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Sammanfattning 

 

Syftet med detta arbete har varit dels att fördjupa mig i stycket Suite 

Fantastique, skrivet av Rolf Martinsson, men framförallt att fördjupa mina 

kunskaper inom olika övningsmetoder för att på snabbast och enklast sätt lära 

in olika stycken med svåra tekniska utmaningar.  

 

Min metod i detta arbete har bl.a. varit att föra dialoger med olika klarinettister 

samt musiker, läsa olika e-böcker kring ämnet instrumentalövning samt att 

använda mig av gamla erfarenheter och lärdomar. 

 

Resultatet har blivit att jag har fördjupat mina kunskaper inom olika tekniker 

som mental övning, dubbeltunga, rundandning, glissando, kontroll av höga 

toner samt en mer effektiv/snabbare instudering av snabba/tekniskt svåra 

passager.  

 

Arbetet vänder sig till den som är intresserad av olika tekniker som används 

främst av klarinettister men som även kan appliceras för andra instrument.  
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Inledning 

Under sommaren hörde jag Martin Fröst spela ett stycke, som jag blev väldigt 

förtjust i, skrivet av Rolf Martinsson. Stycket som var skrivet för klarinett och 

piano hette Suite Fantastique. När jag tog reda på mer om detta stycke lärde jag 

mig att Sutie Fantastique är en omskriven version av Martinssons 

klarinettkonsert som heter Concert Fantastique. Concert Fantastique 

uruppfördes 2010 med Martin Fröst som solist tillsammans med Malmö 

Symfoniorkester och har sedan dess framförts vid ett flertal tillfällen bl.a. med 

Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Ca ett år efter premiären i Malmö hade 

versionen för klarinett och piano (Suite Fantastique) sitt uruppförande i 

Wigmore Hall och spelades då av Martin Fröst och Roland Pöntinen. När jag 

hade hört stycket försökte jag att få tag på noterna. Det visade sig då att Martin 

Fröst fram till 2016 har ensamrätt på stycket och därför finns inte noterna att 

köpa än. Han var dock vänlig nog att trots detta ge mig noterna och ge mig 

tillåtelse att framföra Suite Fantastique på min examenskonsert vilket jag nu 

kommer att göra. Den här uppsatsen kommer därför att handla om klarinett och 

piano versionen av Martinssons klarinettkonsert.  

  

 

 

(Bild 1, Repetition av Concert Fantastique med Martin Först tillsammans med 

Kungliga Filharmonikerna under ledning av Marin Alsop) 



 

Bakgrund 

Biografi om Rolf Martinsson  

Rolf Martinsson är en av de nu levande största kompositörerna i Sverige och 

hans musik har vid flertal tillfällen spelats runt om i världen på scener som t.ex. 

Wigmore Hall, Carnegie Hall, Concertgebouw och Royal Festival Hall bara för 

att nämna några. Ett av Martinssons stora genombrott kom med 

trumpetkonserten Bridge (1998) som uruppfördes av Håkan Hardenberger och 

har idag framförts ett 60-tal gånger runt om i världen. Sedan dess har 

Martinsson bl.a. skrivit ett flertal verk för sopran och orkester, dedikerade Lisa 

Larsson, samt solokonserter för t.ex. saxofonisten Anders Paulsson, 

kontrabasisten Dan Styffe och såklart klarinettisten Martin Fröst. Rolf 

Martinsson har dessutom varit Composer in Residence med stråkorkestern 

Musica Vitae (2000-2001) och Malmö SO (2002-2006) och har för närvarande 

samma samarbete med Helsingborg SO (2014-2017) och Netherlands PO i 

Concertgebouw (2014-2015). Utöver att komponera sin egen musik är Rolf 

Martinsson dessutom lärare i komposition vid Malmös musikhögskola. 

(Martinsson, 2003).     

 

 

 

(Bild 2, Rolf Martinsson) 



 

Rolf Martinssons egna ord om Concert Fatastique och 

samarbetet med Martin Fröst 

Under höstterminen vid mitt tredje år på KMH läste jag en kurs där varje elev 

får välja ett valfritt stycke och med hjälp av sin lärare göra en djupgående 

analys av detta stycke. Jag valde att göra en analys av Sutie Fantastiaque och 

lustigt nog visade det sig att min lärare Lars Ekström var nära vän till Rolf 

Martinsson. Blockcitatet som följer är hämtat från ett mejl som Rolf skickade 

till Lars där han berättar om sina tankar kring sin klarinettkonsert och 

samarbetet med Martin Fröst.  

 

”Inför varje ny konsert har det varit en utmaning att inte upprepa form 

eller idé, utan ständigt söka nya vägar och uttryck. Ser jag tillbaka på 

mina tidigare konserter så kan jag hitta många likheter såsom varierade 

tempi, dynamiska höjd- och lågpunkter, solokadenser, orkestermellanspel 

och ett tonspråk som fluktuerar mellan tonalitet och icke-tonalitet. Men 

ingen av dessa musikaliska beståndsdelar har inneboende garantier för en 

bra solokonsert eller ett personligt verk. Det är snarast i kombinationen 

av dessa beståndsdelar, i ordningsföljden och spänningsförhållandena 

dem emellan, som det unika och personliga tar form. Det finns ytterligare 

två och helt avgörande ingredienser som bidrar till att Concert 

Fantastique kommer att vara unik på sina villkor bland mina 

solokonserter, och det är att soloinstrumentet heter klarinett och solisten 

Martin Fröst. Jag har under lång tid studerat klarinetten och lyssnat på 

klarinettkonserter men framförallt haft en mycket kreativ dialog med 

Martin. Våra diskussioner, mina notexempel, hans kommentarer till mina 

notexempel, det intryck alla hans CD-inspelningar gjort på mig och det 

intryck mina tidigare verk gjort på honom, vår uppfattning om varandra 

som tonsättare respektive solist, allt detta finns med i bakgrunden och har 

på ett avgörande sätt påverkat mig att komponera Concert 

Fantastique just så som jag gjort.” 

”Samarbetet med Martin har varit intensivt och ytterst inspirerande under 

verkets hela tillkomsttid. Inledningsvis diskuterade vi alla möjliga idéer 

för konserten men till slut sa Martin - varför inte bara skriva en fantastisk 

konsert? Javisst, lättare sagt än gjort, tänkte jag, men kom i alla fall 

igång. Verkets titel refererar förstås till vårt samtal men är framförallt en 

hyllning till den fantastiske musiker och artist som Martin Fröst är.” 

 

 

 

 



 

 

(Bild 3, Martinsson och Fröst diskuterar Concert Fantastique) 

 

Betydelsen av att öva rätt 

När jag för första gången hörde Martinssons Suite Fantastique tänkte jag ”det 

här är vacker musik”. När jag för första gången såg noterna tänkte jag ”det här 

är svårt…”, men det är såklart inget som kommer att stoppa mig från att lära 

mig stycket. Tvärtom tycker jag väldigt mycket om att handskas med 

utmaningar i övningsrummet. Vid instuderingen av krävande stycken är det A 

och O att man har rätt övningsmetoder. Jag tänkte därför dela med mig av en 

händelse från förra året då jag verkligen insåg betydelsen av att öva rätt och att 

det inte är antalet timmar som man övar utan HUR man övar som ger resultat. 

Förra året övade jag på ett klarinettstycke av Anders Hillborg som heter 

Tampere Raw. Likt Suite Fantastique är Tampere Raw ett mycket tekniskt 

svårt stycke och jag började öva genom den klassiska metoden att sätta 

metronomen på ett långsamt tempo och sedan successivt höja tempot. Detta är 

en metod som jag tror att de flesta använder och som har fungerat för mig 

många gånger förut, ända tills jag började öva på Tampere Raw. 

Konserttempot skulle vara fjärdedelar i 120 bpm och jag började med att sätta 

metronomen på 60 bpm. I början av instuderingen kändes det bra och jag 

kunde allteftersom höja tempot ända tills jag var uppe i ca 110/115 bpm. 

Plötsligt kunde jag inte få det att gå snabbare utan att det påverkade klarheten i 

tekniken och allt lät lite grötigt. Hur mycket jag än tycktes öva så gick det helt 

enkelt inte att spela stycket i 120 bpm med den klarheten som krävdes. Jag 

insåg till slut att jag helt enkelt var tvungen att hitta en annan övningsmetod för 

att lyckas. Det var då en vän till mig som spelar piano berättade om en 

fantastisk e-bok som handlade om hur man på bästa sätt ska öva piano 



(Fundamentals of Piano Practice, C.Chang, 2006). Han berättade om hur denna 

bok hade revolutionerat hans pianospel och jag tänkte att det var värt att själv 

läsa den här boken och se om det var något som jag kunde ha användning för i 

mitt klarinettspel. Så fort jag läste kapitlet där författaren nämnde Speed Wall 

fick jag en riktig aha-känsla. Hans lösning på hur man bör öva på snabba 

passager var vad han kallade för Chord Attack. Tekniken som beskrevs skulle 

inte gå att använda när jag övar klarinett då det bl.a. innebar att man skulle 

spela flera toner samtidigt. Jag funderade på hur jag skulle kunna göra om den 

här övningen till en klarinettövning. Det centrala i övningen var att lära sig att 

spela avslappnat oavsett hastighet. Det var då jag insåg vad mitt misstag under 

instuderingen av Tampere Raw hade varit. Eftersom att tonerna i stycket inte 

bara var snabba utan dessutom hela tiden hoppade mellan höga och låga toner 

krävdes det en enorm flexibilitet för att klara av tekniken. Mitt misstag hade 

varit att varje dag börja med att spela stycket långsamt med för dålig 

flexibilitet. Med den flexibiliteten jag hade gick det att spela tonerna upp till ett 

visst tempo och sedan tog det stopp. Jag insåg att oavsett hur många gånger jag 

kommer att spela dessa passager långsamt kommer jag aldrig att lära mig dem 

bättre då det inte förbättrar flexibiliteten. Jag bytte då helt övningstaktik, lade 

undan metronomen och försökte att öva alla passager så likt Chord Attack 

metoden som möjligt. Först tog jag två toner i taget, spelade den första tonen 

som ett snabbt förslag till den andra och övade på detta viset tills jag var helt 

nöjd med klarheten. Nu kunde jag helt plötsligt spela alla toner MYCKET 

snabbare än konserttempot. Sedan övade jag tre toner i taget och efter det ett 

slag i taget. På bara ett par dagar lärde jag mig att med lätthet spela varje 

enskilt slag i 140 bpm utan att det ens kändes snabbt. Det enda jag behövde 

göra nu var att sätta ihop slagen. Då övade jag först genom att spela varje ton 

på slagen som en fermat och de tre övriga tonerna som förslag till nästa slag. 

Med hjälp av den här metoden lärde jag mig på kort tid att spela hela Tampere 

Raw i tempo och ändå få alla toner att bli tydliga. Det här är den oändligt 

viktiga betydelsen av att öva rätt istället för att bara öva mycket.  

 

(Bild 4, metronomen är inte alltid den bästa övningsmetoden)  



 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att jag ska studera in Suite Fantastique och 

tillsammans med pianisten Alfredo Salvador framföra stycket under min 

examenskonsert den 3/5 2015 i Stora Salen vid KMH. Under min instudering 

av Suite Fantastique ska jag ta reda på så mycket jag kan om olika metoder för 

att lära in tekniskt svåra stycken och försöka hitta de mest effektiva 

övningsteknikerna.  

 

Metod 

När klarinettsolisten heter Martin Fröst är det inte konstigt att kompositörer blir 

inspirerade till att skriva konserter som utmanar solisten och t.o.m. i vissa fall 

tänjer på gränserna för vad som är möjligt att göra med en klarinett. Suite 

Fantastique är verkligen inget undantag och kräver sina timmar i 

övningsrummet innan man är redo för ett framförande. Jag kommer att börja 

min instudering med att göra en formanalys av hela stycket för att bättre förstå 

innehållet och dess funktion. Därefter kommer jag att börja med övningen och 

regelbundet föra dialoger med olika klarinettister som t.ex. Hermann 

Stefánsson, Emil Jonason och Martin Fröst för att höra hur de skulle öva för att 

lösa olika problem. För att få ytterligare inspiration och idéer för hur man kan 

öva kommer jag också att läsa olika e-böcker så som Fundamentals of Piano 

Practice av Chuan C. Chang (2006) samt Beyond Practice av Dr. Noa 

Kageyama (2015).  

Resultat 

Formanalys 

Av upphovsrättsliga skäl har jag ingen möjlighet/tillåtelse att visa några 

notexempel ur Suite Fantastique. Jag ska trots detta försöka beskriva musikens 

form så gott jag kan. Harmoniskt sett har Martinsson använt sig av material 

från flera olika världar. Vid den lugna delen i mitten av stycket hörs det mycket 

av romantikens tongångar medan andra partier är influerade av jazzen t.ex. 

tekniken att spela flera ackord samtidigt genom att stapla dem på varandra.  

Den totala speltiden av Suite Fantastique (versionen för klarinett och piano) ca 

15 min och styckets struktur är tydligt uppdelad i fem olika delar. Första delen 

som är ca 4 min är en fartfylld inledning av stycket och som följs av en 

solokadens av klarinetten som är ca 1 min. Detta följs av ett fem minuters långt 



parti med klarinett och piano som är betydligt lugnare och mer romantiskt. I 

nästa del är klarinetten återigen ensam i en ny kadens på ca 2 min och som 

sedan leder vidare till de sista 3 minuterna av stycket då både klarinettisten och 

pianisten får röra ordentligt på fingrarna. Låt oss titta lite närmre på var enskild 

del:  

 

Del 1 

Stycket inleds med ett kort pianointro och sedan börjar klarinetten spela med 

full fart. Under hela första delen består klarinettstämman nästan enbart av 

sextondelar och kvintoler. Klarinetten börjar med att spela tonerna A, Bb, A 

och Fiss upprepade gånger och sedan använder sig Martinsson av tekniken att 

vända och vrida på tonerna t.ex. spela tonerna i en annan ordning eller i en 

annan tonhöjd. För att nå upp till olika höjdpunkter i stycket används främst 

tekniken som jag kallar för 1,2,3 metoden. Först spelas en kort figur som följs 

av en kort paus. Sedan spelas ytterligare en figur, kort paus, och sedan kommer 

tredje figuren som leder till höjdpunkten. För att öka intensiteten så att 

lyssnarna förstår att musiken laddar upp inför en ny höjdpunkt använder sig 

Martinsson främst av tre olika metoder. Den första metoden är att gå upp i 

tonhöjd för varje figur. Först spelas figur ett som börjar på t.ex. ett Ass. Sedan 

spelas figur två med liknande rörelser men börjar istället på ett B (liten ters 

upp) och sedan kommer figur nummer tre som börjar på ett D (liten ters upp). 

En annan metod som används är att göra pauserna mellan figurerna kortare. I 

t.ex. Recitativo delen spelas ett antal olika figurer och mellan varje figur är det 

en punkterad fjärdedels paus. Tre takter senare kortas pausen plötsligt ner till 

endast en åttondel och musiken leder mot en höjdpunkt. Den sista av de tre 

vanliga metoderna i detta stycke för att öka intensiteten är att göra figurerna 

längre och längre. Figur ett och två är t.ex. fyra slag och sedan är figur tre (som 

leder till höjdpunkten) hela sju slag. I slutet av del ett har klarinetten en kort 

kadens som leder vidare till den andra delen.  

Del 2 

När klarinettkonserten skrevs ville Fröst att Martinsson skulle skriva med ett 

kortare parti där Fröst kunde använda sig av en ny blåsteknik. Tekniken bygger 

på rundandning med istället för att andas in vid varje rundandning kan man 

istället nynna en ton med näsan. Styckets andra del är därför skriven för 

klarinett och sång som båda ska utföras av solisten. I denna del byts både 

taktart, karaktär och tonspråk ut från första delen. Inget material från denna del 

är något som återkommer senare och därför blir detta parti en ganska 

självständig del ur stycket. Likt del ett avslutas även denna del med en kort 

kadens.    

 

 

 



Del 3 

Här kommer ett längre parti influerad av romantikens tongångar. Tempot är 

mycket långsammare än inledningen av stycket och uppbyggnaden av denna 

del är ett slags ”tema med variationer”. Partiet inleds med temat på tio takter 

och består till mestadels av stegrande långa toner, ett C som leder till ett D som 

i sin tur leder till ett E osv. Temats höjdpunkt nås vid ett tvåstruket B. Sedan 

följer fem delar som kan ses som variationer på temat. Variationerna utvecklas 

genom att de får fler snabba rörelser, större hopp mellan tonerna och allt fler 

och längre glissandi. De flesta variationer är precis som temat tio takter med 

undantag av två variationer som är sju och tolv takter. 

Del 4 

Den fjärde delen är en lång solokadens. Kadensen börjar med tre olika korta 

motiv. Första halvan av kadensen är dessa tre motiv som byter plats, förkortas, 

förlängs, byter tonhöjd osv. I andra halvan kommer motiv från första delen av 

stycket tillbaka och slutet av kadensen är densamma som pianots introduktion 

precis i starten. 

Del 5 

Finaldelen av Suite Fantastique har namnbeteckningen Humming Bird vilket 

syftar på när Martinsson hörde Frösts klarinettspel och tyckte att det lät som en 

kolibri som suger nektar ur en blomma för att sedan blixtsnabbt flyga vidare till 

nästa (därav de korta sextondelsfigurerna som leder vidare till en drill). Allt 

tonmaterial från sista delen är en blandning av motiv från styckets inledning 

och solokadensen. Den korta kadenspassagen som i inledningen leder vidare 

till del två kommer tillbaka i slutet av del fem men denna gång leder det vidare 

till ett enormt glissando från klarinettens lägsta ton upp till ett fyrstruket C som 

därmed avslutar stycket.   

 

 

 

(Bild 5, notexemplet visar det stora glissandot som i princip sträcker sig över 

hela klarinettens register) 



 

Instudering 

Att komma igång 

Man kan utan överdrift säga att det finns gott om snabba toner i Suite 

Fantastique som kräver både kontroll och snabba fingrar. En av de viktigaste 

nycklarna vid instuderingen av Martinssons klarinettmusik är att kunna öva in 

just snabba toner och få dem att bli supertydliga så att det låter precis som om 

det vore världens enklaste sak att spela. Utan tvekan är jag ganska säker på att 

den vanligaste förekommande övningsmetoden, både bland studenter och 

också yrkesmusiker, när det kommer till att öva in snabba passager är att ta 

fram metronomen och sätta den på ett lågt tempo. Allt eftersom att man känner 

sig behärska passagerna i det långsamma tempot höjer man successivt 

metronomen tills dess att man klarar av att spela allt i konserttempot. Som jag 

skrev tidigare i avsnittet Bakgrund är denna metod dock inte alltid att 

rekommendera. Både författarna av Fundementals of Piano Practice och 

Beyond Practice varnar för denna övningstaktik. Dr. Noa Kageyama ger t.ex. 

liknelsen att öva långsamt för att lära sig spela snabbt kan i vissa fall vara som 

att försöka att lära sig springa snabbt genom att gå. Båda författarna poängterar 

dock betydelsen av att öva långsamt och menar på att de bästa musikerna i 

världen ofta övar oerhört långsamt. Det är själva metoden att öva med en 

metronom som man successivt höjer tempot på som de är kritiska till. Vid 

instuderingen av Suite Fantastique har jag därför valt att inte använda mig av 

denna klassiska metod. En sak som C. Chang och Dr. Kageyama förespråkar är 

förmågan att spela noterna i huvudet utan att fysiskt spela dem, så kallad 

Mental Play, vilket är den metod jag börjar använda mig av vid instuderingen. 

Jag sätter mig ner bekvämt med noterna i handen och börjar noggrant studera 

musiken och tänker att jag spelar allt i huvudet. För att underlätta både 

inlärning och utantillspelet så letar jag efter alla tänkbara mönster som jag kan 

hitta. Som jag nämnde i formanalysen finns det gott om ställen där Martinsson 

har upprepat olika slingor men vridigt och vänt lite på tonerna, så i detta stycke 

finns det gott om mönster och ”kopplingar” mellan de olika tonerna. Till en 

början tittar jag bara i noterna lite snabbt för att få en helhet av stycket, detta 

tar endast ett par minuter. Vid min andra genomgång av stycket tittar jag noga 

igenom alla passager och tänker mig att jag spelar dem i huvudet. Detta håller 

jag på med tills dess att jag känner att jag med lätthet kan ”spela” alla passager 

i ett lugnt tempo. Efter ca två timmar känner jag mig bekant med stycket men 

för säkerhets skull upprepar jag denna process dagen efter för att noterna 

verkligen ska fastna i huvudet. Dag nummer två tar denna process endast ca en 

timma. När jag känner mig bekant med stycket efter att ha tittat på noterna är 

det dags att börja öva med klarinetten. Vad som är så bra med att ha studerat 

noterna ordentligt innan man spelar dem fysiskt är att jag redan nu känner att 

jag kan stycket ganska bra – trots att jag inte har spelat en enda ton från 

stycket! Jag vet precis vilka passager som kommer att kräva lite extra övning 

och vilka passager jag lär mig på bara några minuter. Jag har numera gjort det 

till en vana att vid varje instudering av ett nytt stycke börja med att noggrant 



studera noterna innan jag spelar dem. Nyligen fick jag förfrågan om jag ville 

spela kvartetten Quatour Pour La Fin Du Temps av Oliver Messian 

tillsammans med några andra studenter vid KMH. Inför vår första repetition 

passade jag på att verkligen testa hur mycket det var möjligt att lära sig genom 

att endast öva mentalt. Innan första repet spelade jag nämligen inte en enda ton 

ur kvartetten, däremot ägnade jag mycket tid åt att titta i noterna till dess att jag 

kunde spela allt i huvudet i konserttempo. När vi sedan drog igång och 

repeterade spelade jag naturligtvis inte perfekt men det gick förvånansvärt bra! 

Uppenbarligen kan man inte helt och hållet ersätta allt sitt fysiska övande med 

mentalt övande men det har sina fördelar att öva så. I mitt fall klarar jag inte av 

att fysiskt öva klarinett mer än ca fem timmar om dagen. Om jag går över den 

gränsen får jag ont i armar, handleder och mun och skulle i sådana fall riskera 

att få skador. Däremot är mental övning inget som påfrestar kroppen vilket 

betyder att det är ett värdefullt komplement under de perioder då det känns som 

om jag har tusen saker att öva på och att fem timmar om dagen inte riktigt 

räcker till. Nog om detta, i min instudering av Suite Fantastique har jag nu gjort 

mig bekant med noterna genom att spela dem i huvudet och nu är det dags att 

spela på riktigt! 

 

 

Snabba toner  

För att inte upprepa det misstaget som jag gjorde när jag övade Tampere Raw 

börjar jag med att öva alla snabba passager enligt Chord Attack metoden 

beskriven i avsnittet Bakgrund. När jag har spelat igenom allt och känner att 

jag behärskar att spela alla toner på slagen som en fermat och de övriga tonerna 

som snabba förslag till nästa slag (och få det supertydligt) så vet jag att jag har 

allt som krävs för att spela hela passagerna i tempo. När jag vet att jag har rätt 

flexibilitet och avslappning kan jag börja öva långsamt för att noterna 

verkligen ska gå in i ryggmärgen. C. Chang påstår i sin e-bok att det 

effektivaste sättet att lära sig snabba passager är att alltid avsluta 

övningspassen med att spela igenom passagerna mycket långsamt. Då har 

hjärnan mycket lättare att verkligen ta in det du har övat på. Det blir helt enkelt 

lite som att i slutet av varje övningspass göra en sammanfattning för hjärnan 

om vad man har jobbat med.  Därför väljer jag att under hela min instudering 

avsluta med att spela igenom allt långsamt och koncentrerat. När jag väl känner 

att jag med säkerhet behärskar både Chord Attack metoden och att spela allt 

långsamt använder jag mig av en övning som jag först fick lära mig av Martin 

Fröst. Vi tar en passage på åtta slag full av sextondelar som exempel. Jag har 

redan gjort Chord Attack övningen och vet att jag behärskar att spela alla toner 

i det tempo som krävs. Den enda skillnaden mellan denna övning och när jag 

ska spela passagen som den ska vara på konsert är att jag inte har lika mycket 

tid att tänka. När jag gör övningen har jag tid att i huvudet förbereda 

förslagsnoterna i huvudet innan jag spelar dem och vid nästa fermat hinner jag 

förbereda nästa förslagstoner. När allt sedan ska gå i tempo finns det ingen tid 

att tänka utan allt måste gå som rinnande vatten. Då brukar bl.a. Martin Fröst 

använda sig av baklängesmetoden. Metoden är egentligen densamma som 



namnleken som ofta används när man som barn var på läger eller liknande och 

på kort tid skulle lära sig namnen på kanske 30 personer som man aldrig förut 

hade sett. Först tänkte alla att det kommer att bli jättesvårt men till allas 

förvåning var det mycket enklare än vad man hade trott. Om alla sitter i en ring 

börjar en person att säga sitt namn varpå personen bredvid måste upprepa det 

namnet och sedan säga sitt eget. Den tredje personen upprepar de två andras 

namn och sedan säger sitt eget och så går det vidare till dess att alla har sagt sitt 

namn och vips så kan alla varandras namn. För att återgå till exemplet med 

passagen på åtta slag full av sextondelar och använda oss av denna metod. Då 

sätter jag metronomen på konserttempot och börjar med det sista slaget. Om 

jag har gjort Chord Attack övningen ordentligt borde det inte vara några som 

helts problem att spela sista slaget i tempo med tydlighet. Därefter går jag ett 

slag bakåt och spelar de två sista slagen i tempo och fortsätter på det viset tills 

jag kan spela alla åtta slag som rinnande vatten. Om jag mot förmodan skulle 

stöta på ett problem någonstans går jag tillbaka till Chord Attack övningen med 

just det slaget tills det känns helt säkert. Otroligt nog har jag nu lärt mig att 

spela alla passager i tempo utan att knappt ha använt metronomen och allt 

känns avslappnat och tydligt. Självklart är det inte hundra procent säkert och 

det kan alltid hända att man spelar fel. Även de största världsstjärnorna spelar 

fel toner ibland och det får man leva med. Men med rätt övning kan man 

minska risken för att spela fel något enormt. Betyder det här då att man aldrig 

bör öva med metronom? I mitt övande av Suite Fantastique har jag, i 

jämförelse med hur jag har övat tidigare, använt mig extremt lite av 

metronomen. Dock har jag själv känt att det ibland har varit skönt att 

komplettera metronomövning med tidigare beskrivna metoder. Det gör själva 

övandet mer varierat och jag tycker fortfarande att det är ett smidigt sätt att öva 

på. Som jag har beskrivit tidigare är det sällan en bra strategi att bara öva med 

metronom däremot ser jag ingen fara med att använda denna metod som ett 

komplement så länga man spelar avslappnat. Jag vill också poängtera en fara 

som jag själv har upptäckt när jag stått och övat Sutie Fantastique, enligt 

metoderna beskrivna ovan, vid ett par tillfällen när jag har stått i 

övningsrummet och varit trött och lite ofokuserad. Då har det varit lätt hänt att 

slarva sig igenom övningarna och bara spela snabbt och otydligt vilket 

naturligtvis inte är bra. Jag har därför sett till att vara uppmärksam på om jag 

känner mig ofokuserad och i så fall tagit lite paus. Dessa metoder fungerar bara 

om man klarar av att spela snabbt, avslappnat och TYDLIGT vilket kräver ens 

FULLA koncentration. Nu har jag i alla fall mina fingrar på plats, men detta är 

långt ifrån tillräckligt för att klara av att göra ett riktigt bra framträdande. Låt 

oss titta närmre på några andra klurigheter som jag måste ta tag i!                

 

Dubbeltunga 

Inte nog med att fingrarna måste kunna gå snabbt så kräver Martinssons stycke 

att man dessutom har en mycket väl fungerande dubbeltunga. Vanligtvis 

artikulerar vi klarinettister genom att nudda röret med tungan och när tungan 

lämnar röret hörs det en ansats, detta kallas för enkeltunga. Men ibland vill 

man kunna artikulera snabbare än vad ens tunga kan röra sig och då finns det 

en teknik som man kan använda sig av som kallas för dubbeltunga. Denna 



teknik innebär att emellan varje vanlig stöt med tungan gör en så kallad ku-stöt 

från halsen. Denna effekt från man fram genom att helt enkelt försöka säga ku 

samtidigt som man blåser i klarinetten. Med mycket övning går det att få denna 

ku stöt att låta likadant som stöten som görs med tungan. I partierna som kräver 

dubbeltunga är svårigheten att få det att bli riktigt tydligt, det är lätt hänt att 

allting bara låter grötigt. Som tur är så är min klarinettlärare Hermann 

Stefánsson något av en expert när det kommer till dubbeltunga och han har 

såklart delat med sig av sina bästa tips för hur man bör öva dubbeltunga. En bra 

taktik att öva passager som kräver dubbeltunga är att öva dem med stopptunga. 

När man talar om enkeltunga innebär stopptunga att man helt enkelt stannar 

med tungan på röret och stoppar rörets vibrationer. Tonen avbryts väldigt 

abrupt vilket låter ganska fult men är som sagt en mycket effektiv övning för 

att träna upp tydligheten i artikulationen. Med ku stöten är stopptunga något 

klurigare men själva tekniken innebär att man stoppar luften med halsen genom 

att ligga kvar på själva k:et. När man sedan övar dubbeltunga genom att öva 

stopptunga gäller det att göra tonerna så korta som möjligt och att känna att 

man är ordentligt avslappnad. Även om detta är en väldigt effektiv övning är 

det lätt hänt att få spänningar av detta och det är därför rekommenderbart att 

öva på detta sätt i korta perioder, kanske bara 5-10 min åt gången. För att 

dessutom få en mjukhet i dubbeltungan kompletterar jag stopptunga-övningen 

med att göra precis tvärtom och helt enkelt spela tonerna så långa och mjuka 

som möjligt och tänker att jag nästan spelar helt legato. Även om man övar 

dubbeltunga på ett effektivt sätt är det något som tar tid att behärska. Jag har 

övat mycket dubbeltunga redan innan jag började spela Suite Fantastique men 

har nu under instuderingen, med hjälp av Hermanns tips, lyckats förbättra min 

dubbeltunga och få den att låta mer likt min enkeltunga.   

 

Kontroll av det höga registret 

Att spela uppe i det höga registret är alltid svårt (eller väldigt känsligt är kanske 

en bättre beskrivning) och kräver en enorm kontroll. På klarinett går det att ta 

en ton med fingrarna men ändå få fram flera olika toner beroende på hur man 

blåser, detta kallas för överblåsning. Det betyder att man inte blåser exakt 

likadant om man spelar en låg ton jämfört med när man spelar en hög ton. I 

Suite Fantastique förekommer det ofta snabba figurer som börjar i ett 

mellanregister och sedan går upp runt fyrstrukna C. Då gäller det såklart att ha 

bra kontroll över alla olika register. Klarinettisten James Kanter, som innan han 

gick i pension spelade in varenda Hollywood film så fort det behövdes en 

klarinett, hade en övning som han använde sig av dagligen i syfte att få bättre 

kontroll på olika register. Första steget var att spela ett trestruket C och sedan 

släppa oktavklaffen men fortfarande hålla kvar tonen C, detta kräver då att man 

blåser korrekt annars skulle tonen falla ner till ett ettstruket F. Sedan fortsätter 

man övningen med att kromatiskt gå ner en oktav och göra samma sak på varje 

ton. Nästa steg var att utan att använda oktavklaffen överhuvudtaget kunna 

hoppa mellan trestrukna C och ettstrukna F och sedan kromatiskt gå ner en 

oktav. Tredje steget var att på samma sätt kunna hoppa upp ytterligare en 

överblåsning och få fram ett trestruket A trots att man med fingrarna tar tonen 

F. Detta är övningar som jag gör dagligen och är en bra grund för att 



kontrollera de höga registren. Jag använder också denna taktik mer specifikt i 

Suite Fantastique och tar en del passager och spelar utan oktavklaff. För att 

ändå träffa rätt toner tvingas jag att hitta exakt rätt överblåsning. Två andra tips 

som jag har fått av klarinettprofessorn Yehuda Gilad (som undervisar vid 

skolorna Colburn och USC i Los Angeles) är att dels öva dessa passager (trots 

att de senare ska spelas i en svag dynamik) i en forte dynamik, då det helt 

naturligt blir lättare att verkligen få med sig stödet. Det andra tipset jag har fått 

från honom är att spela dessa passager samtidigt som jag sjunger i klarinetten. 

Då låter det lite som att man growlar i klarinetten. Vad det gör är att det frigör 

alla muskler i halsen och när man sedan spelar vanligt är det lättare att få alla 

passager att låta mer öppna och lätta. Detta är något som jag fortfarande måste 

jobba mer på och som man egentligen måste fortsätta att öva på så länge man 

spelar klarinett. Men efter en hel del övning känner jag ändå att jag har 

tillräckligt bra kontroll för att kunna spela upp detta på konsert.      

   

 

Rundandning  

 

Medan klarinettkonserten skrevs ville Fröst att Martinsson skulle ha med ett 

parti där Fröst skulle kunna visa upp en ny teknik som innebär att man kan 

spela klarinett samtidigt som man nynnar en melodi. Vad många blåsare sedan 

tidigare har använt sig av (framförallt i modernare musik) är att sjunga i sitt 

instrument vilket låter lite som att growla. Precis samma teknik som Yehuda 

Gilad rekommenderar när man övar för att frigöra klangen mer. Med denna 

nyare teknik som Fröst delvis själv har hittat på kan man dock sjunga utan att 

det påverkar klarinettklangen. Tekniken bygger på rundandning vilket i sig är 

en mycket gammal teknik. Rundandning går ut på att man (medan man blåser i 

instrumentet) fyller kinderna med luft och sedan använder kinderna för att 

pressa ut den luften istället för att använda luften från lungorna. När man gör 

detta går det att göra en snabb inandning med näsan. Med lite övning går det att 

träna upp ett flyt i denna teknik vilket gör att du kan spela en ton oavbrutet i 

princip hur länge som helst. Martin Frösts teknik går ut på att istället för att 

andas in genom näsan så nynnar man en kort ton med näsan. Spelar man ett 

längre parti utan att ta andningspauser (vilket behövs i Martinssons stycke) 

måste man pendla mellan att sjunga och att rundandas. Detta kan se ganska 

roligt ut då man lite ser ut som en groda när ens kinder ständigt åker in och ut. 

Eftersom att Fröst gärna ville visa upp denna teknik är det inskrivet ett kort 

parti precis innan styckets lugna romantiska del där solisten ska spela en 

stämma med klarinetten och sjunga/nynna en annan melodi samtidigt.  Även 

om det både kan se ut och låta ganska roligt är det en oerhörd svårbehärskad 

teknik. Efter rådfrågning av både Martin Fröst och Hermann Stefánsson har jag 

valt att öva detta parti genom att dela upp det i olika delar. Först och främst 

övar jag att bara spela klarinettstämman med vanlig rundandning och försöka 

att rundandas utan att det påverkar klarinettklangen. Sedan spelar jag ett långt 

ettstruket C och sjunger melodin och försöker träffa rätt toner utan att 

klarinettens C påverkas. Att träffa rätt toner med denna teknik visar sig vara 



mycket svårare jämfört med om jag bara skulle sjunga melodin. Svårigheten 

ligger i att all luft går åt till klarinetten och det är därför svårt att ha kontroll på 

tonerna som man sjunger med näsan. De här två första delarna går trots allt 

ganska snabbt att lära in. Det riktigt svåra visar sig vara när man ska både spela 

och sjunga de två olika melodierna. En av svårigheterna är att klarinettmelodin 

ibland byter register till toner som kräver mycket mer luft än ett ettstruket C 

och därför blir det extra svårt att få fram ett ordentligt ljud från näsan när man 

spelar dessa toner. En annan svårighet är att de två melodierna i förhållande till 

varandra låter relativt atonalt och det finns ingen logisk harmonik att lyssna till. 

Jag har löst detta genom att så gott jag kan tänka bort klarinettmelodin och 

lägga allt fokus på tonerna jag sjunger. Hela partiet börjar med att klarinetten 

lägger ett långt A varpå man senare ska sjunga ett G. Detta har inte varit något 

problem för mig och så fort jag har hittat tonen G med näsan så får fingrarna gå 

av sig självt så att jag kan fokusera på sången. Det är väldigt lätt hänt att råka 

sjunka i intonationen med sången och jag har övat på det här främst genom att 

spela in mig själv och hör då tydligt på vilka ställen som jag inte riktigt träffar 

rätt ton.  

Utöver detta parti förekommer det vid ett flertal tillfällen fraser som är för 

långa för att det ska vara möjligt att spela allt på ett enda andetag. Martin Först 

har vid de flesta tillfällena valt att rundandas här men valet att rundandas eller 

att ta ett andetag är inte alltid så självklart. Trots att det går att öva upp 

rundandning så att det inte påverkar klangen så kommer inandningen med 

näsan att höras. Om man spelar en vacker melodi i pianonyans är det inte så 

trevligt att mitt i frasen höra vad som nästan låter lite som snytning. 

Klarinettisten Andres Sundén säger att han alltid använder rundandning vid 

tekniska passager om det behövs men aldrig någonsin när han spelar en melodi. 

Jag har valt att följa hans exempel och rundandas på ett par ställen i Suite 

Fantastique där det är möjligt att rundandas utan att det hörs överhuvudtaget. 

Vid styckets romantiska del väljer jag dock att andas vanligt i de långa fraserna 

och försöker helt enkelt att få andningarna att bli en del av expressiviteten.  

 

 



 

(Bild 6, Bilden är en illustration av hur rundandning fungerar)            

 

Glissando 

I Suite fantastique finns det inte bara gott om snabba löpningar utan även 

glissando med stora språng från en låg ton till en mycket hög ton. Med handen 

på hjärtat kan jag inte förklara exakt hur jag gör detta, det är något jag har lärt 

mig genom att stå i övningsrummet, öva och öva, och till slut bara hittat det. 

Man åstadkommer glissando på klarinett genom en blandning av att man 

drar/glider med fingrarna (istället för att lyfta dem rakt ut) och att man tänker 

att man sjunger ett glisando utan att faktiskt sjunga. När jag har haft lekton för 

klarinettisten Emil Jonason säger han att det viktigaste när man spelar 

glissando är att vara noggrann med stödet och att fokusera på luftströmmen. 

Jag har övat glissando genom att först göra små glissandon åt gången. Om jag 

t.ex. ska spela ett glissando från tvåstrukna G upp till fyrstrukna C börjar jag 

med att spela ett glissando från trestruckna B upp till fyrstrukna C. Därefter 

spelar jag ett glissando från trestruckna A osv. Ett annat knep som jag lärde 

mig av Hermann Stefánsson är att spela lägsta tonen i glissandot och sedan 

göra en vanlig kromatiskt skala upp till högsta tonen. Medan man spelar den 

kromatiska skalan försöker man bända tonen precis på samma sätt som när man 

spelar glissando. Detta ger en bra känsla för hur du ska blåsa för att komma 

upp ordentligt i glissandot. Inför varje enskilt glissando gäller det alltid att 

klura ut hur man ska dra fingrarna för att lättast spela uppåt. Nedanför detta 

avsnitt har jag tagit med en bild som illutrerar klarinettens klaffar för tydligare 

kunna beskriva hur jag har valt att göra olika glissando mellan olika toner. Ett 

exempel på glissando ur Suite Fantastique är från ett trestruket F till ett 

trestruket Bb. Detta är inte något stort glissando men visade sig trots allt vara 

förvånansvärt svårt. Vid ett trestruket F håller man inne klaffarna V4 och V8, 

vid ett trestruket Bb ska man lägga till klaffarna H5 och V6. Vad jag upptäckte 

när jag övade detta glissando är att det underlättar något enormt att först släppa 

V4 och V8, ligga kvar med högra pekfingret en liten stund längre och sedan 

mjukt trycka in alla tre klaffar samtidigt. Ett annat glissando i Martinssons 



stycke är från trestrukna G# till trestrukna B. G# tas med vänster tumme (som 

täcker hålet samt trycker in V8) och höger pekfinger som täcker hålet. Vid 

trestrukna B får man lägga till V6 samt vänster pekfinger och båda 

långfingrarna. Detta glissando blir lättare för mig att göra helt jämnt om jag 

först trycker in V6 och efter det långsamt täcker för hålen med pek- och 

långfinger. Det allra sista som händer i Suite Fantastique är ett gigantiskt 

glissando från klarinettens lägsta ton upp till fyrstrukna C. Detta är egentligen 

en omöjlighet då det tyvärr finns vissa register där det helt enkelt inte går att 

spela ett glissando. Detta går dock att lösa med lite kreativitet! I t.ex. Rhapsody 

in Blue av George Gershwin spelar klarinetten först kromatiska toner från låga 

E upp till ettstrukna B och därefter spelar upp till högsta tonen. Martinsson 

kom dock på en liten annorlunda lösning. Han låter istället klarinetten göra ett 

glissando upp till ettstruket E (runt därifrån upp till B finns en ”spärr” där det 

inte går att göra glissando) och istället för att spela så sjunger solisten därifrån 

upp till ett tvåstruket C och sedan fortsätter att spela glissandot ända upp till 

fyrstrukna C. Svårigheten är att få detta jätteglissando att bli helt jämnt. 

Eftersom att man först ska spela, sedan sjunga och sedan spela igen är det lätt 

hänt att det låter lite hackigt. Detta har jag främst övat på genom att öva riktigt 

långsamt och lyssna så att det blir så jämnt som möjligt. Vi har nu gått igenom 

alla de tekniska utmaningar som dyker upp i Martinssons stycke. Betyder detta 

då att allting är klart inför konsert? Nästan! Bara en sak till som jag skulle vilja 

gå igenom…      

 

 



 

(Bild 7, bilden visar klarinettens olika klaffar som nämns i avsnittet Glissando) 

 

Nervositet 

Något som hände mig många gånger när jag var yngre och skulle uppträda var 

att nervositeten satte lite käppar i hjulet för mig. Vid ett flertal tillfällen hände 

det att jag stod i övningsrummet och kände att ”nu kan jag det här” men när jag 

sedan stod uppe på scenen gjorde jag dubbelt så många misstag som när jag var 

i övningsrummet. Detta är inget problem som jag känner att jag har längre men 

efter att ha läst både Fundamentals of Piano Practice och Beyond Practice 

kände jag att det var ett intressant ämne att ta upp. Även om jag inte tycker att 

jag har något problem med detta längre är det alltid bra att öva på att kunna 



prestera bra oavsett hur nervös man än är. Förutom att bara öva in rätt toner 

ingår detta också i min instudering av Suite Fantastique. Vad gäller nervositet 

betonar framförallt C. Chang betydelsen av Mental Play, fast utan att ha 

noterna framför sig. Framförallt när man spelar utantill kan det kännas som att 

man kan musiken i övningsrummet men innan man går upp på scenen blir man 

nervös och orolig för att få en minneslucka och p.g.a. av rädslan för att tappa 

bort sig gissa vad som sedan händer när man väl står på scenen? Jo, man tappar 

bort sig såklart! C. Chang menar att om du ska spela något utantill på scen 

måste du utan problem kunna sitta hemma i soffan långt bort från ditt 

instrument och dina noter och trots detta kunna tänka igenom hela stycket ton 

för ton. Om man klarar av detta är riskerna för att tappa bort sig minimala . 

Båda författarna rekommenderar också att man dagen innan och samma dag 

som konserten bör öva ganska lite. Annars är risken att man börjar blanda ihop 

saker och ting. Dr. Kageyama menar att det vanligaste misstaget många 

studenter gör är att de ofta övar på att spela men aldrig övar på att framföra. 

Hans rekommendation är därför att i övningsrummet spela stycket rakt igenom 

från början till slut och låtsas att det är konsert. Han skriver också att han 

tycker att det är en bra idé att ibland göra lite armhävningar eller gå snabbt i en 

trappa innan man övar för att få puls och därmed lättare kunna leva sig in i hur 

det kommer att kännas att spela sitt stycke medan man är nervös. I mitt fall när 

jag var yngre tror jag att mitt största problem var att jag tyckte det var svårt att 

fokusera ordentligt när jag var nervös. Samtidigt som jag spelade en takt var 

jag nervös för att tappa bort mig i nästa takt. Min räddning blev främst att jag 

började göra koncentrations-/meditationsövningar. En av övningarna jag 

började göra, och som jag gör än idag inför framträdanden, är att sätta en 

klocka på en kvart. Sedan blundar jag och föreställer mig en helt svart 

bakgrund med ett levande ljus i mitten. Tills klockan ringer är detta ljus det 

enda jag får koncentrera mig på. Det är mycket svårare än vad det låter 

eftersom att det är lätt hänt att man börjar tänka på andra saker som t.ex. vad 

man har gjort under dagen och vad som kommer att hända. Dock kan jag lova 

att denna övning verkligen kan höja ens koncentration och därmed ens 

prestationsförmåga när det verkligen gäller.    

Slutsats 

I skrivande stund har jag fortfarande inte framfört Suite Fantastique på konsert. 

Jag har dock lärt mig hela stycket och har repeterat tillsammans med piano. De 

övningsmetoder som jag har fått från e-böckerna samt olika klarinettister har 

visat sig vara mycket effektiva i mitt övande för att snabbt på klarhet i 

tekniken. Det finns absolut saker kvar att finslipa i Suite Fantastique men i det 

stora hela känner jag mig mycket nöjd och jag ser verkligen fram emot 

konserten!   
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