgemusik) inbjuder till att tänka på starkare känsloband, till 
skillnad från de andra satsernas mer tekniska karaktär- och tempobeteckningar: med kraft (Mit 
Kraft) och moderato tempo (Mäßigt bewegt). 
 
Första satsen Mit Kraft, vilket betyder med kraft, inleds starkt i både trumpet och piano. I stort 
sett består satsen av två teman, ett starkt och stadigt samt ett mer svagare och sökande. 
Generellt har pianot snabbare notvärden och rytmiska figurer som skapar en litet kaotisk 
stämning, en påträngande känsla av att melodin blir jagad. Trumpeten har mer melodik i 
större notvärden. Hindemith utnyttjar intervallet ren kvart i huvudtemat vilket har en något 
neutral och kall karaktär. Tillsammans med pianots ackord utan ters bildar det en ovisshet. En 
känsla över att inte veta hur det kommer bli. Vi vet ju att Hindemith under 
kompositionsperioden var osäker över sin tillvaro och mitt uppe i att flytta från landet vilket 
bidrar till kopplingar kring vad denna ovisshet i musiken betyder. Någonting kraftigt påverkar 
utan förvarning Paul Hindemiths liv och det kommer bara små möjligheter till eftertanke. 
 
Andra satsen blir som en överledning till sista sorgliga satsen. Med beteckningen Mäßigt 
bewegt som betyder tempo moderato, återhållsamma nyanser samt längden som är betydligt 
kortare än bägge yttersatser. Generellt kan sägas att satsen består av tre teman som 
förekommer både i pianot och trumpet. Det första är något marsch- och fanfar-likt med snabb 
triol och arpeggio. Det andra i mer skalsteg och utnyttjande av sextondelspaus mitt i frasen 
som skapar en framåtfallande karaktär. Formen består av tre delar där den i mitten går över till 
dubbeltempo, med halvnot lika med fjärdedel. Beteckningen säger även Lebhaft vilket betyder 
livligt. Där kommer tredje tematiska motivet som är just livligare. Nyanserna rör sig mellan 
pp och mf. Under satsens gång glider stämmorna från varandra, trumpeten fortsätter med sin 
melodi medan pianot går vidare med motgående texturer t.ex. sextondelstrioler mot 
trumpetens raka sextondelsmelodi. På ytan fortsätter allt som vanligt men under bryter 
oroligheter ut.  

Tredje satsen heter Trauermusik med beteckning Sehr langsam som betyder: sorgemusik samt 
mycket långsam. Formen är tredelad, ABAII, med en coda i slutet. Fram till återtagningen av 
huvuddelen, ungefär mitten av stycket, är samspelet mellan bägge stämmorna stor där 
melodierna går in i varandra. Men vid mitten går pianot iväg med ett eget ackompanjemang. 
Efter tredje delen står det i noterna Alle Menschen müssen sterben, på svenska: alla människor 
måste dö. Det står även en tempobeteckning Sehr ruhig vilket betyder mycket stillsam. Att 
slutet av sonaten närmar sig blir tydligt. Samma titel och samma melodi går att finna i en 
koral av Johan Sebastian Bach, BWV 643. Själva andemeningen av texten är att alla som 
lever även ska dö, kropparna ingår i ett kretslopp där slutet är förbestämt och ingår i ett större 
sammanhang. (Williams, 1980) Värt att notera är första versen enligt texten är åtta rader, men 
sonaten består endast av sex stycken fraser vardera 4 takter. I boken The organ music of J.S 
Bach av Peter Williams finns melodin nertecknad och där är en repris efter de två första 
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fraserna. Nedan står hela första versen, alla åtta rader, på originalspråket tyska samt en egen 
översättning. 

 
Alle Menschen müssen sterben, 
Alles Fleisch ist gleich wie Heu; 
Was da lebet, muss verderben, 
Soll es anders werden neu. 
Dieser Leib der muss verwesen, 
wenn er anders soll genesen 
zu der grossen Herrlichkeit, 
die den Frommen ist bereit’ (Williams, 1980). 
 
Alla människor måste dö, 
allt kött är blott hö: 
det som lever måste förgå, 
för att bli något nytt. 
Denna kropp måste falna, 
för att uppnå sin fulla prakt 
till vilken den rättfärdige är ämnad (egen översättning). 

1.3 Inspelningar 
Sonaten har blivit ett välkänt stycke i trumpetrepertoaren och har blivit inspelad flertal gånger 
av många trumpetare. Jag har valt att i arbetet analysera två inspelningar av sista satsen. En 
inspelning är med trumpetaren Jeroen Berwaerts och pianisten Alexander Melnikov 
(Berwaerts & Melnikov, 2015). Med ursprung från Ryssland studerade Melnikov i Moskva 
och har spelat in flera skivor för bolaget Harmonia Mundi som bland annat vunnit 
Gramophone Award. Melnikov gav 2015 ut en skiva med flera av Hindemiths olika sonater 
(harmoniamundi.com). På den skivan medverkar Jeroen Berwaerts. Han är en framstående 
trumpetare som är känd för sin stora tekniska kapacitet men också för sin stora musikaliska 
frihet (Jeroen Berwaerts, u.å.). Utöver den klassiska repertoaren spelar och sjunger han jazz. 
På Koninklijk Conservatorium i Gent studerade han just jazzsång. Berwaerts kommer från 
Belgien men studerade klassisk trumpet i Karlsruhe för Reinhold Friedrich.  
 
Friedrich är den som spelar på den andra inspelningen jag valt att ha med i mitt arbete 
(Reinhold & Duis, 1992). En intressant aspekt är hur en som studerat för den andra spelar 
olika, dessutom skiljer det 23 år mellan de två inspelningarna. Reinhold Friedrich är en tysk 
trumpetare som har en betydande roll som solist, orkestermusiker samt lärare. Som solist har 
han spelat in ett tiotal soloalbum, med repertoar från tidig barock till moderna 
nykomponerade verk. Som orkestermusiker blev han utnämnd av Claudio Abbado till 
solotrumpetare i Lucerne festivalorchestra där han bland annat medverkar i många 
inspelningar av Gustav Mahler symfonier. Friedrich är som lärare professor i Karlsruhe och 
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många av hans studenter har nu själva blivit professor, orkestermusiker och solister runtom i 
Europa (Reinhold Friedrich, u.å.). 
 
Likheterna mellan instrumentalisternas inspelningar är stora, båda har stor skicklighet att 
framföra verket - det finns storheter i bägge. Generellt kan sägas att Berwaerts använder ett 
vibrato i större utveckling än vad Friedrich gör. Friedrich använder mer tydliga attacker och 
växlar mer mellan olika karaktärer medan Berwaerts håller sig mer till en genomgående 
inställning. Klangligt använder båda en vårdad ton, möjligtvis i starkare och kraftiga partier 
att de vässar till den. Jeroen Berwaerts tolkar en mer återhållsam, strikt och rakare Hindemith. 
Medan Reinhold Friedrich får fram en Hindemith i panik men ändå bitvis lekfull.  

1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att som utgångspunkt använda analys för hur jag vill tolka ett 
stycke. Dels genom att förstå hur musiken är uppbyggd med hjälp av teoretisk analys av 
satsen, och dels genom att lyssna på två olika inspelningar för att förstå hur andra har valt att 
interpretera med min teoretiska analys som jämförelse. Tanken är att med en trygg grund i hur 
stycket är uppbyggt och med analys av två olika tolkningar kunna bestämma hur jag själv vill 
spela. Vanligtvis sker analys och tolkning samtidigt som inlärningen på instrumentet. Den 
negativa sidan av det tillvägagångsättet är att en tekniskt utmanande del kan bli lidande 
musikaliskt för att det enklare ska gå att spela. För att undersöka hur det är att gå från det 
inlärda sättet vill jag göra detta arbete. Efter analyserna kommer jag lägga fram min egen 
tolkning för att sedan spela hela sonaten på min examenskonsert.  

2 Metod 
Upplägget för arbetet av analysen av tredje satsen är att först utföra en egen teoretisk analys, 
sedan lyssna på två inspelningar för att reda ut hur olika interpreter tolkat det jag analyserat 
teoretiskt. Notmaterialet jag använder som källa är från B. Schott’s Söhne (Hindemith, 1940). 
Tolkningarna är dels Reinhold Friedrichs inspelning från skivan Modern trumpet från 1992, 
samt skivan Hindemith: Sonatas for… från 2015 där trumpetaren Jeroen Berwaerts spelar. En 
viktig del av sonaten är pianostämman, men här fokuseras främst på trumpetstämman och 
dess tolkning, samt relationen mellan trumpeten och pianot. I resultatdelen 3.2 kommer en 
tredje part läggas fram, mina egna kommentarer kring hur jag tolkar satsen samt vad och 
varför jag gillar hos musikernas interpretation. 

2.1 Metod för analys av notbild 
För att göra analysen ska jag succesivt går ner allt djupare i detalj genom att först göra en 
översiktskarta. I en grafisk översikt visas hur varje sats är uppbyggd vad gäller parametrar 
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som dynamik, tempo, register och tematik. Satsens uppbyggnad kan läsas av i alla parametrar. 
Nästa moment är hur storformen är uppbyggd. Sedan går jag in på varje del för att reda ut vad 
som händer. Ett verktyg för att se samband är motiv. Motiv är korta beståndsdelar som 
tillsammans skapar fraser och hjälper till att se ett styckes tematiska grund. Resultatdelen 
inleds med en översikt över hela satsen och därefter djupare in på detalj, där en analys av de 
fyra delarna i små sjok succesivt med tillhörande notbild redovisas. 

2.2 Metod för analys av inspelningar 
Med samma upplägg som för den teoretiska analysen redovisas bägge inspelningarna 
succesivt. Båda presenteras systematiskt för att tydligt kunna få fram vad som skiljer samt 
förenar tolkningarna. Eftersom jag innan gör en teoretisk analys kommer det gå att presentera 
musikernas interpretationer i ett sammanhang. Utifrån min egen förståelse för vad som i 
notbilden framstår viktigt blir det intressant att höra om inspelningarna visar samma. Jag 
kommer gå in på detaljer som dynamik, artikulation, klang och tempo för att förstå varje 
instrumentalists egen frasering. Som redan nämnt kommer analysen kretsa främst kring 
trumpetens roll. Men i vissa delar kommer jag nämna hur pianisterna spelar samt hur 
trumpetarna relaterar till detta.  
 
Jag kommer att bestämma hur många takter jag lyssnar på, sen spela upp bägge 
inspelningarna efter varandra och under tiden föra anteckningar i noterna. För att höra 
skillnader mellan inspelningarna kommer jag växla tätt. I resultatdelens avsnitt för analys av 
inspelning (3.2) kommer del för del i löpande text beskrivas på samma sätt som analysen sker. 
Referenser till notmaterialet görs genom att ange namn på exemplen som visas i 3.1.  

3 Resultat 
Tredje satsen i Hindemiths Sonat för trumpet och piano består formmässigt av en tredelad 
form med en coda i anslutning till sista delen. I en tredelad form återkommer ett tema två 
gånger, A, som varieras med ett kontrasterande material, B (DeVoto, 2017). Efter del AII 
följer en coda som baseras på en koral vid namn Alle Menschen müssen sterben. Nedan visas 
storformens uppbyggnad med taktsiffror för att visa hur lång och var varje del är i noterna: 
 
A: Takt 1–16. 
B: Takt 17–50. 
AII: Takt 51–67. 
Coda: Takt 68–94. 
 
För att visa hur notbilden ser ut kommer jag innan varje del i Analys av notbild visa urklipp 
från trumpetnoterna. Jag väljer att visa längre sjok där hela delen som avsnittet handlar om är 
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med. Sedan refererar jag till dels taktsiffror samt motiv som visas nedan och även är 
markerade i notexemplen. Noterna är hämtade från trumpetstämman vilket betyder att de inte 
står i klingande utan i Bb. I samma avsnitt som analysen av inspelningarna kommer jag lägga 
fram egna kommentarer kring hur jag tolkar stycket.  
 
Här listas motiven upp som jag använder i analysen (3.1). Motiv är byggstenar som ett 
styckes fraser är uppbyggt av. Som metod plockas därför motiven ut och kommer benämnas 
under 3.1. Motiven har namn efter bokstäver, men viktigt att inte blandas ihop med delarna.  
 

 

3.1 Analys av notbild 
Del A: Exempel 1 

 
Tempobeteckningen är Sehr langsam, mycket långsam. Inom parentes står att en fjärdedel ska 
vara lika med 40. Första 6 takterna inleds av enbart piano. I takt 7 börjar pianostämman om 
med exakt samma som från början, fast nu med trumpetmelodi till. Första temat i 
trumpetstämman kan sägas gå i Bb-moll, takt 7 och 8 bara grundton och kvint men i takt 9 
kommer en moll-ters in. Det är i takt 9 som pianot bygger vidare från inledningstemat, ökar 
intensiteten fram till takt 11 där det står ett Db7-9-ackord i nyans fff och tremolo. Under A-
delen är takt 11 klimax, den högsta tonen och starkast i dynamik. I takt 12 fortsätter pianot 
med det material som var i inledningen men som gick från några takter tidigare. Den här 
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gången transponerat en kvart upp, fast bygger också snabbt vidare men samma motiviska 
grund. Trumpetmelodin kommer in i takt 13 där motiv A och B används i olika variationer i 
en överledande karaktär till takt 17 där nästa del börjar. 
 
Del B: Exempel 2 

 
Karaktärsbeskrivningen för delen är Ruhig bewegt vilket kan översättas till: något rörligare. 
Även den här delen inleds av piano (takt 17–26), här presenterar pianot det tema som 
trumpeten senare spelar. Hela delen är mer mystisk i sin karaktär, rörligare och ledande 
jämfört med övriga delar. Rörligheten kan dras till att det byter taktart, 12/8-delstakt istället 
för som övrigt i satsen där det är 4 eller 3 fjärdelstakt. Öppningsfrasen i takt 26–27 förhåller 
sig till A-molltonalitet, takt 28-29 kommer en svarande fras som leder till ett öppet F-ackord. 
Ackordet består inte av någon ters men eftersom F-dur skulle varit en mediant till A-moll kan 
man lätt få den känslan.  
 
Takt 30 spelar trumpeten en fras bestående av motiv D som bygger på ett a-dimackord. Det 
bygger upp mycket spänning, men löser i trumpetstämman upp sig till ett b-dur. Men i 
pianostämman när det kommer i takt 21 till ett b-moll. I takt 31 svarar pianot med samma 
ledande fras följt av trumpeten och pianot i takt 32 fram till 33 där de gemensamt kommer till 
ett unisont Bb i flera oktaver. Pianot driver fram med en synkopfigur till takt 35 där motiv C 
kommer tillbaka en kvart upp och i ff. Den här gången följer inte motiv D som sist utan mer 
avhållsamma längre toner som får en vilande känsla. Till takt 42 kommer sista uppbyggnaden 
i form av motiv D och ett A-dim igen och den här gången leder det till en höjdpunkt i takt 43 
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som går i D-dur. Efter leder trumpeten och pianot gradvis ner i intensitet fram till nästa del 
som kommer i takt 51, rytmiskt används motiv C.  
 
Del AII: Exempel 3 

 
Här byter satsen åter till fyrafjärdedelstakt. Beskrivningen är Wie am Anfang vilket betyder: 
som i början. Mycket riktigt kommer motiven från första delen tillbaka. Men denna gången i 
en variation. Pianot börjar själv en takt sedan kommer trumpeten in. Här finns en tydlig 
kompfigur, takt 51 t.o.m. 57, bestående av fyra oktaver i rytmen överens med motiv EII. 
Denna rytm i kompet kommer fortgå enda till slutet, men inte i fyra unisona oktaver.  
 
I takt 52 kommer trumpeten in med melodin som pianot spelar i den första A-delen, t. 1 – 7, 
fast en kvint upp och små förändringar rytmiskt. Med stegvisa rörelser i klingande F-moll, 
förutom två intervall som skapar en höjdpunkt. Takt 55 och 56 spelas en liten septima och en 
stor septima båda upp till tonen F2. Nyanserna är samma som i ursprungsversionen, vilket rör 
sig mellan p till mf. Motiven EI och EII ter sig viktiga i sammanhanget, dras till kompfiguren, 
sticker ut rytmiskt och återkommer fler gånger i överledningen till del D. 
 
Takt 58 börjar det tema som finns i A-delen med motiven A och B. Nu är det en ren repris av 
första delen, takt 7–17, i trumpet och piano adderat en underliggande fortsatt ensam slinga 
bestående av EII i piano. Fram till takt 62 då motiv A bearbetas och ett Db7-9-ackord ligger i 
sextondels-sextol i kompet, nyans ff. Då det första gången gick till en åttondelsrörelse 
fortsätter det här till en lång ton i diminuendo. Detta följs av en i pianot överledning till 
koralen som kommer i takt 68. Här används både motiv EI i melodi samt EII i samma 
underliggande komp.  
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Coda: Exempel 4 

 
Tempomarkering för sista delen lyder Sehr ruhig vilket betyder mycket stillsam, men 
fjärdedel är fortfarande lika med 40. Alltså sker ingen karaktärsändringen i tempo från 
tidigare. Ackompanjemanget är uteslutande bestående av motiv EII med dynamik som följer 
melodin i trumpet. I första takten står utskrivet tenutostreck över pianostämman, antagligen 
gäller den instruktionen fram till slutet. Värt att notera är att pianot därmed byter artikulation 
och längd från del AII från kort till lång. Antagligen för att bilda den mer stillsamma känslan.  
 
Melodin som används är hämtad från en koral. Koralen heter Alle Menschen müssen sterben 
vilket även står i noterna. Ingen fraseringsbåge står inskriven, eller någonting om artikulation. 
Däremot står nyansskillnader utskrivna i ett stort spektrum från p till ff. För att förstå melodin 
kan det vara till stor hjälp att vända sig till ursprungstexten för att se frasuppbyggnaden är. 
Värt att tänka på är dock att Hindemith kan ha i åtanke att inte använda samma 
meningsuppbyggnad som ursprungsmelodin.  
 
Fraserna i codan är fyra takter i taget, både utifrån texten, melodiskt och rytmiskt. Takt 68 och 
fyra takter framåt är i samma pianonyans, melodiskt går det ner sen upp till ursprungstonen. 
Motiv F används nästan genomgående. I takt 72 kommer ett svar en ters upp, nu börjar även 
ett crescendo. Crescendot leder till takt 76 då det blir f. Högsta tonen kommer i takt 77, ett 
tvåstruket G, men inte starkast. Utan starkast blir det i takt 80, ett fortissimo, som håller i sig 
till takt 84. Från takt 84 till 88 sjunker nyansen succesivt till piano. I sista frasen kommer en 
hemiol, takt 89 och 90, som betonar att det nu är slut. I fyra takter ligger en lång ton hos 
trumpeten medan pianot lugnar ner sig och till slut gemensamt har en takt med punkterad 
halvnot.  

3.2 Analys av inspelning samt egen tolkning 
Del A: Exempel 1 
Båda inspelningarna håller sig till ett tempo något under det enligt noterna utskrivna fjärdedel 
lika med 40, de spelar runt 35 slag per minut. Vid det partiet med klimax accelererar båda 
något (takt 10–11). Jeroen Berwaerts har en artikulation som är mjuk, förutom sista gången 
motiv A kommer i takt 16 då den blir otydlig. Motiv A kommer tre gånger oftast efter 
varandra och Berwaerts gör varje lite starkare än den andra, även lite utanför det skrivna 
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crescendot som han också tar ut. I denna inledning använder han vibrato sparsmakat men det 
finns där. Alexander Melnikov gör tydligt en dragning för att leda in i takt 7, överlag hörs 
agogik hos pianisten medan trumpeten är mer strikt. En annan detalj är i takt fyra där 
Berwaerts gör en attack men går ner i dynamik för att sedan göra kraftigt crescendo efter 
något slag, som ett fortepiano. Överledningen till nästa del görs utan någon särskild 
uppmärksamhet, något Friedrich gör annorlunda.  

Reinhold Friedrich öppnar väldigt tydligt, alla motiv A spelas med tydliga artikulationer. De 
angivna nyanserna följs. I takt 10 spelas en stark accent där ett stort crescendo följer, men 
först på tredje slaget. Omvända motiv A spelar Friedrich snabbare för att betona höjdpunkten 
för att sedan i slutet dra ut på motivet succesivt fram till takt 17. Övergången sker med fortsatt 
diminuendo tillsammans med pianot, med en liten accent i takt 17 då pianot börjar med nästa 
del direkt.  

Jag tycker det är viktigt i den första delen att vara väldigt tydlig i motiv A, för att skapa stor 
effekt av det snabba notvärdet i ett så långsamt tempo. Det blir mer av signaler, som en 
varning, eftersom det melodiskt är fragmentariskt. Att skapa en intensitet är viktigt, därför 
borde långa toner hållas i sitt fulla notvärde och en större fras tänkas på. Att ha i åtanke redan 
från början att takt 11 är klimax. Ofta är det en fras följt av en svarande fras, jag tycker att det 
borde tas i åtanke i takt 9 och 10. Där spelade bägge ett litet fortepiano men jag tycker 
crescendot ska fortsätta med intensitet lika som i takt 9, med höjdpunkten i takt 11 som mål. 
Det Reinhold Friedrich gör att spetsa motiv A i starkaste delen vilket är bra för att belysa 
höjdpunkten. I takt 16 ska tredje slaget vara som ett eko, vilket blir svårt i så svaga nyanser. 
Ett bra verktyg är att vinkla klockstycket på trumpeten mer in i notstället så blir det svagare 
mot publiken. Första slaget i takt 17 tycker jag kan ha en liten betoning för att visa tydligt att 
nästa del börjar som ska vara lite rörligare.  

 
Del B: Exempel 2.  
Jeroen Berwaerts spelar legato utan skarpa kanter över hela delen. Den första frasen (takt 26 – 
27 Ex. 2) spelas väldigt jämt, däremot andra frasen (takt 28 – 29 Ex. 2), där det står crescendo 
samt diminuendo, spelar han just så – ett tydligt exempel på hur Berwaerts tolkar stycket. 
Pianisten spelar samma melodi som trumpetaren gör och Berwaerts kopierar inte riktigt den 
agogik Melnikov använder vid fraserna kring motiv D. Melnikov lyfter mer mellan 
sextondelarna samt drar mer till de punkterade åttondelarna varje gång, Berwaerts spelar mer 
legato över hela frasen och gör en liten dragning först på tredje motivet (takt 30 ex. 2). 
Upplevelsen blir mer stadig än lekfull och rörlig. Tempot är runt 60 slag per minut. I takt 32 
och 33 spelar piano och trumpet unisont och där gör båda samma dragning. Takt 39 spelas 
C:et med en fortsatt stark nyans liksom noterna visar. Höjdpunkten i takt 43 tas inte ut till 
fullo, fortissimot hålls ner i nyans. Överledningen är fortsatt samma karaktär och går mjuk in i 
nästa del. Takt 50 som är solo i trumpet håller Berwaerts ut tonerna.  
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Redan i första frasen för trumpeten i B-delen tar Reinhold Friedrich ut svängarna. Även om 
det inte står hörs att det händer någonting. Första insatsen kommer väldigt mjukt. För varje 
nytt Motiv D som kommer tre gånger gör Friedrich ett litet lyft mellan motiven och drar lite 
tredje gången, vilket skapar en lite rörlig karaktär med ett driv och spänning. Även då 
instrumenten spelar frasen unisont (takt 32–33) gör han likadant och det blir naturligt, 
däremot sticker det inte ut lika mycket den gången eftersom det är mer samma. Tempomässigt 
spelar Friedrich lite snabbare än Berwaerts, den enda tempobeteckning som står är något 
rörligare. Från takt 46 till 50 är det noterat pianissimo, Friedrich spelar inte riktigt så svagt. 
Den sista takten då trumpet är solo spelar Friedrich lite åtskilda toner, det sticker ut. 

Jag tycker det generellt i del B är viktigt att betona det något rörligare, men ändå inte bli för 
lätt. Det sätt Friedrich tolkar första frasen är att föredra enligt mig. Att ta ut det fallande 
intervallet i takt 27 är ett bra sätt att medvetet plocka fram en intressant detalj i frasen, då det i 
övrigt är mindre intervall. Viktigaste enligt mig i denna del är motiv D. Redan från första 
gången det kommer skapas en spänning, det är ett dim-ackord vilket naturligt skapar en 
förväntan. Genom att i varje motiv gå lite upp och ned i dynamik med tydlig riktning men 
samtidigt fram till upplösningen göra ett stort crescendo skapas ett stort uttryck. Varje motiv 
D är viktig, de tre sextondelarna leder till åttondelen, och är något avskilda från varandra som 
det står med legatobågar. Samtidigt krävs att alla motiv D gemensamt leder till upplösningen. 
Att även i tredje motivet göra lite rubato skapar ett ännu uttryck. Även i takt 47 är det värt att 
notera att samma melodi kommer tre gånger där det sista gången är inskrivet crescendo. Att 
använda sig av samma tänk som jag innan beskrev kring motiv D tycker jag är bra, att tänka 
dessa takter som samma fras men dubblerade notvärden. För att inte helt plötsligt byta 
karaktär tycker jag Berwaerts tolkar sista takten av delen bättre. Mer tenuto in till nästa del då 
pianot plötsligt kommer med ett nytt ackompanjemang i staccato. 
 
Del AII: Exempel 3. 
Takt 52–57 spelar Jeroen Berwaerts mjuk och legato. Tempot är i princip samma och även 
karaktären. Berwaerts använder inte överdrivna gester för att få fram musiken, däremot 
kommer det mer vibrato emellanåt. I takt 61–62 återvänder melodin där Berwaerts tidigare 
spelade accent och snabbt crescendo, en liten accent spelar han men inget crescendo vilket 
stämmer med noterna. Mellan det omvända motiv A i nämnda takt gör han ett litet glapp, 
kanske för att andas. Generellt gör Berwaerts inga stora skillnader mellan starkt och svagt 
vilket går att göra i den här delen. Intressant är hur de tolkar fermaten som står över 
dubbeltaktstrecket. Melnikov och Berwaerts gör en markant paus, vilket skapar stor effekt.  
 
Den andra inspelningen då Thomas Duis spelar piano är ackompanjemangets toner något 
längre, det står noterat åttondel med prick ovan. Reinhold Friedrich spelar 52–57 väldigt 
mjukt och legato, däremot mer överdrivna gester. Till exempel på tredje slaget i takt 52 då 
han gör en liten markering, för att visa rörelse i fraseringen. Sedan då motiv A kommer 
tillbaka och trumpetstämman är samma som första del A skiftas karaktären till den tydligt 
artikulerade. Likt den andra inspelningen gör Friedrich inte riktigt likadant i takterna 61 och 
62 som motsvarande i första A-delen. Fermaten precis innan nästa del är relativt kort.  
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Jag tycker frasen på sex takter ska hållas svag och med tydlighet skapa höjdpunkt i takt 56 
med triolen och mf. Men bågarna som står utskrivna är viktiga för att göra frasering i den 
större fraseringen, till exempel i takt 57 där ett diminuendo står måste ändå slag två få lyftas 
fram eftersom det är viktigt motiv. Takt 58 och framåt gäller det att göra samma artikulation 
som början för att visa på det återkommande temat. När melodin sedan skiljer sig från första 
A-delen är det intensitet som gäller för att visa att det är ett intressant parti. Plötsligt fastnar 
temat i omvända motiv A utan upplösning. Inte förrän i takt 64 ska det bli svagt. Just fermaten 
innan codan tycker jag är bra om den skapar uppmärksamhet, om det helt plötsligt blir helt 
tyst några sekunder kommer effekten av en långsam koral bli större.  
 
Codan: Exempel 4 
Jeroen Berwaerts spelar i ett något långsammare tempo än tidigare. Som texten och koralen 
tyder på är det fyra takter som gäller för frasering och andning även om nyanserna eventuellt 
antyder på annat. Det har båda trumpeterna också konstaterat och andas efter fyra takter 
konsekvent. Förutom Berwaerts som gör en andning precis innan sista tonen, vilket har sin 
anledning eftersom den är fyra takter lång. Artikulationen håller sig till Berwaerts tidigare, 
mjuka starter på tonerna. Ett ställe som sticker ut från det är i takt 79 i åttondelarna ner som 
accentueras tydligt. Det starkaste partiet som börjar i takt 80 spelar Berwaerts ymnigt vibrato, 
kanske för att belysa klimax. Nyansen sjunker något redan efter någon takt från ff. I takt 84 är 
det redan nere i lägre än f, det kan vara för att få fram en markant skillnad.  
 
Reinhold Friedrich spelar i ungefär samma tempo som tidigare. Om Friedrich tidigare har 
överdrivit fraserna spelar han nu på ett rakare vis. Den här effekten av att spela långsam koral 
men samtidigt häftiga nyanser blir tydlig, alla toner är mer raka utan dragningar och fokus 
läggs på att melodin är väldigt simpel men i sammanhanget riktigt tung. Kanske visar 
Friedrich beteckningen Sehr ruhig (mycket stillsam) genom att just hålla tillbaka uttrycket. I 
takterna i starka nyansen (takt 80) används mer attack. Sista takterna sker ett litet ritardando.  
 
Min tolkning av hur koralen ska spelas stämmer delvis överens med bägge. Tempot tycker jag 
ska vara samma som delen innan. Känslan ska vara stillsam men det uppfylls ändå tack vare 
de längre notvärden som melodin består av. Att fraserna på fyra takter var inte ska bearbetas 
för mycket utan spelas ganska rakt är också effektivt för att skapa en stillsamhet och allvar. 
Men det kan även finnas en fin tanke att betona melodin efter hur texten är, vilket jag tycker 
ska göras. Oftast blir det en liten mer betoning på slag ett i takten med mjukare ansats på 
tredje slaget. Jag tycker inte att det ska vara särskilt markant vibrato någon gång, för att skapa 
en allvarlig karaktär med fokus. För att förmedla min tolkning av Alla människor måste dö, 
det vill säga betydelsen i att livet inte kan fortgå för alltid utan måste ta slut, måste det gå 
fram att det inte bara är mörker. Långsamt, tungt och sorgligt; samtidigt en aspekt som är rent 
sanningsenlig. En tanke jag har är att låta tonen gå tillbaka något, det är annars lätt att hålla ut 
tonen från start till slut utan att gå tillbaka vilket blir väldigt intensivt. Det är en svår 
avvägning eftersom risken att upplevelsen av att spela svagt och lätt är stor, både Friedrich 
och Berwaerts tolkar koralen som väldigt allvarsam och tung. 
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4 Slutreflektion 
Syftet med detta arbete var att använda analys på två sätt för att arbeta fram en idé för hur jag 
vill tolka ett stycke. Innan arbetet hade jag inte en stor bild över satsen men efter arbetets 
gång har min bild klarnat. 

Den teoretiska analysen av notbilden var effektiv för att bilda en uppfattning vad som borde 
sticka fram. Effekten av den processen ledde på vissa sätt fram till det resultat jag annars 
kunnat få av att spela stycket under en väldigt lång tid, men nu behövde jag inte ens ta en ton 
innan min förståelse var stor.   

Att analysera hur andra spelar har jag alltid haft relativt svårt för, speciellt att formulera 
meningar. Under arbetets gång har jag lärt mig hur jag ska gå till väga, men det har varit 
krångligt. Att veta hur jag skulle göra var osäkert, även vilka ord jag skulle använda och vad 
som var viktigt att lyssna efter. Det fastnade lite i om jag tyckte det var snyggt eller inte, men 
att definiera varför teoretiskt blev en utmaning. I efterhand borde jag frågat någon kunnig om 
en metod eller var jag kan hitta information om sådant. Men jag har ändå börjat utveckla egna 
tankar om hur en annan persons interpretation kan analyseras, vilket jag är intresserad av att 
fortsätta utveckla. De metoder jag använt mig av upplever jag vara god grund för att kunna 
förstå både notbilden, inspelning samt få en bild över sin egna tolkning och hur den ska 
förmedlas på bästa sätt.  

Med en gedigen analys kunde jag göra medvetna musikaliskt grundade beslut. När jag sedan 
ska spela stycket behöver jag inte fokusera på hur jag ska spela, utan arbeta med att få fram 
den bilden jag har. När jag sedan ska spela upp stycket på en konsert kan jag fokusera på att 
tekniskt förmedla det musikaliska arbete jag lagt ner redan innan. En intressant aspekt som jag 
gärna utforskar mer. 
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