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Sammanfattning 
 
Studien behandlar den tyska tonsättaren, altviolinisten och dirigenten Paul 
Hindemith (1895-1963) och framför allt hans sonat för althorn och piano. Jag har 
skrivit om mitt eget arbete med sonaten och även om Hindemith som person. Detta 
har jag gjort för att lära mig ett nytt sätt att studera musiken. Jag har läst om 
Hindemith och lyssnat på de inspelningar jag har kunnat hitta. Att få mer kunskap 
om musiken och människan bakom har hjälpt mig i min instudering. Resultatet har 
blivit att jag har fått en ny metod att använda i framtiden. I sonaten finns en dikt, 
den har jag översatt och tolkat med musiken som utgångspunkt.  
 
 
Nyckelord: Hindemith, althorn, valthorn, sonat
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1. Inledning 

1.1. Allmänt om studien 
 
Föreliggande studie behandlar Hindemiths althornssonat (1943). Det är ett stycke 
som jag har arbetat med sedan hösten 2013 och framfört på min examenskonsert 
Valthorn på 1900-talet, på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, den 27 maj 2014.  
Sonaten är komponerad för althorn i ess, men eftersom jag spelar valthorn kommer 
jag utgå ifrån detta instrument.  
 
I studien undersöks Hindemith som person och kompositör, sonatens uppbyggnad 
och lämplighet för instrumentet valthorn och min egen process med musiken - hur 
jag har gått till väga för att ta mig an stycket. Det är inte ett stycke som många har 
spelat, än mindre skrivit om. Orsaken är att althorn inte är ett vanligt 
förekommande instrument inom konstmusiken. Studien kommer därför i hög grad 
utgå från mig själv och vad jag har upplevt med musiken. 
 

1.2. Syfte 
 
Personligen tycker jag väldigt mycket om den här musiken, jag anser att den är 
intressant att båda höra och spela. Det är fantastiskt att det finns musik för althorn, 
även om jag väljer att göra den på valthorn. Inte många kompositörer har tagit sig 
an utmaningen att skriva för instrumentet althorn men här visar Hindemith att det 
finns ett behov av sådan musik. Musiken är vacker och dramatisk. Det är den 
främsta anledningen att jag tog mig an den.  
 
I studien eftersträvar jag att noggrant undersöka hur jag verkligen vill tolka 
musiken: med fraseringar, dynamik, tempi och vilken känsla jag vill förmedla. Jag 
upplever att musiken är väldigt spännande och varierad och det vill jag kunna 
framhäva maximalt när jag spelar upp den inför en publik. 

1.3. Metod  
 
Jag har under min inlärningsprocess med stycket reflekterat mycket över verkets 
svårighetsgrad. De olika satserna har många speciella svårigheter och jag har 
personligen utvecklats genom att verbalisera sådana svårigheter för att på ett mer 
effektivt sätt kunna lösa problem. 
 



 

6 

Jag sökte information om Paul Hindemith som person och kompositör för att få 
djupare insikt i stycket. Utifrån relevant litteratur har jag skrivit ett biografiskt 
delavsnitt, det har hjälpt mig mycket att interpretera musiken och framför allt att 
hitta det som är karaktäristiskt för just Hindemith. En sak som är karaktäristiskt för 
Hindemith i den här musiken är avsnittet med isorytmik i andra satsen. Hindemith 
var noterbart mycket intresserad av tidig musik. Isorytmik, som är en 
rytmiseringsteknik där ett visst rytmiskt förlopp ständigt upprepas, är en 
kompositionsteknik som främst tillhör tidig musik (Schubert 2001, s. 529).  
 

1.4. Redovisning av källor och litteratur 
 
Till studien har jag använt flera olika material. Partituret är utgivet av förlaget 
Schott Music, i London. Detta förlag hade Hindemith ett mångårigt kontrakt med 
och de gav ut all hans musik. Partituret är för piano och althorn, men Hindemith 
skriver tydligt att althornsstämman kan framföras av antingen valthorn eller 
altsaxofon om så önskas. Den utgåvan jag har spelat är från 1984. 
 
Jag har för att kunna skriva ett biografiskt avsnitt om Hindemith läst akademisk 
litteratur. The New Grove Dictionary of Music and Musicians är ett omfattande 
uppslagsverk på engelska i 29 band. Jag har använt den andra upplagan från 2001 
och det är i volym 11 artikeln om Hindemith finns med, den är skriven av Giselher 
Schubert. Uppslagsverket är utgivet av Macmillan Publishers Limited i London.  
 
Sohlmans musiklexikon är ett svenskt uppslagsverk i fem band, utgivet 1976 av 
Sohlmans förlag AB i Stockholm. Artikeln om Hindemith finns i volym 3 och är 
författad av Hans Heinz Stuckenschmidt.  
 
Natur och Kulturs Musikhistoria är en svensk bok sammansatt av redaktör Erik 
Kjellberg, utifrån en dansk förlaga. Utgåvan är från 2007 och utgavs i Stockholm. 
Det är en 1086 sidor lång skildring av den västerländska musikhistorien från dess 
början fram till nutid.  
 
Den enda internetsida jag har använt mig av är www.hindemith.info. Foundation 
Hindemith är en stiftelse för Hindemiths minne. Stiftelsen startades efter 
bortgången av Paul Hindemiths änka, Gertrud Hindemith, då hon i sitt testamente 
lämnade alla sina tillgångar för detta ändamål. Hemsidan har en gedigen biografi 
om Paul Hindemith och hans musik och det är framförallt den jag har använt. Men 
jag har även läst om annat på hemsidan och hittat inspiration och intressant fakta.  
 
Vid instuderingen av stycket lyssnade jag på flera inspelningar. Jag använder 
musiktjänsten Spotify och där har jag hittat flera inspelningar av sonaten. Den 
inspelning jag har lyssnat allra mest på är från ett album som heter Music for Horn 
by Hindemith and his students. Hornisten är Janine Gaboury-Sly och sonaten 
framförs här på valthorn. Albumet är från 1995 och utgivet av Mark Records. 
 
För att lyssna på en inspelning med althorn så har jag använt albumet Hindemith: 
Sonatas for… där pianisten Alexander Melnikov tillsammans med flera 
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instrumentalister spelar fem av Hindemiths olika sonater. Hornisten här är Teunis 
van der Zwart. Albumet är utgivet av Harmonia Mundi 2015. Inspelningen för 
altsaxofon jag har valt att lyssna på finns på albumet Woods: Alto Saxophone 
Sonata - Hindemith: Horn Sonata in E-Flat Major - Creston: Saxophone Sonata. 
Agnieszka Kopacka spelar hornstämman på altsaxofon. Albumet är från 2013 och 
utgivet av DUX.
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2. Biografi 
 

Paul Hindemith föddes i Hanau, numera Frankfurt, i Tyskland den 16 november 
1895. Han härstammade från en familj med hantverkare, affärsmän och bönder. 
Familjen Hindemith flyttade mycket på grund av ansträngd ekonomi. Fadern, 
Robert Rudolf Emil Hindemith, var fast besluten att hans tre barn skulle bli 
professionella musiker och de sattes i hårdträning från ung ålder. Syskonen Toni 
och Rudolf spelade piano respektive cello, Paul fick lära sig att spela fiol. Pauls 
begåvning upptäcktes snart och han blev satt att studera kostnadsfritt vid Hoch 
Conservatory i Frankfurt, för Adolf Rebner, en framstående musiker i staden 
(Schubert 2001, s. 523). 
 
Hindemith försökte sig tidigt på komposition och från 1912 studerade han, utöver 
violin, även komposition på konservatoriet i Frankfurt. Redan under sin första tid 
som kompositör visade Hindemith prov på att kunna influeras från flera håll, 
snarare än att anamma en särskild stil. I musiken kan man ana spår av Brahms, 
Tchaikovsky och Mahler. Endast ett av Hindemiths tidiga verk publicerades direkt, 
Drei Stücke för cello och piano (1917), men många fler tidiga verk upptäcktes efter 
hans död. Det man då fann förundrade musikvärlden då man redan i Hindemiths 
allra första verk kunde skönja det rika senromantiska tonspråket, han senare under 
1920-talet blev känd för (Schubert 2001, s. 523). 
 
1914 erhöll Hindemith en tjänst som violinist i Frankfurts operaorkester och 1917 
utnämndes han till konsertmästare där. Hindemith åtnjöt privilegiet att arbeta med 
den tidens allra största dirigenter, personer som senare skulle tolka hans egna verk. 
Efter första världskriget, då Hindemith tjänstgjort i en musikkår, återvände han till 
Frankfurt. Där återtog han sin plats som konsertmästare och anslöt även till sin 
lärare Rebners stråkkvartett, där han hade börjat som violinist innan kriget. I 
kvartetten valde han att byta från violin till viola för att kunna ta del av upplevelsen 
av musiken även från en annan plats i ensemblen. Trots sitt instrumentbyte började 
nu Hindemith betrakta sig själv mer som kompositör än som exekutör. Under en 
kort tid framöver komponerade Hindemith en omfattande mängd musik i många 
olika genrer, så som kammarmusik, pianomusik och filmmusik. Han blev alltmer 
utsvävande i sitt komponerande och musiken blev mer uttrycksfull i sitt innehåll, 
mer djärv rent tonalt och Hindemith tänjde på gränserna åt många håll. Han gick 
från att skriva expressionistisk till den ”nya objektiviteten”, en helt ny stil där 
enkelhet och musikalitet var viktigt. Musiken började nu avvika från den 
senromantiska stilen och klangfullheten. Hindemith började skriva musiken linjärt, 
varje stämma var sin egen självständiga linje. Samstämmigheten handlade inte 
längre så mycket om harmonik och motiviska teman utan snarare om rytmisk och 
metrisk enighet eller en gemensam musikalisk kontinuitet. Han skrev på ett sätt så 
att de ofta väldigt individuella stämmorna fick komma till sin rätt och sticka ut mot 
varandra. Något som Hindemith strävade efter var att bevisa att tonaliteten är en 
grundpelare i musiken, att det är från den musiken utgår. 1923 kunde Hindemith 
avsluta sin anställning som musiker vid operan då han förhandlade sig till en 
månatlig inkomst av publicisten Schott, som gav ut all hans musik. Hindemith 
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började undervisa i komposition på Berlins musikhögskola 1927 (Kjellberg 2007, 
s. 627-628; Schubert 2001, s. 524-525; Stuckenschmidt 1976, s. 441). 
 
I slutet av 1920-talet blev det politiska klimatet i Tyskland alltmer hätskt och detta 
hämmade Hindemiths komponerande. 1933, i januari, tog det nationalsocialistiska 
partiet över makten och redan i april samma år förbjöds ungefär hälften av 
Hindemiths musik för att den sades uttrycka ”kulturell Bolsjevism”. Hindemith tog 
från början inte regimskiftet särskilt allvarligt eftersom han var övertygad om att 
det nya partiet skulle bli kortlivat och att de av hans judiska kollegor på 
musikhögskolan i Berlin som blev av med sina tjänster snart skulle återinstalleras. 
Hans egen stråktrio fick inte längre spela i Tyskland utan arbetade mest utomlands. 
Hindemith komponerade sin allra största opera Mathis der Mahler 1933-35. Detta 
verk sände tydliga signaler om att konstnärer, som han själv, inte ska överge sin 
gåva då detta vore socialt oansvarigt. Hindemith skrev även en symfoni med 
samma namn, som omedelbart slog igenom och gjorde succé, något som fick 
Nationalsocialisterna att attackera honom i media. Nu planerade Hindemith på 
allvar att emigrera trots att många av hans vänner försökte att åter få honom 
accepterad i Tyskland. En anledning till att de styrande i Tyskland valde att 
förskjuta Hindemith, och flera andra med honom, kan ha att göra med nya 
musikaliska strömningar de förde med sig. Det passade inte ihop med 
Nationalsocialisternas politik och ett enkelt sätt att bli av med besvären var att 
hänga ut kompositörer som Hindemith i media. 1938 gav Hindemith upp och 
flyttade till Schweiz (Foundation Hindemith. 2014. Life and work - Biography. 
http://www.hindemith.info/en/life-work/biography/ (2015-04-21); Schubert 2001, 
s. 524-525) 
 
Under de år Hindemith inte kunde publicera musik ägnade han sig mycket åt att 
komponera, men även mycket åt musikteori. Han skrev boken Unterweisung im 
Tonsatz (1937-1939) som växte fram av det han hade skrivit tidigare samt 
påverkade det han skulle komma att skriva. De många sonater Hindemith 
komponerade för de flesta av orkesterns instrument är tydliga exempel på hans bild 
av musikteori. Arbetet med sonaterna påbörjades 1935 och det blev totalt över 25 
stycken, skrivna över 20 år. De påminner mycket om varandra i stil och 
kompositionsteknik, men varje sonat är noga anpassad för instrumentet och ger en 
tydlig bild av instrumentets egenskaper (Foundation Hindemith. 2014. Life and 
work - Biography. http://www.hindemith.info/en/life-work/biography/ (2015-04-
21); Stuckenschmidt 1976, s. 441). 
 
I februari 1940, några månader efter andra världskrigets början, flyttade Hindemith 
motvilligt till USA och hoppades på att inom kort kunna återvända till ett fredligt 
Europa. Han undervisade mycket och blev enormt uppskattad av sina elever och 
snart erbjöds han en tjänst vid Yale University. Inte bara som lärare var han 
framgångsrik, utan även som kompositör. Han blev den mest spelade, då levande, 
kompositören i landet. Den amerikanska publiken lärde sig snart att uppskatta 
Hindemiths musik och han själv lärde sig att anpassa sig till den amerikanska 
kulturen. Han skrev musik som passade den amerikanska formen men han behöll 
sina tyska rötter, musiken hyllade äldre tyska kompositörer som Bruckner och 
Beethoven. Det var under den här perioden i sitt liv som Hindemith skrev sonaten 
för althorn och piano. Den exemplifierar tillsammans med annan kammarmusik 
den komplexitet med vilken han komponerade, samtidigt som det finns ett tydligt, 
lugnt temperament i musiken (Schubert 2001, s. 530-531). 
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Hindemith började arbeta alltmer som dirigent, till en början endast för sina egna 
verk men så småningom även för verk av Haydn och Mozart, något som 
uppskattades av publiken (Schubert 2001, s. 530-531). 
 
1949 tillträdde Hindemith en tjänst vid Zürichs universitet. Han pendlade mellan 
New Haven och Zürich i två år, men upphörde med det på grund av hög 
arbetsbelastning och sade upp sig från Yale University. Från 1953 till sin död 1963 
bodde Hindemith i Blonay, en by vid Genevesjön. 1963 avled han plötsligt under 
ett besök i Frankfurt, 68 år gammal, av en blödning i bukspottskörteln. Många såg 
Hindemith som en av sin tids allra största och mest respekterade kompositörer. 
Fascinerande är att trots den storhet som har omgivit Hindemith så var han alltid en 
praktisk musiker, han komponerade musik som skulle spelas, så väl för virtuosa 
instrumentalister som amatörmusiker (Foundation Hindemith. 2014. Life and work 
- Biography. http://www.hindemith.info/en/life-work/biography/ (2015-04-21); 
Kjellberg 2007, s. 627; Schubert 2001, s. 532).
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3. Analys av sonaten och dikten 

3.1. Analys av sonaten  

Hindemiths althornssonat är uppdelad i fyra satser: Ruhig bewegt, Lebhaft, Sehr 
langsam och Lebhaft. 
 

3.1.1. Ruhig Bewegt 
 
Den första saten går i 6/4 och har en känsla på två slag i takten. Det är en vacker 
och ljus melodi i hornstämman som presenterar temat. I de två första takterna är 
det endast kvartintervall i melodin, såväl stigande och fallande, så när något annat 
inträffar i takt 3 blir det mer intressant för lyssnaren. Bakom melodin ligger ackord 
i pianostämman, det är stora ackord med tyngdpunkten på taktens andra hälft så att 
man nästan får en känsla av att det är ettan, som man normalt betonar, alltså att 
hornet har börjat med en upptakt. I femte takten vänder detta och ettan i de följande 
takterna blir mer tydlig. 
 
Den första frasen sträcker sig över de fyra första takterna, men även de 
nästföljande fyra hör till samma melodilinje. Vid siffra 1 händer det något annat, 
ett stort crescendo upp till ett forte skapar styckets första höjdpunkt. Här blir det 
mer dramatiskt och pianots fjärdedelar ökar intensiteten mycket. I fjärde takten vid 
siffra 1 avfraserar hornstämman och lämnar över till pianot som nu framför samma 
melodi som hornet spelat från början.  
 
Vid siffra 2 introduceras ett nytt tema som utvecklas ända fram till siffra 3. Första 
gången motivet kommer börjar det i piano med ett crescendo fram till mitten av 
frasen och ett diminuendo tillbaka igen. Nästa gång börjar det i mf och går även en 
halvton högre. Första tonen har ändrats från en punkterad halvnot till endast en 
fjärdedel. Alla de här förändringarna i motivet intensifierar och förstärker. Tredje 
gången är inledningstonen helt borttagen och det är ett crescendo över hela motivet 
fram till fjärde och sista vändan som är i forte. Efter sista höjdpunkten är det ett 
långt diminuendo ner till piano och vid siffra 3 börjar melodin från styckets början 
om igen. 
 
Under tiden hornstämman utvecklar sitt tema vid siffra 2 gör pianostämman samma 
sak. Det blir en kanon mellan piano och horn då pianot upprepar hornets melodi, en 
takt senare med precis samma toner. I pianots basstämma finns det en rytm som 
hjälper melodin framåt. För varje gång motivet upprepas ökar pianots register och 
dynamik. 
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När huvudtemat kommer tillbaka vid siffra 3 är pianostämman något mer rörlig än 
första gången samtidigt som hornstämman är likadan. När nu pianot tar över 
melodin i fjärde takten är den stora skillnaden att det inte längre är på samma ton 
som hornet, som det var första gången, innan siffra 2. Denna gång ligger melodin 
en helton lägre och leder in till satsens avslutande del. I sjunde takten vid siffra 3 
landar pianot på ett A-durackord som lugnar ner den tidigare ganska röriga 
harmoniken. Där inleder även hornstämman en rörelse med stigande kvinter och 
kvarter, de intervall som användes i styckets början, för att sedan vid siffra 4 landa 
på en lång ton. Pianostämman har några rörelser som försöker börja på melodin på 
nytt men stannar av och slutar med ett par ackord i p och pp. Hela satsen slutar 
med en låg lång ton i hornet. 
 
Hela första satsen har en lugn och nästan sakral känsla. Det finns några 
höjdpunkter men efter det kommer den snabbt ner i lugnet igen. En central melodi 
återkommer flera gånger och binder ihop hela saten. Harmoniken är i hela satsen 
ganska rörig men fantastiskt vacker, det finns en antydan till jazzighet hela tiden. 
Trots att tempot är lugnt så har man hela tiden en motorik som håller farten uppe, 
oftast genom fjärdedelar i pianostämman. Tempobeteckningen som Hindemith har 
angivit, Ruhig bewegt, kan på svenska översättas till lugnt rörligt. 
 

3.1.2. Lebhaft 
 
Den andra satsen är styckets längsta och mest våldsamma. I den presenteras temat 
av hornet från början, som en fanfar. Satsen inleds i 2/2-takt men efter första 
presenterande delen börjar partiet med isorytmik, vid siffra 10. temat från början är 
starkt och framåtdrivande och har en ganska rak och militärisk karaktär. Från siffra 
7 blir musiken mer orolig i och med plötsliga oväntade taktartsbyten. Vid siffra 9 
spelas temat i ff och hornet får verkligen chans att visa sin kapacitet. 
 
Rytmen mellan siffra 10 och16 är genomgående densamma, den börjar först i 
pianot men hornet upprepar samma sak, på samma ton, redan i takt 5 vid siffra 10. 
Rytmen i de här fyra takterna upprepas växlande i horn och piano ända till siffra 
16. Här är ett exempel från hornstämman.  

Notexempel 1. 
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Det hela börjar i pp och ökar successivt fram till höjdpunkten vid siffra 14. Där är 
melodin i hornstämman väldigt dramatisk och pianot spelar rytmen i stora ackord. 
Från höjdpunkten är det ett långt diminuendo fram till siffra 16, där temat från 
satsens början återkommer, den här gången i p.  
 
När temat spelas igen den här gången i hornet, ligger det löpande åttondelar i 
pianostämman, det påminner mycket om det som kommer senare i sats 4. 
Åttondelarna genererar ett motoriskt driv, ända till siffra 20 där rytmen från 
mittendelen återkommer i pianostämman, för att sedan avsluta satsen i ett mycket 
svagt ackord.  
 

3.1.3. Sehr langsam 
 
Tredje satsen, Sehr langsam, är extremt långsam och något trög. Den är noterad i 
8/8 men det är väldigt svårt att känna en puls. Det är två melodier som upprepas i 
både horn och piano. Första melodin ligger i hornstämman och den börjar på 
samma ton som första satsen, men ackordtonerna i pianot ger en helt annan 
harmonik. Melodin sträcker sig över två och en halv takt. Pianostämman har en 
rytmisk rörelse och upprepas tre gånger, med samma toninnehåll. Hornmelodin är 
väldigt expressiv och låter ganska plågad i sitt uttryck. Pianomelodin som tar över 
är betydligt ljusare och mer positiv. I takt 5 spelar hornet samma melodi som från 
början, en liten ters högre och i mf istället för p. Nu låter det ännu mer plågat. I 
pianot är det till en början samma rytmiska motiv, men den utvecklas till en 
uppåtgående rörelse i lugna ackord.  
 
Som en upptakt till åttonde takten börjar nu pianot med en rörelse som är nästan 
samma som i början, fast med raka sextondelar istället för trioler. Nu svarar hornet 
med samma rytm och i takt 8 och 9 driver sextondelarna på konstant, i omväxlande 
horn och piano, fram till mitten av takt 9. Under de här takterna byggs det, i ett 
crescendo upp, mot satsens absoluta höjdpunkt på sista åttondelen i takt 9, där 
dynamiken har gått upp ända till ff. Det här starka och dramatiska håller i sig under 
i stort sett hela takt 10 med en lång hög ton i hornet och stora ackord i pianot. Vid 
siffran 22, det vill säga i takt 11, lugnas allt ner igen. Pianot spelar samma motiv 
som från början och hornet har mjuka lugna toner. Upptakt till takt 12 spelar pianot 
samma melodi som i takt tre, fast en kvart lägre.  
 
Näst sista takten fortsätter hornet på pianomelodin från takt 4. Hela satsen slutar 
med ett vackert dur-ackord med kvinten i hornet. 
 
 
3.1.4. Lebhaft 
 
 
Styckets fjärde sats inleds med en dikt, Das Posthorn. Efter det spelas ett långt 
parti på enbart piano. Det är snabba, stressande sextondelar som pågår ända fram 
till hornets första insats vid siffra 26. I den här satsen kan man åter igen märka av 
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Hindemiths fascination av kvartintervallet, framförallt i hornstämman. Temat som 
hornet spelar från siffra 26, upprepas en ters högre från siffra 29. Det är ett lugnt 
men ståtligt tema som först hörs i p och sedan i f. Från siffra 28 börjar 
sextondelsrörelsen om i pianostämman och det intensifierar hela karaktären.  

3.2. Analys av dikten  

Innan sats fyra läser hornisten tillsammans men pianisten dikten Das Posthorn, 
skriven av Hindemith själv. 

3.2.1. Dikten  

 

Das Posthorn (Zwiegespräch)  

 
 
Hornist: 

Tritt uns, den Eiligen, Des Hornes Klang 

nicht (gleich dem Durfte längst verwelkter Blüten, 

gleich brüchigen Brokats entfärbten Falten, 

gleich mürben Blättern früh vergilbter Bände) 

als tönender Besuch aus jenen Zeiten nah, 

da Eile war, wo Pferde im Galopp sich müten, 

nicht wo der unterworfen Blitz in Drähten sprang; 

da man zu leben und zu lernen das Gelände 

durchjagte, nicht allein die engbedruckten Spalten. 

Ein mattes Sehnen, wehgelaunt Verlangen 

entspringt für uns dem Cornucopia. 

 

Pianist: 

Nicht deshalb ist das Alte gut, weil es vergangen, 

das Neue nicht vortrefflich, weil wir mit ihm gehen; 

und mehr hat keiner je an Glück erfahren, 

als er befähigt war zu tragen, zu verstehen. 

An dir ist’s hinter Eile, Lärm und Mannigfalt  

das Ständige, die Stille, Sinn, Gestalt Cornucopia 

zurückzufinden und neu zu bewahren. 
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För att underlätta förståelsen av denna dikt har jag själv gjort en fri översättning, 
från den engelskspråkiga version som anges i partituret.  

 

Hornist: 

Är inte ljudet av ett horn för våra upptagna själar 

(även som doften av för länge sedan ruttnade blommor, 

eller de bleknade vecken på dunkla tapeter, 

eller vittrande blad av antika gulnade skrifter) 

som ett ljudande besök av de tider  

då fart räknades i hästars galopp 

och inte av blixten inlåst i kablar; 

och när man för att lära och leva läste naturen, 

inte bara noggrant tryckta sidor? 

Cornucopians förmåga framkallar hos oss 

ett blekt trånande, en melankolisk längtan. 

 

Pianist: 

Det gamla är bra inte bara för att det är förflutet, 

inte heller är det nya överlägset för att vi lever med det, 

och aldrig ännu har en man känt större lycka 

än han kunde bära eller fullt förstå. 

Din uppgift är, mitt i förvirringen, stressen och oljudet 

att uppfatta det bestående, lugna och meningsfulla, 

att finna det på nytt, bevara och förvalta det. 
 

3.2.2. Tolkning av dikten 
 
Den här dikten som handlar om en svunnen tid gentemot en samtid läses som en 
dialog mellan hornisten och pianisten.  
 
Hornisten börjar med påståendet att hornets ljud är något som påminner oss om den 
tid som varit, en tid utan stress, en tid då naturen hade betydelse för människorna. 
Hindemith skriver att det som var benämningen på hög hastighet då, var hur fort en 
häst kunde springa (begreppet hästkrafter används fortfarande inom bilindustrin) 
och nu är det hur fort elektricitet rör sig i kablar. Han skriver vidare att man 
tidigare levde i naturen, att det var nödvändigt att kunna förstå den för att leva, 
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men nu finns allt värt att veta nedskrivet i text.  
 
Hornklangens förmåga att ta oss tillbaka till svunnen tid jämförs med ”doften av 
ruttnade blommor”, ”vecken på dunkla tapeter” och ”vittrande blad av antika 
gulnade skrifter”.  
 
Det är alla saker som för tankarna till svunnen tid. Hornisten säger alltså att det var 
betydligt bättre förr och att det gamla verkligen är att föredra. Det visar den sista 
strofen: ”Cornucopians förmåga framkallar hos oss ett blekt trånande, en 
melankolisk längtan”. 
 
Ett annat ord för Cornucopia skulle vara ymnighetshorn, något som kommer från 
den grekiska mytologin, och är en symbol för rikedom och överflöd. Här i dikten är 
Cornucopia ett annat ord för horn och kan betyda att hornets ljud och klang har ett 
överflöd, en rikedom, av minnen från äldre tider och framkallar hos oss ett 
trånande och en längtan tillbaka. Det är inte en positiv längtan, utan här används 
ord som trånande och melankolisk och det tolkar jag som en ledsamhet över att det 
inte går att komma tillbaka, den tiden är förbi. 
 
Pianisten svarar på påståendet med att säga: ”Det gamla är bra inte bara för att det 
är förflutet, inte heller är det nya överlägset för att vi lever med det.” 
 
Det betyder att vi inte ska sträva bakåt mot något som redan har varit och inte 
heller ska vi nöja oss med det som är. Jag tror att det Hindemith vill säga här är att 
vi hela tiden har en utveckling och att ingen tid är perfekt, även om det finns 
uppenbara fördelar med både nu och då. Strofen ”aldrig ännu har en man känt 
större lycka än han kunde bära eller fullt förstå” är en förmaning att fortsätta se 
framåt och jag kan, genom det lilla ordet ännu, ana att det finns hopp om en 
framtid när det kan bli möjligt.  
 
Avslutningen på dikten är en direkt uppmaning till hornisten att, trots allt det nya, 
stressiga och förvirrande, kunna förmedla ett lugn som förknippas med den tid som 
varit. ”uppfatta det bestående, lugna och meningsfulla,”  
 
Även i de här orden kan jag läsa att det finns hopp, för precis som det fanns saker 
att bevara från den tid som hornisten längtar tillbaka till, så finns det saker i vår 
egen tid som är värda att ta till vara på. Uppmaningen är att hornisten ska: ”finna 
det på nytt, bevara och förvalta det.” 
 
Det är en viktig uppgift som läggs på hornisten här, att kunna uppskatta och 
förmedla det som finns och är värt att bevara. 
 

3.2.3. Diktens koppling till musiken 
 
Efter dikten spelas fjärde satsen, Lebhaft, som på flera sätt bekräftar och instämmer 
i det som just sagts. Pianostämman börjar plötsligt och intensivt på ett snabbt och 
ganska hysteriskt sätt som jag antar ska föreställa ”nutid” - det som i dikten 
beskrivs som förvirring, stress och oljud. Det är ett långt parti med bara piano i 
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början och känslan jag får av det är verkligen stressad och att det behövs något för 
att lugna ner. På ett par ställen lugnas pianot ner något men återkommer snart i 
intensitet. Det är ganska mycket upprepningar och det kan jag tolka som en bild av 
våra liv i nutid, mycket av samma i ett högt tempo. Även om det lugnas ner något 
så finns det alltid en bakomliggande stress - här som sextondelar bakom en melodi.  
 
Hornets första insats i den här satsen lugnar verkligen ner, både tempot och 
karaktären. Det är som en fanfar fast väldigt långsam. Efter att ha läst dikten hörs 
det verkligen att hornet är en återblick till det förgångna, ett minne av något som 
varit. Även pianostämman lugnas ner vid hornets entré och fungerar fortfarande 
som en motor som för musiken framåt, men på ett väldigt mycket långsammare 
och tryggare sätt. När hornet har presenterat temat en gång intensifieras musiken 
och pianot återgår till stressen och sextondelarna.  Det blir lite som ett krig mellan 
horn och piano, som ett krig mellan gammalt och nytt. Även hornstämman 
intensifieras men inte genom tempo utan snarare genom kraft och dynamik. 
Melodin ligger i ett högre register och dynamiken höjs från piano till forte. Ända 
till satsens slut behålls den intensiva kampen mellan gammalt och nytt.  
 
Min bedömning är att Hindemith reflekterade mycket angående det nya och det 
gamla. Han var en modern kompositör men studerade mycket äldre musik och 
spelade själv många gamla instrument, Han tyckte om att blanda gammalt och nytt, 
det kan man se i partierna med isorytmik i andra satsen. 
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4. Instudering 

 
Inlärningen av det här stycket började jag med för ganska länge sedan och 
svårigheterna har varit många. Anledningen att jag valde att börja arbeta med 
stycket var att jag ville spela något av Hindemith, och min lärare föreslog 
althornssonaten istället för den oftare spelade sonaten för valthorn. Den framförs 
väldigt sällan trots att det är bra musik. Jag har i mitt arbete, som musiker i 
Livgardets Dragonmusikkår, spelat en del althorn och tyckte att det skulle vara 
spännande att utforska den här musiken. Hindemith har själv, i noterna, godkänt att 
sonaten kan spelas på valthorn och altsaxofon utöver althorn som den är 
komponerad för.  
 
Det jag började med i arbetets start var att lyssna på musiken. Då hittade jag inte så 
många olika inspelningar utan fick lyssna på en med just althorn. Det var en 
ganska bra start för althornet har begränsningar som valthornet inte har och jag 
insåg att jag hade en möjlighet göra musiken mer intressant tack vare det.  
 
Althorn är på många sätt ett enklare instrument att spela, men jag har aldrig fastnat 
för klangen. Det är ett instrument som framförallt används i brassband och är byggt 
för att passa in i den väldigt speciella klangen. I ett brassband med tuba, eufonium, 
baryton och kornetter så är althorn den självklara altrösten, men enligt mig är det 
inte ett vackert instrument taget ur just det sammanhanget.  
 
En uppenbar svårighet med sonaten är att stycket är skrivet för just althorn, alltså i 
Ess, medan valthorn är stämt i F, vilket gör att stycket ska transponeras en helton 
ner från vad som står i noterna. Mycket musik för valthorn är skriven i något annat 
än F, så att transponera är något jag och andra hornister gör ofta. Framför allt är 
just den här transponeringen vanlig, tre av Mozarts fyra hornkonserter är skrivna 
just för horn i Ess.  
 
Men trots att detta är en vanlig företeelse blev det en svårighet för mig. Till 
skillnad från exempelvis Mozarts musik så är det väldigt många tillfälliga 
förtecken i Hindemiths sonat och det gjorde det givetvis svårare att läsa noterna. 
Detta löste jag genom att öva långsamt och att lyssna mycket på stycket för att 
melodin skulle sätta sig i minnet. Jag övade också korta sektioner i taget, kanske 
inte mer än ett par takter.  
 
En annan uppenbar utmaning med stycket är att melodin inte är lätt att komma ihåg 
eftersom den är betydligt modernare än det jag är van att spela. Det är många 
intervall som förvånar örat och därför inte är lika lätta att komma ihåg. Musik som 
jag tidigare har spelat mycket, som exempelvis Mozart eller Beethoven, följer 
tydliga regler och ett mönster som jag är van att höra. Hindemiths musik är på 
många sätt mer spännande och mer krävande, just för att den inte följer det mönster 
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som jag är van vid. Intervall som jag inte förväntar mig blir svårare att komma 
ihåg, och det utgör en svårighet i inlärningen. Även detta problem kunde jag lösa 
genom att öva långsamt och i mycket små sektioner, ofta takt för takt. När jag vet 
hur melodin låter blir stycket mycket enklare att spela.  
 

4.1. Första satsen 

 
Jag började mitt arbete med första satsen. Jag insåg att hela stycket på en gång 
skulle vara för mycket att hantera och första satsen var en bra start. Den har en 
känsla på två slag i takten men är noterad i 6/4. Det första jag gjorde var att börja 
lära mig hur melodin skulle låta, spelade på hornet men även ibland på piano för 
att inte slita för mycket på läpparna. Det är ett vanligt sätt för mig att öva, då jag 
för det mesta är beroende av att veta hur nästa ton ska låta för att sikta rätt på den. 
De första fyra takterna gav mig inte så stora problem, melodin är enkel och 
notbilden väldigt tydlig.  
 
Det första problemet var i takt 5 när det är ett noterat B♭, på valthorn A♭. Det är en 
ton som tas på greppet 23 och det gör tonen något svårare att träffa rätt på eftersom 
rörlängden blir väldigt lång. Det var en svår ton att komma ihåg hur den skulle låta 
och därför siktade jag inte alltid helt rätt. Detta är ett typiskt ställe i musiken som 
jag övar genom att spela på piano och lära mig att sjunga innan jag försöker på 
horn. Även F# i takt 7 gav samma problem och hela frasen övade jag mycket utan 
horn. Avslutningen på frasen i takt 8 måste avfraseras tydligt för att en ny fras 
börjar direkt efter. Det är svårt att få till åttondelarna med lagom längd och ett 
snyggt diminuendo. 
 
Vid tredje takten efter siffra 1 har jag haft problem med att få luften att räcka till. 
Den optimala lösningen hade varit att ta in mer luft innan siffra 1 men det har jag 
svårt att hinna. Helst skulle jag vilja spela de fem takterna i siffra 1 på ett andetag 
men min lösning har istället blivit att jag smyger in ett andetag mellan G och H. 
Det tycker jag är svårt att göra snyggt utan att bryta frasen. 
 
Mellan siffrorna 2 och 3 är det ett lurigt parti med svåra legaton. Framför allt är det 
första svårt, för att det ska vara i p med crescendo och diminuendo. Takt två efter 
siffra 2 är extra svår för att det måste blir exakt lagom mycket luft för att kunna 
hålla i legatot och inte tappa tonerna, och samtidigt kunna göra diminuendo. För att 
göra diminuendo slappnar jag ibland av för mycket och då fungerar inte legatot 
som jag vill. 
 
Att göra så stora legaton som det är i det här partiet är svårt för mig och det behövs 
mycket flexibilitet, så det är något jag har fått lägga in extra flex-övningar i mina 
övningspass. Det har varit väldigt nyttigt och hjälpt mig att spela mycket annan 
musik också. 
 
En annan svår sak i det här partiet är att öka intensiteten lagom mycket för varje 
återtagning. Det får inte blir för mycket på en gång, höjdpunkten ligger två takter 
innan siffra 3 och det är bara f där. Risken har varit att jag har gått upp i nyans för 
mycket redan i takt 5 i siffra 2.  
 
Svårigheten som har uppenbarats i siffra 3 när temat kommer tillbaka som från 
början har varit att få det estetiskt pregnant tillsammans med pianisten. Det är inte 
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samma sak i pianostämman den här gången och här, mer än innan, är det väldigt 
viktigt att vi har samma uppfattning om pulsen. För att det ska bli välklingande 
måste vi lyckas spela tillsammans på slagen och det kräver att vi har samma 
fjärdedelar pulserande i tanken. 
 
Sista tonen i satsen är ofta ganska svår att få till eftersom den ligger i ett, för mig 
dåligt register och jag är för det mesta väldigt trött och stel i läpparna när jag 
kommer dit. 
 
På det stora hela har det varit väldigt lärorikt att spela den här satsen. Det är 
mycket utmanande med alla legaton och det har jag fått lägga ner mycket tid på att 
korrekt gestalta. Musiken ska låta så enkel och obekymrad, men är faktiskt ganska 
svårspelad.  
 
Att framföra första satsen med pianist var från början ganska svårt, det är inte så 
enkelt att hela tiden ha samma uppfattning om tempot och pulsen. 
Tempobeteckningen Ruhig bewegt anger ett lugnt tempo, men risken finns att det 
blir trögt. Så det har varit viktigt för mig att inte känna pulsen på bara fjärdedelar, 
utan att ha en känsla på två slag i takten, för att kunna föra musiken framåt hela 
tiden och inte fastna i tempot.  
 

4.2. Andra satsen 
 
Andra satsen vad den allra sista jag började arbeta med, den är på många sätt 
svårare än de andra. Redan från början hade jag en svårighet i fraseringen, att 
kunna göra en accent på andra tonen utan att den första låter som en upptakt. 

  

Notexempel 2.  

 

Det var även i den här satsen viktigt för mig att komma ihåg hur melodin ska låta, 
men eftersom det krävs mer kraft för att kunna spela en stark nyans så blev även 
träffsäkerheten bättre. Jag kunde på ett enklare sätt lära mig att hitta tonerna och 
sikta rätt från början. Det är en kraftfull melodi som jag tycker mycket om. 
 
Vid siffra 5 upprepar pianot det hornet just har spelat och då i takt 2 måste jag som 
hornist backa i nyans. För mig var det även viktigt att ändra karaktär på det stället 
för att verkligen lämna över till pianisten. Att i siffra 6 kunna spela så svagt som pp 
blev en utmaning eftersom det är en slinga som sträcker sig över mer än en oktav. 
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För att klara det går det för mig åt väldigt mycket mer luft och jag måste se till att 
aktivera stödet.  
 
Jag tycker mycket om att spela starkt så när huvudtemat kommer tillbaka i siffra 9 
riskerar jag att bli lite för aktiv, jag vill inte överblåsa så att tonerna spricker. Att 
kunna göra crescendo från ff in i siffra 10 var också svårt, för att få fram det 
ordentligt har jag varit tvungen att backa något i nyans ett par takter tidigare. 
 
Det allra svåraste partiet i hela stycket bedömer jag är det mellan siffra 10 och 16 i 
andra satsen. Rytmen har varit väldigt svår att få till då det är täta taktarsbyten, var 
fjärde takt. Att gå över från en väldigt tydlig 2/2 sedan tidigare till 5/4 var mycket 
svårt eftersom det bryter mönstret. Något som var positivt var ändå att det är 
samma rytm hela vägen, omväxlande i horn och piano. Det var svårt att spela med 
pianisten från början, men när det väl föll på plats så fungerar det ändå ganska bra. 
Effekten av taktartsbytena blir ganska stökig men det är förmodligen vad 
Hindemith åsyftade. 
 
Ett annat svårt parti i den här satsen var hela vägen från siffra 16 till slut, det ska 
vara svagt men ändå väldigt framåt. Att efter pianots mellanspel i siffra 18 komma 
in på rätt ställe var svårt eftersom det är många taktartsbyten och snabba åttondelar 
i pianot. Mellan siffra 19 och 20 trodde jag från början att det skulle bli svårt att 
orka hålla de långa tonerna, men det var inget större problem.  
 

4.3. Tredje satsen 

 
Tredje satsen, Sehr langsam, har en helt annan svårighet än de andra. Här handlar 
det om att lyckas hålla ett flöde och musikalisk riktning trots det långsamma 
tempot. Den är noterad i 8/8 och man måste hålla känslan av pulserande åttondelar 
tydlig, jag försöker att hela tiden underdela i sextondelar. Det är svårt att hålla ihop 
melodin när det är så långa mellanrum innan nästa ansats. Första frasen sträcker sig 
över en och en halv takt, nästa motiv är som en kommentar - ett tillägg - på det 
första som sägs. Det största ansvaret för den musikaliska riktningen ligger från 
början på hornisten. För att få de två trettitvåondelarna i rätt timing och tempo är 
det viktigt att underdela och inte luras av triolen i pianostämman.  
 

 

 
Notexempel 3. 
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Jag anser att det är ganska svårt noterat i förhållande till det långsamma tempot. 
Det är notvärdena som förvirrar, en åttondel brukar vara en kort ton men i det här 
fallet är det inte så, och en fjärdedel är hela två slag. Återigen är det ovanan för 
modern musik som utgör den största svårigheten.  
 
Intonationen är också ett problem i den här satsen, det går så långsamt att det 
verkligen hörs när det inte stämmer helt bra.  
 
Uppbyggnaden till höjdpunkten i takt 9 och 10 får man vara försiktig med för att 
inte ta ut för tidigt, crescendot från mp till ff ska fördelas över nästan två hela 
takter. För att orka hålla den långa höga tonen måste luften räcka till och det har 
varit svår att bestämma var andningen ska vara. Antingen bryts linjen eller så 
riskerar jag att luften tar slut i den långa tonen. För att lyckas måste jag vara noga 
med att från början sätta helt rätt tempo för att orka. 
 

4.4. Fjärde satsen 

 
Fjärde satsen var en av de första jag började arbeta med, den är ganska självklar i 
sin uppbyggnad och går i 6/8, i ett inte alltför snabbt tempo. Det som var svårt var 
från början att hålla de långa linjerna, musiken blir lätt ganska stolpig och 
stillastående. Första delen av satsen tolkar jag som att den ska vara ganska svag 
och mjuk, även om nyansen går upp till f på ett ställe. När temat sedan upprepas i 
29 är det mycket mera kraftfullt och ligger även en ters högre. 
 
Det absolut svåraste med den här satsen, som inte är så lång, var att orka hela 
vägen. Det är väldigt få pauser och ingen möjlighet att återhämta sig. Jag har fått 
koncentrera mig mycket på att verkligen använda mycket luft och stöd för att 
kunna avlasta trycket som blir på läpparna.  
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5. Slutsatser 

 
I det här examensarbetet har jag lärt mig väldigt mycket om att analysera musiken 
för att ha nytta av det i båda inlärning och i framförande. Jag har verkligen fått gå 
in på djupet i noterna och reflektera över vad jag har velat göra med musiken. Inte 
bara vad jag själv anser utan vad som passar stilmässigt och vad jag bedömer att 
Hindemith som kompositör vill att jag som musiker ska göra. Det var intressant att 
sätta ord på vad jag har lärt mig om mig själv, hur jag övar och vad som är mina 
problem. Jag har fått reda på att jag behöver öva mycket medvetet och inte kan lita 
på att saker ”löser sig” om jag inte verkligen vet hur jag ska göra. 
 
Att läsa mycket om Hindemith har också hjälp mig att uppskatta musiken mer och 
jag tror verkligen att det kommer påverka hur jag spelar den i framtiden. Paul 
Hindemith var en spännande person och det kan jag ta till mig nu när jag hör och 
spelar hans musik. Det här är ett arbetssätt som jag hoppas kunna fortsätta med för 
att ta mig an annan musik.     
 
 
 
 
 
 
 

 



 

24 

 

6. Referenser 

 
Partitur 
 
Hindemith, P. (1956) Sonate für Althorn in Es und Klavier. London: Schott Music. 

 
Litteratur 
 
Kjellberg, E. [red.] (2007). ”1900-talet Konstmusiken”. Musikhistoria. s. 627-628. 

Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Schubert, G. (2001) ”Paul Hindemith”. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians (2:a uppl.). Vol. 11, s. 531-538. London: Macmillan Publishers 
Limited. 

 
Stuckenschmidt, H. H. (1976) ”Paul Hindemith”. Sohlmans musiklexikon (2:a 

uppl.). Vol. 3, s. 440-446. Stockholm: Sohlmans Förlag AB. 
 

Internet  
 
Foundation Hindemith (2014). Life and Work - Biography. 
http://www.hindemith.info/en/life-work/biography/ (2015-04-21) 

 

 


