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Sammanfattning  

Detta arbete handlar om luft och artikulation används i trombonspelet. Först skriver jag om 

luft och artikulation i mera generella drag. Hur tungan rör sig och hur luften ska användas för 

att få ut så mycket som möjligt i varje andetag. Efter att jag skrivit om luft och artikulation 

mer generellt så reflekterar jag sen över min egen luftanvändning och min egen artikulation. 

Vad jag gör som är bra och vad som kan förbättras. För att sen få musiken i sitt sammanhang 

skriver jag ett avsnitt om Launy Grøndahl, hans liv och hans musik. Efter att läsaren fått ta del 

i Grøndahls liv så kommer en musikalisk och tematisk analys av hans trombonkonsert. Alla 

tre satser analyseras med tillhörande notexempel för att underlätta analysen. 



 iii 

Innehållsförteckning 

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

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................... 1 

2 Luftanvändning och artikulation .......................................................................................... 2 

2.1 Luftanvändning i trombonspel ...................................................................................... 2 

2.1.1 Reflektion över luftanvändning .................................................................................... 3 

2.2 Artikulation på trombon ................................................................................................ 4 

2.2.1 Reflektion över artikulation .......................................................................................... 6 

3 Kompositören ....................................................................................................................... 8 

4 Analys av konserten ........................................................................................................... 10 

4.1 Sats 1-Moderato assai ma molto maestoso ................................................................. 10 

4.2 Sats 2-Quasi una Leggenda, andante grave ................................................................ 13 

4.3 Sats 3-Finale, maestoso, allegretto scherzando .......................................................... 15 

4.3 Musikalisk påverkan ................................................................................................. 19 

5 Slutsatser ............................................................................................................................ 20 

Referenser ................................................................................................................................. 21 



1 Inledning och bakgrund 

Mitt examensarbete om Launy Grøndahls trombonkonsert och hur jag har tagit till mig 

musiken. I mitt arbete så kommer jag skriva om Grøndahls liv och om hans musik. Sedan 

följer ett avsnitt om luftanvändning och artikulation på trombon. Detta följs av en musikalisk 

analys av själva trombonkonserten med tillhörande notexempel i analysen. 

1.1 Bakgrund 

Grøndahls trombonkonsert är ett verk som jag bekantade mig med första gången för ungefär 

fem år sedan. Det är ett verk som jag tycker är väldigt bra och det innehåller så mycket som 

tilltalar mig. Jag vill spela den på min examenskonsert för jag hoppas kunna förmedla allt den 

ger mig. Jag kompletterar texten om trombonkonserten med att skriva två avsnitt som 

ingående beskriver luftanvändning och artikulation. Detta gjorde jag därför att det är en så 

vital del av musicerandet. Det är två viktiga fundament som jag, efter att ha fått det berättat 

för mig i elva år, ville sätta på pränt. Anledningen till att det kändes viktigt för mig att skriva 

om det, är för att jag då verkligen måste tänka igenom allt. Jag hoppas på att all information 

kommer befästas ännu mer hos mig efter att jag gjort det. 
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2 Luftanvändning och artikulation 

Här nedan följer ett avsnitt om generell luftanvändning på trombon som kommenteras av ett 

avsnitt där jag reflekterar över min egen luftanvändning. Samma princip gäller avsnittet om 

artikulation. Den delen där jag själv reflekterar är för mig väldigt personlig. Därför kommer 

jag att använda mig av ett mer talspråksmässigt och ibland bildligt språk för att få fram hur 

jag känner det. 

 

2.1 Luftanvändning i trombonspel 

 

Trombonen är ett blåsinstrument så luft och andning är en naturlig del av spelandet. Dock är 

det inte alltid så okomplicerat som att bara andas in och blåsa ut.  

 

Själva inandningen är viktig att den görs avslappnat. Om man har spelat innan så är det viktigt 

att slappna av och släppa på alla spänningar som byggts upp i diafragman innan man andas in. 

Slappnar man inte av innan så blir inandningen spänd och hamnar för högt upp i bröstet och 

man tar in alldeles för lite luft, vilket resulterar att man måste andas oftare. Det är dock viktigt 

att komma ihåg att andas så inte luften tar slut och man måste klämma ut det sista med våld. 

Om man är tvungen att trycka ut den sista luftreserven som alltid finns i lungorna för att klara 

av att spela klart en fras till nästa andningstillfälle så tar det mycket längre tid att slappna av 

och släppa spänningarna som byggts upp. Det innebär att hela processen med avslappning och 

inandning tar längre tid än om man inte hade byggt upp en så stor spänning. Ofta i musiken så 

ska inandningen ske snabbt och då har man inte tid med en lång avslappning och inandnings 

process. För att korta ner tiden så kan det krävas att man andas oftare. Andningar bör dock ske 

på musikaliskt försvarbara ställen. För att göra det lättare för sig själv att komma ihåg att 

andas och komma ihåg var man ska andas så är det bra att skriva in andningstecken i noterna. 

Det gäller speciellt passager som är tunga eller passager där det inte är självklart var det är 

bäst att andas.  

 

Utandningen ska precis som inandningen vara avslappnad. För att få en bra linje i musiken så 

måste utandningen vara kontinuerlig. Det innebär att man producerar en jämn luftström hela 

tiden. Skillnaden mellan att blåsa rakt ut i luften och att blåsa genom en trombon är att 

trombonen skapar ett motstånd. För att få luftströmmen jämn så ska man blåsa mot 



 3 

motståndet och jobba med det. Luftströmmen ska tänkas som om man blåser varmluft. 

Varmluftkänslan gör att man öppnar upp i halsen och i svalget och skapar en bra luftväg. Det 

enda som ska stoppa luftströmmen är tungan varje gång man stöter en ton. Det är tungans 

rörelse som skapar ett avbrott i luftströmmen och inte man själv som ska sluta blåsa. Även 

fast tungan stoppar luftflödet är det viktigt att blåsa.  

 

För att kunna spela legato så krävs att man blåser hela tiden. Eftersom trombonen inte kan 

spela tekniskt legato så krävs att man simulerar ett legato. Anledningen till att det inte gå att 

spela legato på en trombon är på grund av draget. Ett legato på blåsinstrument innebär 

utövaren spelar två eller flera toner i rad utan att stöta om eller använda tunga. Om man skulle 

försöka spela till exempel en skala på trombon med legato, alltså utan att använda tungan, 

skulle resultatet blir ett enda långt glissando. Ett simulerar legato på trombon innebär att man 

stöter lite mjukare men använder desto mer luft. För att kunna skapa illusionen av ett legato så 

måste man ligga på med luften hela tiden och blåsa genom hela legatot. Det mellanrum som 

skapas när man stöter måste man fylla med luft för att det ska låta som ett enda långt legato.  

 

Även i staccato måste man blåsa. Ska man spela korta toner krävs mycket luft bakom för att 

bära dem och ge dem klang. Ju snabbare en passage går desto mer luft krävs, även om det är 

staccato. När en rörelse eller en fras går fort i staccato så måste man blåsa på och blåsa med 

hela rörelsen. Om man backar med luften och fastnar i det tekniska kommer hela frasen att 

staka sig. Ett bra luftflöde kommer underlätta på alla plan. Om man ska spela på höjden krävs 

en snabbare och en smalare luftström som även riktas lite neråt i munstycket. Riktningen av 

luftströmmen kan man göra genom att flytta tillbaka hakan lite och lägga lite mer tryck på 

underläppen. Ska man tvärtom spela på djupet krävs en lite större, lite varmare luftström som 

är lite lätt riktad uppåt i munstycket. När man kommer ner i det riktigt låga registret kan man 

skjuta fram hakan lite alternativt rikta hela instrumentet lite lätt uppåt.  

 

2.1.1 Reflektion över luftanvändning 

Det är lätt att skriva om luft och andning, däremot är det inte alltid lätt att leva som man lär… 

 

Jag är en person som inte alltid slappnar av i inandningen och som ibland fokuserar så mycket 

på att spela långa och fina fraser att jag prioriterar bort andningen. Detta resulterar i att jag en 

bit in i musiken kippar efter luft och till slut måste pausa för att kunna släppa på alla 

spänningar. För att kunna klara av att spela min examenskonsert måste jag bli bättre på att 

slappna av, bland annat genom att släppa ner diafragman innan jag andas in. Om jag släpper 

på spänningarna innan jag andas in så kommer själva inandningen bli mer avspänd vilket i sin 

tur resulterar i ett mer avslappnat spel. För mig är det till stor hjälp om jag i förväg planerar 

och skriver in i notbilden var jag ska andas. Om jag har det skrivet vet jag att här är ett 

musikaliskt bra ställe att andas på. Sedan vet jag även att om jag inte andas där jag skrivit in 
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det så är risken överhängande att jag kommer hamna i andnöd och behöva andas på ett 

opassande ställe. Det är också viktigt för mig att inte se det som ett misslyckande att jag måste 

andas lite oftare än andra. Snarare är det ett faktum som jag måste lära mig finna mig i. Så 

länge jag andas i musiken finns det inget som hindrar mig från att andas hela tiden.  

 

Eftersom andning inte bara sker inåt så måste jag också blåsa ut luften. Ibland när jag spelar 

så blåser jag ut luften stötvis på varje ton istället för att blåsa en kontinuerlig luftström. Efter 

att ha andats in avslappnat behöver jag slappna av i utblåset och spela en jämn, tjock och 

kontinuerlig luftström. I legato så måste jag tänkta på att jag ska blåsa till nästa ton och blåsa 

igenom hela frasen och i större intervall som ska spelas legato måste jag lägga på ännu mer 

luft för att nå fram till nästa ton. I staccato så måste jag också blåsa på mer. Ibland sparar jag 

undermedvetet på luft för att den inte ska ta slut när jag istället borde blåsa på till luften tar 

slut och sen andas in på nytt. För att komma ifrån mitt hamstrande av luft så måste jag lita på 

att luften räcker och inte vara rädd för att andas ofta. Mitt undermedvetna sparande av luft 

sker oftast i lite mer tekniska partier. Istället för att hålla igen med luften måste jag öppna alla 

spjäll och bara blåsa på. Blåsa mig igenom hela frasen och bära den på min luft. Ett annat 

tillfälle där jag håller igen med luften är när jag ska spela på höjden eller på djupet. Jag måste 

bli bättre på att lite på mig själv och bara låta luften göra jobbet. Luften ska ligga på för fullt 

från den stunden som jag stöter an tonen och sen inte hållas tillbaka det minsta.  

 

På höjden så gäller det för mig bara att sats allt och inte tveka. Medan jag på djupet medvetet 

måste blåsa på mycket för att få det att bära.   

 

Så fort jag använder luften som jag vet att jag ska använda den och andas in som jag vet att 

jag ska göra så lyfter jag mitt spelande till en annan nivå. Jag ska bara komma ihåg att bruka 

luften rätt hela tiden.  

2.2 Artikulation på trombon 

Om luften är grundpelaren i trombonspel så är artikulationen kronan på verket. Utan 

artikulation så blir det trots en fantastisk inandning och ett fantastiskt utblås bara en enda lång 

ton. 

 

För att göra en attack på en ton så krävs en tungrörelse. Det är tungan som bryter 

luftströmmen som skapar skilda toner. Tungan ska träffa överläppen precis framför tandraden. 

Rörelsen kan man tänka mer som att man drar tillbaka tungan från läppen snarare än att man 

rör den framåt. Om man tänker att man ska dra tillbaka tungan så skapar det en snabbare 

rörelse vilket är vad man strävar efter. Tungan ska efter själva attacken ligga still i munnen så 

den inte stör luftflöde. En annan tankebild är att tungan är som en hackspätt, snabbt fram och 

snabbt tillbaka. När tungan gjort sin rörelse så ska den vara stilla i munhålan.  
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Skillnaden i tonhöjd bestäms av tungan, munhålan och riktningen av luftströmmen. Om man 

ska spela en låg ton så vill man skapa så stort utrymme i munhålan som möjligt. Alltså har 

tungan en låg profil och tungroten ligger lågt i munnen. Ska man däremot spela en hög ton 

behöver luften mer fart. Lägger man då tungroten högt i munnen så får luften extra skjuts ut 

ur munnen. Om man ska spela en fras med stora intervallhopp krävs det att man följer med i 

tunga och munhåla. Tittar man på det riktigt noga så har tungan olika placering för varje 

enskild not och det är viktigt att tungan ligger rätt i munnen när man ska spela en ton. Ligger 

tungan fel så är risken stor att man först träffar en annan ton än den önskade och sen landar på 

den önskade tonen, vilket leder till biljud, eller får dålig intonation.  

 

Trombonen bygger precis som alla andra brassinstrument på naturtonsserien, och för att den 

inte ska bli begränsad till enbart naturtonerna har den ett drag. På draget finns sju positioner 

som alla är ett halvt tonsteg lägre än tonen före. Sju halva tonsteg är även det avståndet som är 

mellan den första och den andra tonen i naturtonsserien. Mellan den andra och den tredje 

tonen är det bara fem halvtonsteg vilket innebär att man börjar på femte positionen om man 

vill spela kromatiskt vidare från andra naturtonen. Draget har inga fasta positioner vilket gör 

att det går att spela långa glissandon.  
 

Dock innebär detta att det inte går att spela tekniskt legato, vilket betyder att man måste 

simulera det. För att lyckas med detta spelar man med en attack med tungan, dock är attacken 

mjukare i legato. Om man tänker ”T” när man spelar stackato så kan man tänka ”D” när man 

spelar legato. Säger man D så blir tungan naturligt lite mjukare än om man säger T vilket gör 

att ”D-stöt” är användbart vid legatospel. Tungan ska ha precis samma placering som i 

stackato och den ska träffa på exakt samma punkt på läppen som i ett stackato. Skillnaden 

ligger i hur hårt man stöter. D är naturligen en mjukare konsonant än T och den är även 

bredare. Med bredare menar jag att tungans form blir lite bredare när man säger D än när man 

säger T. Att ha en bred tunga hjälper till att ge en mjukare attack. I övrig så gäller precis 

samma saker med tungans olika placering för olika noter, det är bara en mjukare form av 

artikulation. 

 

För att få en klar och tydlig början på en ton så använder man sig av tungan. T-stöt innebär att 

man istället för att bara blåsa använder tungan för att få fart på luften. Tungspetsen täpper till 

öppningen mellan läpparna samtidig som man blåser. Det skapar ett tryck i luften. När man 

sen drar tillbaka tungan så strömmar luften ut. Själva rörelsen som tungan gör är samma 

rörelse som när man säger bokstaven T. Skillnaden är att den yta som man stöter mot i en T-

stöt ligger på läpparna istället för strax bakom framtänderna som den gör när man bara säger 

T. 

 Om en passage går för fort för att spela med bara T-stötar, vilket hos blåsare kallas 

enkeltunga, så kan man spela dubbel- eller trioltunga (beroende på vad det är för rytm). En 

dubbeltunga består av en T-stöt följt av en K-stöt som sen upprepas efter varandra. K-stöten 

gör man genom att stöta ett ”K” i gomtaket. Eftersom k-stöten inte används så ofta så är det 

bra att öva dubbel- och trioltunga för att det inte ska höras att man använder olika artikulation. 

Trioltunga är två T-stötar som följs av en K-stöt, sen upprepar man det mönstret. Det är 
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egentligen ingen skillnad mellan vanlig enkeltunga och ”dubbel eller trioltunga”. Munhålan 

ska fortfarande ha samma form och likaså tungan. Det är bra att blåsa igenom dubbel- och 

trioltungan lite extra för att hjälpa K-stöten att komma fram och bli lika tydlig som T-stöten.  

 

En bra artikulation sitter inte bara i tungan utan även i embouchure. När man sätter 

munstycket till munnen för att spela så formas ansiktsmusklerna på ett speciellt sätt för att få 

ljud, kontrollera tonhöjden och ge klang. Hela denna muskelaktivitet kallas för en 

blåsmusikers embouchure.  

För att kunna spela med en riktigt spetsig tunga och attack så krävs att embouchyren är på 

plats. Mungiporna ska hållas ihop och vara tighta. Det gäller att behålla samma form på 

mungiporna oavsett vilken artikulation man spelar. Använder man mungiporna rätt så är det 

lätt att bli trött och få träningsvärk i de musklerna. Det är dock inget att oroa sig över, 

tröttheten är ett tecken på att man gör som man ska och de muskler som håller ihop 

mungiporna är väldigt svåra att överanstränga.  

 

2.2.1 Reflektion över artikulation 

Det är lätt att röra på tungan och stöta olika toner. Det är dock inte så lätt att göra på rätt 

sätt… 

 

Innan jag började på musikhögskolan så var min artikulation av varierande kvalitet. Den blev 

lite hipp som happ och jag hade ingen riktig kontroll över den. Ett av problemen var att jag 

inte höll ihop mina mungipor. Efter tre år av att hålla ihop mungiporna så mycket jag orkar 

och så ofta jag kommer ihåg så går det nu oftast per automatik och jag orkar hålla ihop dem. 

För mig så har det hjälp mig jättemycket. Jag har aldrig riktigt förstått mig på hur tungan 

fungerar. Det har för mig varit en svårt att kontrollera artikulationen eftersom jag har svårt att 

praktisera de instruktioner om artikulation jag fått. Men när jag fokuserar på mungiporna så 

gör tungan rätt av sig själv. En annan del som jag var tvungen att förbättra var spetsigheten i 

tungan. Jag rörde helt enkelt tungan för långsamt och för okontrollerat. Ibland så faller jag 

tillbaka till en artikulation som är mitt emellan legato och stackato. Det sker oftast då jag är 

ofokuserad. Knepet är att lyssna på vad jag gör hela tiden och tänka på vad jag gör istället för 

att bara köra på autopilot. Jag måste även lägga större fokus vid att läsa vilken artikulation 

som står i notbilden och sen utföra den korrekt. 

 

En annan sak som jag behöver förbättra är min artikulation när jag spelar tekniska eller höga 

passager. I det tekniska så beror det på att det helt enkelt är lättare att spela en snabb passage 

med lite oklar artikulation än att spela en snabb passage med ett väldigt spetsigt stackato. 

Tungan ska spetsas (förutsatt att det är stackato) och tonerna ska nästan spottas fram. Det går 

inte att göra det halvdant. När jag spelar på höjden så känns det som sannolikheten att jag ska 

träffa rätt ton ökar om jag spelar svagt och med lite stöd av luften, lite som att känna efter 
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först innan jag blåser på. I själva verket är det precis tvärtom. Med mer luft och en tydlig 

attack ökar chansen att jag ska träffa rätt tonen.  
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3 Kompositören 

Launy Valdemar Grøndahl föddes 30 juni 1886 i Ordrup och dog 21 januari 1960 i 

Frederiksberg. Grøndahl började redan tidigt spela musik. Vid åtta års ålder började han spela 

fiol för Ole Jacobsen. Det visade sig att Grøndahl var en musikalisk naturbegåvning och det 

dröjde inte länge förrän han uppträdde med sin lärare vid olika tillställningar. Efter sin 

konfirmation så fick Grøndahl en mer regelbunden och systematisk undervisning i både fiol 

och trumpet. Sin professionella karriär började Grøndahl i Köpenhamns Casinoteater där han 

1906 fick anställning som violinist. I samband med sin anställning så började han även ta 

fiollektioner för Axel Gade, konsertmästare i Det Kongelige Kapel, och 

kompositionslektioner för Ludolf Nielsen. Under sin tid som dirigent för Köpenhamns 

Casinoteater komponerade Grøndahl flitigt. Sin första stråkkvartett, som han skrev 1913, 

uppfördes av Danska Konsertföreningen 1916. Han skrev då även sin violinkonsert vilken 

även den framfördes av Danska Konsertföreningen med Grøndahl själv som dirigent. Samma 

år som violinkonserten uruppfördes, 1919, blev han även dirigent för Danska 

Konsertföreningen. Dock så kände sig inte Grøndahl färdigutbildad (Gravestad, 2014).  

 

Hans önskan att studera vidare löste sig tack vare ett stipendium som Grøndahl fick år 1924 

från Köpenhamns Orkesterförening och som gjorde det möjligt för honom att åka till Paris, 

Rom och Wien för att studera. Strax efter sin hemkomst fick Grøndahl i uppgift att bygga upp 

den nybildade Radioorkestern, sedermera Danska Radion. Under 30-talet kom orkestern att 

utvecklas till att bli Danmarks dominerande professionella symfoniorkester. Grøndahl såg till 

att Radioorkestern tog tillvara på det musikaliska arvet efter Danska Konsertföreningen, 

Musikföreningen och alla de andra musiksällskap som gick under i konkurrensen med den 

nystartade orkestern. Det var även tack vare hans engagemang för ny Dansk musik som flera 

symfoniska verk blev skrivna av kompositörer som Rued Langgard, Ludolf Nielsen och Louis 

Glass och uppförda eller inspelade av Radioorkestern. Grøndahl var även en framstående 

interpretör av Carl Nielsens symfonier och komponerade själv för Radioorkestern. Sin 

position som chefsdirigent behöll Grøndahl fram till 1956, då han var 70 år gammal. Dock så 

fortsatte han att dirigera orkestern i olika studioproduktioner fram till 1959 (Dansk Komponist 

Forening, 2010). 

 

Grøndahl komponerade allt från scenmusik till symfonier men även fyra solokonserter. Dessa 

är skrivna för fiol, trombon, horn och fagott. Det är dock bara trombonkonserten som tillhör 

standardrepertoaren och som framförs regelbundet runt om i världen (Edition-S, u.å.). 

 

Violinkonserten, som är väldigt präglad av romantisk virtuositet och har en brilliant 

solostämma, skrev Grøndahl när han fortfarande jobbade som violinist. Från och med 
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trombonkonserten sker en stilistisk utveckling i hans kompositionsteknik i riktning mot 

neoklassicismen. Under 20-talet så började han engagera sig i ny musik och var under en 

period ledare för Unge Tonekunstnerers Selskab. Under sin studieresa till Europa så knöt 

Grøndahl bekantskap med nya franska och östeuropeiska kompositörer och musiker så som 

Debussy, Ravel, Bartók, Kodály och Prokofjev. Det märks tydligt i trombonkonserten som 

genomgående har markerade synkoper, polyrytmik och udda taktarter såsom 7/8 i andra 

satsen. Även det harmoniska flödet är inspirerat av ny fransk musik med sina abrupta 

tonartsbyten som snarare kan motiveras klangligt än modulatoriskt. Trombonkonserten skiljer 

sig även satstekniskt från violinkonserten. Trombonen är i större utsträckning temabärande 

och inte lika integrerad i orkestern utan står som den klara solisten. Det är även trombonen 

som står för det motiviska materialet som orkestern sen arbetar med. Grøndahl håller sen fast 

vid denna teknik och utvecklar den mer från trombonkonserten till sin nästa solokonsert, 

fagottkonserten. Trombonkonserten är skriven 1924 under Grøndahls studieresa i Italien. Den 

är i original skriven för trombon och orkester och ett standardgenomförande tar cirka sexton 

minuter. Trombonkonserten är dedikerad till en av trombonisterna i Det Kongelige Kapel, 

Vilhelm Aarkrogh. Aarkrogh var även den som uruppförde konserten (Dansk Komponist 

Forening, 2010).  
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4 Analys av konserten 

Grøndahls trombonkonsert består av tre satser. Första satsen är ett Moderato assai ma molto 

maestoso, andra satsen, Quasi una Leggenda, är ett andante grave och tredje satsen, Finale, är 

inledningsvis ett maestoso som följs av ett rondo som är allegretto scherzando.  

 

Det finns några saker som knyter samman alla tre satserna. Den första gemensamma 

nämnaren är tempot. Grundpulsen i alla satser är 80 slag per minut. Dock är det varierande 

om de 80 slagen per minut gäller fjärdedelar eller åttondelar, men alla går i ett tempo som på 

något sätt är förankrat i 80 slag per minut. Grøndahl hade redan från början en tanke och 

önskan att alla satser skulle ha samma grundpuls. En annan gemensam nämnare är två 

rytmiska figurer som går att finna i alla tre satser. Alla satser är även uppbyggda på samma 

sätt. Det finns två teman, ett huvudtema och ett sidotema som står i kontrast till varandra. 

Satserna är sedan uppbyggda så att melodierna svarar varandra. Detta fråga-och-svar i de 

olika melodierna sker oftast flera gånger per sats. Det gör att de olika melodierna befästs 

eftersom både lyssnare och musiker hinner höra dem flera gånger. 

  

4.1 Sats 1-Moderato assai ma molto maestoso 

 

Första satsen inleds med en kort pianointroduktion på en och en halv takt, sen kommer 

trombonen in med ett pampigt maestoso.  

 

 
 

Den första melodin är i princip bara separerade toner, antingen med stackato eller andra 

accenter och med mycket löpande sextondelar. Nyansen är mf. Melodin avslutas med ett 

crescendo upp till f och landar sen i tre takter rubato stringendo.  
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Den är helt legato förutom sista tre tonerna som är marcato pesante.  

 

  
Efter den första inledande melodin så kommer ett kort pianomellanspel som är samma som 

introduktionen, dock i en annan tonart. Första melodin gick i F-moll nu spelas den en kvint  

ner, alltså Bb-moll.  

 

  
Transponeringen av trombonmelodin är exakt samma de första tre takterna sen bryter den sig 

loss helt och utvecklas både rytmiskt och tonalt. Det första som händer när den bryter 

upprepningen är att den första karakteristiska rytmfiguren dyker upp, punkterad åttondel följt 

av en sextondel. 

 

   
Den rytmen upprepas flera gånger de nästföljande takterna för att sedan landa i en variation av 

huvudtemat.  

Precis som huvudtemat börjar variationen med en paus följt av samma toner som i början fast 

med en lite annan rytm vilka upprepas en halvton lägre ner.  

 
Det är en ganska kort variation men precis som första gången så avslutas melodin med några 

takter som är helt legato. 

 

  
Dock så landar man nu i Db-dur och inte F-moll. I den sista takten så finner vi även den andra 

karakteristiska rytmfiguren, två sextondelar följt av en sextondelstriol. 

  
Efter fyra takters pianomellanspel så kommer nu det kontrasterande temat. Melodin är 

svagare, mer cantabile och legato. 

 

  
Den inleds med den första rytmiska figuren som återkommer två gånger inom de nästföljande 

två takterna. Sen kommer den andra rytmiska figuren.  
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Hela det sidotemat kretsar kring de två figurerna. Melodin i sig innehåller kontraster mellan 

stora hopp och små rörelser. Den inleds i Db-dur och avslutas i E-moll. Det är första gången 

som de fasta förtecknen ändras. Fram till nu så har det fasta förtecknen varit fyra b-förtecken 

även fast tonarten ändrats. Nu ändras det till ett #-förtecken. Här kommer det första längre 

pianomellanspelet på åtta takter. Efter dessa takter så kommer huvudtemat tillbaka. 

  
Denna gång spelas huvudtemat i A-moll. Till skillnad från tidigare upprepningar så är 

melodin precis likadan som huvudtemat (en ton stöts om i denna variant men jag bortser från 

den minimala ändringen) hela vägen fram till vad som i huvudtemat var rubato. Istället för att 

spela rubatot så kommer istället en stegring med hjälp av den första karakteristiska 

rytmfiguren och man landar i ff i ännu en ny tonart, G#-dur.  

   
När satsen modulerar till G#-dur så ändras också de fasta förtecknen, dock inte till G#-durs 

förtecken utan E-dur.  Nu kommer ett kort pianomellanspel på två takter och så kommer det 

sidotemat tillbaka. Tonalitetsmässigt så håller sig pianomellanspelet och sidotemat i G#-dur 

med vissa passager i E-dur. 

 

  
De första fyra takterna är melodin exakt samma som första gången. Sen stannar den av och 

man spelar den andra rytmiska figuren följt av en halvnot vilket upprepas i tre takter. 

 

   
Efter det kommer ett stringendo som mynnar ut i en variation av huvudtemat i C#-moll. 

 

   
Denna gång så är första taktens rytm samma som huvudtemats rytm i första takten, sen 

kommer samma figur ett halvtonsteg lägre. Variationen i C#-moll liknar den tidigare 

variationen mycket i rytmiken och den landar i C-dur. Nu blir även de fasta förtecknen C-dur. 

Satsens längsta pianomellanspel på elva takter inleds nu och innan trombonen kommer in igen 

så går de fasta förtecknen tillbaka till fyra b-förtecken alltså F-moll. Detta följs av huvudtemat 

och är precis likadant som första gången. 
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Skillnaden kommer i rubatot som denna gång är ett ad lib. och är en annan melodi än första 

gången. Satsen slutar med ett plötsligt a tempo och samma tre pesante toner som i början 

förutom att den första tonen ersatts av en sextondelstriol.  

 
 

4.2 Sats 2-Quasi una Leggenda, andante grave 

 

Sats två har precis som sats 1 och sats 3 en grundpuls på 80 slag per minut. Dock så spelas 

den nästan aldrig så fort. För att musiken ska komma till sin fulla rätt så bör den spelas 

långsammare än så, ner mot 70 slag per minut om inte ännu långsammare. Sats 2 går i en 

ojämn taktart, 7/8, och börjar i Db-dur, fem b-förtecken. Inledningen ligger i pianot och 

trombonen kommer in i upptakt till tredje takten. I början så är den melodiska figuren kort och 

helt legato. 

  
Den rytmiska figuren punkterad åttondel följt av sextondel finns med redan från början. Den 

första figuren upprepas en gång för att sedan andra gången gå vidare till en första liten 

höjdpunkt. 

  
Här återfinns även andra halvan av den andra rytmiska figuren, sextondelstriolen. Istället för 

att gå direkt till sidotemat så kommer nu en variant av den första figuren en stor ters upp med 

en tillagd nedåtgående sextondelstriol för att intensifiera musiken. 

 

  
 

Figuren upprepas en gång för att sedan utvecklas med ett stort crescendo och ett rallentando 

för att till sist landa på en fermat. Nu kommer en mosso del med lite snabbare tempo (notera 

att första satsen gick i 80 slag per minut på åttondelar medan mossot går i 80 slag per minut 

på punkterade åttondelar) och även ett tonartsbyte till Bb-dur.  
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Först kommer två takter pianomellanspel och sen kommer trombonen in med sidotemat. Hela 

sidotemat håller sig i mp nyans med bara små crescendon och diminuendon inom dynamiken. 

Melodin är i konstant flöde till skillnad från huvudtemat som var uppdelat i många så fraser. 

  

Den kontrasterande melodin är uppdelad i tre delar. Den första delen är en väldigt sångbar 

melodi som rör sig upp till en höjdpunkt för att sen röra sig tillbaka ner och landa och vila på 

en punkterad halvnot. 

 

  
 

Den andra delen rör sig inte så mycket utan kretsar kring ettstrukna c, dock även här väldigt 

flödande och sångbart. 

 

  
Den tredje delen är en upprepning av det första med precis samma melodi som kommer till 

samma höjdpunkt för att sen röra sig tillbaka ner. Denna gång så fortsätter melodin neråt en 

längre bit och landar slutligen på ett kontra Bb med en fermat. Nu kommer huvudtemat 

tillbaka och precis som första gången är vi nu tillbaka i Db-dur och det inleds med två takter 

piano. Inledningsvis så är melodin precis likadan som första gången med två likadana figurer 

och sen en tredje som utvecklas till en liten höjdpunkt. Nu börjar melodin om och denna gång 

så går den inte upp en stor ters. 

 

  
Det är en ny version som är mycket mer rytmiserad än originalet och nu går den även ifrån det 

ursprungliga sångbara legatot och frasen är väldigt artikulerad. Efter två takter av den nya 

versionen så kommer en första höjdpunkt. 

 

  
Denna höjdpunkt går sen ner först med den andra rytmiska figuren sedan med bara raka 

sextondelar som är väldigt accentuerade. 

 

  
Nu landar man i en ny uppbyggnad. Det är ännu en ny version av originaltemat. Den är helt 

tenuto och ligger i princip still i tre takter.  
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Sedan går den upp en stor ters för att sen landa i nästa höjdpunkt. 

 

  
Nu börjar en lång avdramatisering och ett långt diminuendo. Frasen innehåller båda rytmiska 

figurerna och den rör sig neråt en ters i taget. I början så är det martelato på tonerna, sen är 

det tenuto, sen blir det legato med tenuto under för att till sist bara vara legato. 

 

  
Slutet på frasen har vissa likheter med slutet på sista frasen i sidotemat. Efter att frasen stannat 

av helt så börjar ett fyra takter långt pianomellanspel. Trombonen kommer sedan in med 

sidotemat. Som det är noterat så ska melodin spelas en stor sext ner från originalet, dock så är 

det i princip praxis att spela den en oktav upp, alltså en liten ters upp från originalet. Frasen är 

identisk med originalet bortsett från de två sista takterna. Istället för att leda vidare så kommer 

nu ett dominantackord som sen landar på tonikan Db-dur.  

 

4.3 Sats 3-Finale, maestoso, allegretto scherzando 

 

Tredje satsen börjar med en pianointroduktion. Den landar i en stor fermat och sen tar 

trombonen över. 

  



 16 

Hela inledningen är ett recitativ i trombonen så tempot är väldigt flödande. Tematiskt är 

recitativet besläktat med första satsens kontrasterande melodi. Introduktionen går i ¾-delstakt. 

Mot slutet av inledningen övergår de raka åttondelarna mer och mer i trioler för att i sista 

takten bara vara trioler. Det leder sen över in i rondot som går i 6/8dels-takt. Först spelar 

pianot tre takter med bara ackord på ettan och tvåan i takten sedan kommer trombonen in med 

en löpning som upptakt till fjärde takten i rondot.  

 

Tempobeteckningen är allegretto, scherzando. Scherzando betyder lätt och lekfullt vilket på 

ett bra sätt återspeglas i musiken. Huvudtemat är inte så ljudstarkt och Grøndahl jobbar 

mycket med små melodiska rörelser upp och ner men kretsar hela tiden kring huvudnoten, c.  

 
Det finns inga legato i huvudtemat till skillnad från de tidigare satserna. Melodin börjar som 

sagt med en löpning som ligger som en upptakt från femte åttondelen och landar på nästa 

takts etta. Efter den betonade ettan så ligger frasen mestadels på synkoper med 

överbindningar aningen till tvåan i takten eller överbindningar över taktstrecken till nästa 

takts etta. Fraseringen ligger på många ställen med crescendo och diminuendo inom en takt 

med höjdpunkten och den betonade tonen på taktens tredje åttondel, alltså strax innan tvåan.  

 

 
Huvudtemat slutar med en tre-mot-två-rytm där trombonen har tre accentuerade toner mot 

pianots två. Efter en takt med bara piano kommer trombonen in med en sextondelslöpning 

som börjar på andra åttondelen och denna gång sträcker sig över hela takten fram till nästa 

takts etta. 

   
Detta är en upptakt till det 10 takter långa pianomellanspel som nu kommer. Efter det stannar 

allt plötsligt upp. I takten efter mellanspelet lägger pianot ett ackord på ettan och ligger på det. 

Trombonen kommer inte in förrän med en upptakt till takten efter. 

  
Upptakten är en sextondel och en åttondel så det är en inversion av den första rytmfiguren. 

Upptakten är inledningen till sidotemat, som till skillnad från huvudtemat mycket mer legato 

och rytmen är ännu mer synkoperad och polyrytmisk. Efter upptakten kommer en punkterad 

halvnot som följs av en takt med synkoperade accenter. 
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Den inverterade rytmen är en av huvudbeståndsdelarna i sidotemat och nu kommer den igen, 

dock inte som en upptakt, och leder fram till en kvintol som sträcker sig över en hel takt, 

alltså fem mot två. Kvintolen är ett långt crescendo fram till ännu en punkterad halvnot som 

leder fram till en höjdpunkt som avslutas med en duol. 

 

   
Nu börjar en ny fras och den börjar också med den inverterade rytmen som leder in till nästa 

takt som avslutas med en kvartol. 

 

  
Melodin går nu framåt och intensifieras. Den inverterade rytmen upprepas 2 gånger, följt av 

samma synkoperade takt som kom i början av sidotemat. Sen kommer en till inverterad rytm 

som slutar med en storkvartol så att hela den kontrasterande melodin lugnas ner och avslutas. 

  
Efter fem takter pianomellanspel kommer huvudtemat tillbaka en liten ters ner. De sju första 

taktera är identiska med huvudtemat Efter sju takter kommer ett subito pp och melodin 

modulerar.  

 
Sen kommer en takt med en stortriol som leder moduleringen vidare via en synkoperad rytm 

samt en takt med en stortriol till den nya transponeringen av huvudtemat som ligger en 

halvton över originalet. Det är en variation av huvudtemat där de första tre och en halv 

takterna är identisk. Sen kommer en upprepning av en ton vilket förskjuter melodin en halv 

takt. Efter en takt förskjuten melodi så lämnar variationen huvudtemat helt. Från att ha varit 

synkoperad så närmar sig melodin mer och mer stortrioler.  

 

 
Först är det bara en överbindning till tvåan och en fjärdedel, sen blir hela takten stortrioler. 

Efter det kommer två takter där en av fjärdedelarna spelas som två åttondelar istället sen en 

takt med bara stortriol. Nu kommer ett stringendo.  

Först en takt stortriol, sen en takt där första fjärdedelen är två åttondelar istället, sen en takt 

där första och sista fjärdedelen är utbytta mot åttondelar och så avslutar stringendot med en 

takt där alla fjärdedelarna är åttondelar istället. Stringendot slutar med ett ffz i trombonen och 
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ett abrupt a tempo. Nu vidtar ett länge pianomellanspel på fjorton takter. Efter mellanspelet så 

kommer sidotemat tillbaka. 

 

Den börjar på precis samma sätt som första gången med ett pianoackord där trombonen sen 

kommer in efter nästan en hel takts stillastående med upptakt till andra takten. Denna gång är 

melodin noterad en liten sext ner. Även detta ett ställe väljer många att oktavera så melodin 

istället hamnar en stor ters upp. Sidotemat är en transponering av det första sidotemat och den 

är transponerad exakt genom hela frasen. När sidotemat är klart så kommer pianot själv i en 

och en halv takt i mycket svag nyans som sen trombonen svarar med att spela de inledande 

två takterna plus upptakt i huvudmotivet.  

    
Denna gång så är det dock pp och misterioso. Pianot kommer sen in ännu en gång och 

trombonen svarar precis som gången innan med samma fras. Efter det spelar pianot i tre takter 

och landar på en fermat. Från fermatens lugn så kommer pianot in med en accentuerad 

stortriol i f. Sendan kommer trombonen in med huvudmelodin för sista gången. 

  
Upptakten denna gång är nästan dubbelt så lång och börjar redan på andra åttondelen och 

landar i nästa takt på samma ton som huvudmelodin. Melodin är helt identisk med första 

huvudtemat. Skillnaden är att när den inledande huvudmelodin slutar så fortsätter den 

nuvarande melodin. 

 

  
Den fortsätter med en stortriol där första fjärdedelen är utbytt mot två åttondelar. Samtidig 

sker ett stort crescendo och takten efter är ff med stringendo. Här är första stället som det står 

tryckt i noterna att en oktavering är möjlig. 

 

  
Frasen är två takter som upprepas med accentuerade åttondelar med överbindning över 

taktstrecket. I upprepningen spelar man bara fram till tvåan i andra takten. Nu börjar den stora 

finalen. Det är en upptakt på två åttondelar som leder till en variation av huvudmelodin en 

kvart högre än originalet. 
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Första två och en halv takterna är likadana som originalet. Sen börjar ett stringendo molto och 

de sista fyra tonerna upprepas som åttondelar i två takter. Hela konserten slutar med fyra 

starka accentuerade toner där trombonen slutar på första slaget i takten och pianot kommer 

med slutackordet precis efter trombonen.  

 

 

4.4 Musikalisk påverkan 

Innan jag gjorde analysen av stycket och skrev avsnitten om luft och artikulation så var min 

musikaliska tolkning ganska ogenomtänkt. Eftersom jag kom i kontakt med det här stycket för 

så pass lång tid sedan så satt mycket av min första tolkning kvar. Artikulationen jag använde 

mig av var inte korrekt eftersom jag då inte kunde lika mycket om artikulation vilket 

resulterade i att jag inte visste vad jag gjorde. Min andning var även den ganska ogenomtänkt 

och var mest ett nödvändigt ont. Jag utnyttjade inte mina lungors fulla kapacitet och använde 

inte luften som ett hjälpmedel i spelandet. Detta resulterade i sin tur till att jag inte kunde 

förmedla mina känslor för musiken.  

 

Under min tid på musikhögskolan har jag fokuserat mycket på just artikulation och andning. 

Tack vara detta blev det mycket lättare att spela Grøndahls trombonkonsert när jag nu hade 

bättre förutsättningar att genomföra den på ett mera korrekt sätt. Efter att jag skrivit de två 

avsnitten om just luft och artikulation så kände jag en ytterligare förbättring i mitt eget spel. I 

notbilden finns väldigt mycket information om hur kompositören vill att stycket ska spelas. 

När jag behärskade min artikulation bättre så kunde jag medvetet följa instruktionerna på ett 

bättre och mer korrekt sätt. Även andningen har hjälpt mig mycket. När jag andas medvetet 

och utnyttjar min fulla lungkapacitet känner jag att jag har bättre kontroll över både crescendo 

och diminuendo samt frasering. Jag orkar spela längre fraser utan att andas och det hjälper 

naturligtvis det musikaliska flödet att inte behöva bryta mitt i en fras för att andas.  

 

Innan jag analyserade stycket såg jag musiken som tre satser utan så mycket gemensamt. Efter 

analysen så fick jag plötsligt ett vidare perspektiv och såg en större helhet. Att veta om att just 

denna rytm är motiviskt bärande genom alla tre satser eller veta om att alla satserna kretsar 

kring två kontrasterande teman ger en större insikt i musiken. Jag kunde göra fler medvetna 

val om att betona en viss ton eller en viss fras samt att veta att den här passagen inte är så 

viktig i det stora hela och då medvetet kunna spel den lite mindre betonat. Kort sagt så kunde 

jag spela en enhetlig solokonsert istället för tre skilda satser.  
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5 Slutsatser 

Jag började hela examensarbetet med att skriva loggbok på mitt övande. Efter tre veckor 

märkte jag att mycket jag skrev kretsade kring just andning och artikulation. Det blev sen en 

utgångspunkt till mitt arbete. 

När jag skrev delarna om luft och artikulation var jag tvungen att verkligen tänka igenom vad 

som egentligen händer och hur det egentligen ska utföras korrekt. I efterhand så har det hjälpt 

mig mycket i mitt eget spelande. Jag kan nu ”förklara” för mig själv i övningsrummet vad jag 

gör för fel och korrigera det. Det har helt enkelt givit mig en större förståelse i hur jag ska 

spela för att nå en högre nivå i mitt spelande. 

Efter att jag analyserat stycket så blev det lättare för mig att se helheten. Jag kunde se 

kopplingar mellan olika satser och avsnitt som jag inte sett innan. Min uppfattning är att jag, 

efter att jag gjort analysen, spelade en mer genomtänkt musikalisk tolkning av stycket.  
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