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Sammanfattning 

I följande uppsats har jag skrivit om Haydns första hornkonsert. Jag går igenom 
Haydns bakgrund, styckets bakgrund och gör även en analys av stycket. Främsta 
fokus kommer ligga på min instudering, vad jag har stött på för svårigheter och hur 
jag löst dessa. Verket presenteras grundligt utifrån hornistens perspektiv. Tekniska 
och musikaliska aspekter analyseras takt för takt. Det har varit nyttigt att analysera 
hur jag övar. Slutsatsen av arbetet är det självklara: om man övar effektivt blir man 
bättre. 
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Inledning 

 
Inom den västerländska konstmusiken finns det en stor repertoar för valthorn. För 
en musiker är det viktigt att ha en stor kännedom om den solorepertoar som finns 
för ens instrument. För valthorn finns det solorepertoar både från barocken, 
wienklassicismen och romantiken så väl som från senare tider. I detta 
examensarbete har jag valt att fokusera på Haydns första hornkonsert. Haydn har 
skrivit två hornkonserter men valet föll på denna, dels för att den inte spelas lika 
ofta och dels för att den utmanar mig både tekniskt och musikaliskt. Analysarbetet 
och instuderingen av verket ledde fram till min examenskonsert den 30 maj 2015. 
Inspelningen som bifogats den arkiverade uppsatsen är från det tillfället. 

I kapitlet ”Instudering och analys” presenteras verket grundligt utifrån hornistens 
perspektiv. Tekniska och musikaliska aspekter analyseras takt för takt. 

I det följande ger jag en historisk bakgrund för den tiden Joseph Haydn levde i 
därefter kommer jag att berätta mer om Haydns liv och karriär. 

Joseph Haydn – en bakgrund 
I mitten av 1700-talet skedde stora förändringar i den europeiska musiken. Haydn 
var en föregångare i en utveckling som förändrade orkesterinstrumentens 
funktioner. De förändringar som skedde var bland annat att mellanstämmorna fick 
en större roll, man noterade dem istället för att improvisera. Detta skapade mer 
melodiska och självständiga stämmor. Hela orkestern i sig växte och blev större. 
Från att enbart bestått av stråkinstrument, oboe och valthorn började det likna 
dagens orkestrering. Instrument som tillkom var flöjter, klarinetter, trumpeter, 
fagotter och pukor. 

Joseph Haydn föddes år 1732 i byn Rohrau som ligger nära gränsen mellan 
Österrike och Ungern. Han växte upp i en stor familj med elva syskon där han var 
andra barnet. Hans far, Mathias Haydn var vagnmakare och domare i kantonen och 
hans mor, Anna Maria Koller, arbetade som kokerska på ett slott i trakten. Familjen 
levde under fattiga förhållanden men musiken verkar ha varit en källa till glädje. 
Familjen märkte tidigt att Joseph hade musikalisk talang, förutom en naturlig 
musikalitet hade han en vacker sopranröst. En släkting till familjen, Johann 
Mathias Frankh, arbetade som violin- och pianopedagog i Hainburg tog den unge 
Haydn som sin elev. (Mörner, 1976, s. 368; Geiringer, 1953, s. 13-14; Mörner, 
1945, s. 10-11) 

En ny värld öppnades år 1739 när kapellmästaren vid Stefansdomen i Wien satt i 
publiken under en musikandakt där Haydn var sångsolist. Kapellmästaren var 
hänförd av Haydns prestation och erbjöd honom en plats i gosskören vid Wiens 
domkyrka. Haydn tackade ja till platsen enbart åtta år gammal och började sin 
tjänst 1740. Eleverna vid Stefansdomens sångskola fick undervisning i piano- och 
violinspel. De fick även undervisning i latin, modersmål och matematik. Tjänsten i 
Wien fick ett abrupt slut när Haydn vid 17 års ålder kom i målbrottet och blev 



avskedad på grund av detta. Tack vare tillfälliga engagemang, små 
kompositionsuppdrag och lektioner kunde Haydn få in pengar så att han precis 
kunde klara sig. Detta gav honom mycket tid över till att öva fiol- och pianospel. 
(Mörner, 1945, s.16; Mörner, 1976 s. 368-369) 

Regeringsrådet von Fürnberg, som var en av Wiens stora musikälskare, erbjöd 
Haydn att få bo på hans lantställe som gäst och för att medverka vid 
kammarmusikaftnar. På lantstället skrev Haydn sin första stråkkvartett år 1750. 
Denna stråkkvartett blev revolutionerande i sin kompositionsuppbyggnad. Haydn 
inleder med en hastig sats och även en hastig sats avslutar verket, där emellan lade 
Haydn in två menuetter runt om en långsam sats i mitten. Även de kommande elva 
av tolv stråkkvartetterna har ett liknande formschema. (Mörner, 1976 s. 368-369) 

År 1759 början av 1760 fick Haydn via sin vän von Fürnberg anställning som 
kapellmästare hos greve Morzin, som liksom många hade sin egen orkester på sitt 
slott Lukavec i Böhmen. Haydns första symfoni komponerades under hans 
verksamhet hos greve Morzin. Ännu en gång var Haydn banbrytare och nu som 
symfoniker. Han lossade på gamla bestämda formgrepp och utryckte friskt liv och 
personlighet i symfonierna. Trots att det gick så bra för honom tvingades greve 
Morzin att avsluta verksamheten för sitt kapell och Haydn fick åter igen leta efter 
ett nytt jobb. Den 1 maj 1761 fann han ett sådant hos furste Paul Anton Esterházy i 
Einstadt där han blev biträdande kapellmästare vid furstens kapell, och fick ensam 
ansvara för orkestermusiken vid hovet.  Paul Anton Esterházy gick bort den 18 
mars 1762 och Nicolaus Esterházy efterträdde honom den 17 maj 1762. (Mörner, 
1976 s. 368-369; Mörner, 1945, s. 45; Geiringer, 1953, s. 56-57.) 

Haydn jobbade som hovkapellmästare hos Esterházy de kommande 18 åren och 
under dessa visade han ett helt fantastiskt arbetsresultat. Han lyckades skriva bland 
annat 60 symfonier, ett 40-tal stråkkvartetter, 125 kammarmusikverk för olika 
besättningar, 30 pianosonater, 11 operor, 5 stora mässor. Det var även under den 
här tiden som han skrev hornkonserten.  (Mörner, 1976 s. 368-369, 374-378) 

Furst Nicolaus Esterházy avled 1790, hovorkestern upphörde och Haydn flyttade 
till Wien där han kunde köpa ett trivsamt hus för sina besparingar. Här lärde han 
känna Wolfgang Amadeus Mozart, ett möte som ledde till beundran mellan de 
båda musikerna och en vänskap som höll livet ut. 

Den engelske violinisten Salomon gav Haydn ett erbjudande om att genomföra en 
stor konsertresa i England där han skulle leda 20 konserter och skriva 6 symfonier. 
I december 1790 gav han sig iväg och Englandsresan blev en succé från början till 
slut. När Haydn hade varit i England i ett och ett halvt års tid återvände han till 
Wien, rikare på både pengar och nya musikaliska erfarenheter. (Mörner, 1976, s. 
370-371) 

Väl hemma i Wien fortsatte Haydn att skriva musik. År 1798 uruppfördes hans 
verk Skapelsen som blev en stor succé över hela världen. Succén följdes av att han 
två år senare skrev Årstiderna och även detta verk gjorde stor succé. Fram till sin 
död 31 maj 1809 fortsatte han att vara väldigt aktiv i Wiens musikliv. (Mörner, 
1976, s. 372-373) 



 

Hornkonsert av Joseph Haydn 

I litteraturen om Joseph Haydn finns många olika förklaringar till varför han skrev 
denna hornkonsert. Här redovisar jag tre olika versioner. 
 
Horn concerto no 1 in re major dateras 1762 och har tre satser, Allegro, Adagio 
och Allegro. Detta år arbetade Haydn i Esterházys hovorkester. Eftersom han 
arbetade där är en version att konserten kan ha varit skriven för en av hornisterna i 
orkestern. Haydns kreativa sätt att använda hornets låga register i Adagiot gör 
andra hornisten Thaddäus Steinmüller till en trolig kandidat.  

Alternativt är den skriven som en doppresent till Joseph Leutgebs dotter den 3 juli 
1762. Familjerna var tillräckligt nära för att Haydns fru skulle bli gudmor till 
dottern. Det har föreslagits att eftersom det står "Skriven i sömnen" i partituret 
menade Haydn att han skrev den efter att han slutat jobbet.  

Ett tredje alternativ är att han skrev den med förhoppning att Leutgeb, som var en 
framstående hornist, skulle besöka Esterházy. I hovets arkiv kan man se att 
Leutgeb var anställd en kort tid men blev sparkad direkt. Det kan också betyda att 
han var anställd på ett kortkontrakt till ett specifikt tillfälle. (Humphries, 2000, s. 
82-83; Geiringer, 1953, s. 53) 

 

 

 

Instudering och analys 

I följande text beskriver jag min instudering av Joseph Haydns hornkonsert, de 
svårigheter jag mött och hur jag har löst dessa. Jag redovisar ett urval notexempel 
och kommenterar dessa med olika tekniska och musikaliska aspekter. Något som 
kan vara bra att veta är att dessa notexempel ibland kan ha en del radbyten, men 
noterna hänger ihop i en fras.  

När hornister beskriver de klingande tonerna använder man ibland ljudhärmande 
uttryck som exempelvis ”moaw” och ”pom”. Uttrycken i sig talar om både hur 
ansats, klang och avslut kan låta. I just den här hornkonserten beskriver ”moaw” en 
inte önskvärd klang medan ”pom” oftast är en ideal klang. 

Inom hornkretsar används begreppen ”höghorn” och ”låghorn”. Det innebär att 
man spelar i hornets högre register respektive lägre register. Orkesterstämmor kan 
även vara uppdelade på detta vis: stämma 1 och 3 är ”höghorns”-stämmor och 
stämma 2 och 4 är ”låghorns”-stämmor.  



Stämman jag spelar efter är skriven för D-horn vilket innebär att jag transponerar 
ner allt en liten ters, det gör att jag spelar den i A-dur noterat för en hornist och 
alltså i D-dur klingande. När jag skriver om enskilda toner i noterna benämner jag 
dem efter vilken ton det blir för hornisten och sätter tonen som det står i noterna 
inom en parantes. 

De utgåvor jag arbetat med är från Edition Breitkopf och G. Henle Verlag. 
Samtliga citat nedan kommer från Edition Breitkopf utom kadensen i sats 1 som 
kommer från G. Henle Verlag. 

 

Sats 1 
När jag började med instuderingen inledde jag med att lyssna ordentligt och skapa 
mig en uppfattning om musiken och hur jag ville gestalta den. Jag lyssnade på ett 
stort antal inspelningar för att skapa mig en helhetsbild av verket. På detta sätt 
skapade jag en gehörsmässig uppfattning av hur hornstämman och 
orkesterstämman förhåller sig till varandra. Därefter började jag själv öva. 

Stycket inleds med ett staplat A-dur ackord (C-dur, se exempel 1) och eftersom det 
är en återkommande fras i första satsen fokuserade jag den första tidens övning 
runt teknik och intonation i A-dur.  

Något som jag snabbt upptäckte var att information om artikulation och nyanser 
nästan helt saknas i den not-utgåva jag valt. Detta gav mig mycket eget ansvar att 
tolka notbilden i enlighet med rådande uppförandepraxis.  

 

Notexempel 1, takt 31–34  

 
I de första tre takterna av hornsolot (ex. 1) stötte jag direkt på ett problem. Jag fick 
ett ”moaw”-ljud på varje ton jag stötte om. Ett ”moaw”-ljud beror på att man börjar 
underifrån i klangen och sen placerar sig rätt i centrering och intonation. Det låter 
ungefär som om man tuggar tonerna. Detta övade jag bort genom att först spela det 
legato, sedan portamento för att få det så tätt så möjligt och till sist som jag ville ha 
det: med ett ”pom”-ljud. ”Pom”-ljudet påminner om klock-klang och man fraserar 
av varje ton med ett ”m”. 

Den fallande melodirörelsen efter dur-ackordet (ex.1, takt 33) saknar helt 
artikulationshänvisningar. Den artikulation jag valt är: på slag två stöter jag om 
åttondelarna, slag tre spelas som jämna åttondelar men dessa två spelar jag legato. 
Förslag som leder till en fjärdedel spelas generellt i den här musiken som två 
åttondelar på slag. Toner som stöts om noteras som staccato vilket underlättar 
notläsningen. 

 



Notexempel 2, takt 35–40 

 

 

Den följande frasen (ex. 2) är en utveckling av huvudtemat. I takt 35 slag tre och 
fyra binder jag åttondelarna två och två legato. Sedan artikulerar jag likadant på 
slag ett och två i takten efter. I takt 37 börjar det bli spännande. Här kommer ett 
undantag till det jag tidigare skrivit om förslag. Förslagen i takt 37–38 spelas som 
ett ”vanligt” förslag och leder vidare till takt 39–40 där förslaget utvecklats till en 
läppdrill. Jag spelar läppdrillar och inte ventildrillar eftersom att när Haydn skrev 
denna konsert fanns inte ventilhorn och då var enda alternativet läppdrillar.  
 

Läppdrillar har alltid varit en stor glädje för mig att spela. Det är svårt men så 
otroligt vackert. När man spelar läppdrillar på ett ventilhorn kan man lätt hamna fel 
eller inte få en tydlig start på drillen. För att underlätta och undvika detta kan man 
först ta tonen på ett grepp där tonen är mera lättillgänglig och sedan ta det grepp 
som tillåter att man kan göra en heltonsdrill. Detta gör jag exempelvis i den andra 
drillen (ex. 2, takt 40) för att få en stabil början och hamna i rätt läge. Drillen börjas 
alltid ovanifrån i detta verk.  

 

Notexempel 3, takt 40–44 

 
 
Ex. 3 är en utveckling av ex. 2 och i dessa takter finns det risk att stressa och 
därmed få otydliga sextondelar, framför allt när de är bundna. Det kan undvikas 
genom att ge sextondelarna extra luft och även ta fram dem i nyans.  

Sista takten av ex. 3, slag tre och fyra, artikulerar jag första två åttondelarna legato 
och sen de sista åttondelarna stötta. 

 

Notexempel 4, takt 44–50 

 
 

Ex. 4, takt 44–46, fraseras som ovan eftersom här också finns risk att öka. Sedan 
driver jag sextondelsrörelserna fram till slag ett i takt 47. I takt 47 ligger en vacker 
melodi i hornets högre register. För att få melodin att ”blomma” krävs mycket stöd 
och en linje i fraseringen. I takt 48–49 spelas återigen förslagen som jämna 
åttondelar i legato.  



 

Notexempel 5, takt 51–54 

 
I ex.5, takt 52 och 54 spelar jag artikulationen som är noterad. Men samtidigt 
tänker jag ”pom” för att det ska bli mer mjukt och i Haydns stil. Problematiken i 
detta exempel är att i takt 52 och 54 inte ”kasta iväg” sista tonerna. Med ”kasta 
iväg” menar jag att det är lätt att man tar i för mycket för att lyckas få tonen och då 
glömmer att avsluta tonen eller göra den musikalisk. Det som gäller är att ha kraft 
för att få fin bra klang på höjden men även avsluta tonen med ett ”m” för att ge den 
lite mer form.   
 

Notexempel 6, takt 55–60 

 
 
Ex. 6 innehåller en del svårigheter, de bundna sextondelarna är lätta att stressa på 
och på grund av att naturtonsserien blir ”trängre” högre upp i registret är det lätt att 
hamna fel eller få det otydligt. Detta parti övade jag genom att sjunga hur det ska 
låta, sedan spelade jag det på munstycket och slutligen på hornet.  

Uppgången i takt 57 hade en tendens till ”moaw”-ljud och här övade jag bort det på 
samma sätt som i ex. 1. Uppgången som landar i takt 58 slutar på tonen b (noterat 
d) och det är en av de högsta tonerna för hornet. Då gäller det att ha mycket luft 
och mycket stöd och frasera så blir det lättare.  

Sextondelsnedgången som följer är viktig att inte stressa och här artikulerar jag 
första två sextondelarna legato och de andra två stöter jag om. Något som är 
väldigt vanligt är att man ökar på sextondelarna som är bundna. Eftersom man inte 
använder tungan så är det lätt att man ”rullar” förbi dem för snabbt. Sedan avslutas 
det med en drill i takt 59 som jag väljer att ta direkt med rätt grepp för drillen. Den 
här drillen avslutar jag med att spela e–f# (g–a) och sedan landa på e igen (noterat g 
i noterna). 

 

Notexempel 7, takt 78–81 

 

Ex.7 har en ”oväntad” ton som ger färg till orkestern.  

 

 



Notexempel 8, takt 82–86 

 
I ex. 8 återkommer huvudtemat men med en variation i takt 85 med sextondelar 
som smyckar ut melodin. 

 

Notexempel 9, takt 87–91 

 

I ex. 9 har vi ännu en gång en lång ton som färgar kompet men denna gång är det 
en relativt låg ton för hornet. För att få fram en bra låg ton är det viktigt med 
centreringen, så att klangen inte blir spretig. Jag jobbar med detta varje dag i min 
uppvärmning. Då spelar jag långa toner med crescendo-diminuendo och försöker 
hitta centreringen och inte tappa den. Något som hjälper är att försöka göra 
munhålan så stor som möjligt och slappna av. Sedan föreställer man sig att varm 
luft ska ut samtidigt som man behåller centreringen  

Något som är utmanande i detta stycke är att det är en del stora språng mellan olika 
register och ett sådant kommer här: efter att ha spelat i det lägre registret ska man 
snabbt upp till nästa fras i exempel 10.1. 

 

Notexempel 10.1, takt 92–93 

 

På grund av detta språng kan det vara svårt att få frasen helt tydlig i ex.10.1. För att 
underlätta detta så har jag här valt att i takt 92 ta f# (noterat a) på grepp 12 istället 
för 2. Det gör att man slipper två stycken 2-grepp direkt efter varandra och det kan 
göra att det blir lite tydligare byte som låter elegantare. 

 

Notexempel 10.2, takt 94–97 

 

I ex.10.2 upprepas samma rörelse som i ex.10.1 men ett tonsteg upp, rörelsen 
fortsätter sedan med en förlängning av temat (takt 95–97). Här har jag också gjort 
ett grepp-byte för att underlätta sextondelarna mellan c# och d (takt 95, noterat e-f). 
Jag skulle vanligtvis ta c# på 23 och d på 12 men eftersom att den kombinationen 
av fingrarna inte är smidig i ett högre tempo har jag bytt d till 3 så det bara blir att 
lyfta finger 2. Detta gör att det inte finns så stort utrymme till att ”flippra” med 
fingrarna utan jag kan ännu en gång spela det mera elegant. Jag binder även dessa 
sextondelar samt sextondelarna i takt 96. 



Notexempel 10.3, takt 97–100 

 

Efter detta kommer vi fram till min favorit-syssla igen: det vill säga en drill i 
ex.10.3. Återigen är det viktigt med mycket luft och att komma ur drillen smidigt. 
Jag upplever att jag avslutar en drill olika beroende på var den kommer. Denna 
drill i takt 97 är en drill som leder vidare och då har jag en framåt-rörelse i 
avslutningen av drillen. Men i drillen som avslutar hela frasen i takt 99 drar jag ut 
mer på de avslutande sextondelarna för att markera att det är ett slut.  

 

Notexempel 11, takt 108–111 

 

Ex.11. är ännu en lång ton som ackompanjeras av orkestern under dess rörelse. 
Men denna gång avslutas den med en drill i takt 110 i fyra slag för att sen bli en rak 
ton i takt 111. Därefter följer en nedgång som hornister tolkar på olika sätt: Vissa 
spelar sista fjärdedelen i takt 115 en oktav ner mot vad det står i min utgåva och 
vissa spelar som det är skrivet här. Jag har valt att spela som det står i min utgåva 
för att det troligtvis var så det spelades från början.  
 
Här kommer en återtagning av huvudtemat som jag väljer att inte skriva om 
eftersom att jag tolkar likadant som beskrivits ovan (se ex. 1–4.)  
 

Notexempel 12, takt 138–139 

 

I ex.12. står det inget om att man kan göra en drill på fjärde slaget men det gör jag 
eftersom att jag har hört det på inspelningar och det står även med i andra utgåvor. 

 

Notexempel 13, takt 140–144 

 

Exempel 13 är också en återtagning från förra temat (se ex.5) fast denna gång med 
en variation av notmaterialet.  

 

 

 



Notexempel 14, takt 145–150 

 
 
 Ex.14 är en förlängning på temat. Artikulationen jag valt är följande: takt 145, slag 
två, samt slag två i takt 146 binder jag ihop sextondelarna. Denna artikulation har 
jag alltså själv skrivit in i noterna. I takt 148, slag tre binder jag de första två 
åttondelarna sedan stöter jag de två kommande, sen avslutas allt med en drill och 
det är dags för en kadens. 

 

Takt 154–188 (Kadens från utgåva av G. Henle Verlag.) 

 

                                    

 

 

Jag har bearbetat kadensen på följande sätt: Tonerna inom parentes har jag tagit 
bort, samt lagt till en fermat på fjärde slaget i takt 160. Kadensen avslutas med ett 
oktavsprång nedåt från klingande a2 i takt 172 som landar på a1 i takt 187. Detta 
följs av drillen men över fyra slag. Pianisten kommer in på slag 3 och vi avslutar 
tillsammans i takt 188.  Jag har valt att göra detta med kadensen eftersom jag 
tyckte att den var för lång och onödigt slitsam. När jag säger onödig menar jag att 
det inte ger så mycket musikaliskt utan att det snarare är så att vissa partier mer är 
skrivna för att kunna visa upp solistens virtuositet lite väl mycket. Dessa ändringar 
har jag gjort i samråd med min lärare Annamia Larsson. 
 



Sats 2 
Denna sats är ganska utmanande på grund av att mycket ligger i ett högt register 
som ska vara svagt, elegant och mjukt. Detta kräver mycket fokus, mycket luft och 
en bra centrering och frasering. För att inte helt slita ut mig när jag jobbat med 
detta har jag därför använt en telefonapplikation som heter Round timer. Det är en 
timer som man ställer in sina rundor i. Jag har valt 3 minuter per runda sen 1 
minuts vila och sen kör jag så tills mitt övningspass med Haydn är klart. Det är lätt 
att man pressar på och glömmer borta att stanna upp och vila och reflektera under 
övningen. Det är viktigt att hinna tänka efter vad som behöver ändras för att det ska 
fungera. Andra svårigheter med denna sats är som jag nämnt tidigare de stora 
språng mellan olika register som förekommer och att man snabbt ska kunna skifta 
och komma i rätt klang direkt. 

Huvudtemat presenteras i ett förspel av orkestern sedan börjar hornet.  

 

Notexempel, takt 28–31 

 

Första insatsen (ex.1) presenterar huvudtemat och det första problem som dök upp 
var klangligt. Målet var att kunna spela temat svagt, lätt och skimrande. Först hade 
jag en ganska aggressiv inställning och försökte pressa fram rätt toner. Jag använde 
för mycket kraft och för mycket av musklerna. Jag ändrade fokus till att låta stödet 
och luften lyfta fram tonerna så att jag bara behövde forma läpparna rätt. Efterhand 
hittade jag rätt klang och kunde gå vidare. Den klangen hade jag sedan med mig i 
resten av stycket 

Nästa problem var att jag inte fick till flödet mellan tonerna utan det lät som hack 
mellan dem vilket förstörde frasen. Detta berodde delvis på att jag inte fraserade 
tillräckligt men framför allt på att jag fortfarande inte behärskade luft-tekniken. Jag 
blåste inte ”igenom” tonerna utan jag blåste så jag fick en ton och sen stannade jag 
där. För att lösa detta spelade jag frasen på enbart munstycket och försökte tänka 
vidare till nästa ton. Sedan prövade jag att bara blåsa mig igenom det utan att 
”buzza” med läpparna och bara blåste luft och sjöng melodin i huvudet.  

 

Notexempel 2, takt 31–35 (31 är upptakten) 

 

I ex.2, takt 32, gällde det att vara lugn i sextondelarna och få dem tydliga och så 
lätta som möjligt. Nu när jag hade börjat hitta tekniken gick det bättre. I takt 33 
hade jag svårare igen med att hålla ihop klangen och att inte få det att låta som 
enskilda toner. För att undvika detta tänkte jag en bindebåge över tonerna men 
samtidigt ett ”pom” som leder vidare ända fram till frasslutet i takt 35.  
 



Notexempel 3, takt 36–40 

 
 
Ex.3 är huvudtemat igen fast två oktaver ner. Innan det har jag två slag på mig att 
byta inställning för att spela ”låghorn”. Jag förbereder mig genom att ta ett lugnt 
och djupt andetag och bara hitta ner i magen och öppna halsen samt lägga ner 
tungan. Eftersom jag har lättare för ”höghorn” är inte det här mitt bästa register, 
och något jag jobbar mycket med. Jag försöker slappna av och har hittat en ny 
ambis som funkar bättre. Samtidigt som jag ändrar ambisen öppnar jag också upp 
munhålan, sänker tungan, släpper ner käken och hakan samt blåser varmluft. Även 
i det här registret är luften otroligt viktig och den ska vara centrerad och smidig 
men inte nödvändigtvis lika snabb som i det högre registret. Att byta ton snyggt i 
detta register är inte lätt men jag försöker att avsluta tonerna med ett ”m” som 
rundar av tonen. Det kan hjälpa till vid växling mellan toner. I takt 38 har jag fått 
tänka ett ”pom” för att underlätta inför registerbyte och sedan andas och här göra 
som ovan för att kunna klättra ner i registret.  
 
Takt 39 ser olika ut i olika utgåvor. I den jag valt står det att g# (noterat b) ska vara 
en halvnot. I andra utgåvor så är det en fjärdedel och sedan på slag tre ett e (noterat 
g) istället så att man stegvis klättrar ner till avslutande a (noterat c). Jag tycker att 
varianten när man lägger till ett e är mycket vackrare och väljer därför den. I 
återtagningen senare i satsen står även denna version noterad.  Det är också ett av 
skälen till att jag valt att spela så. 
 
Notexempel 4, takt 40–45 

 
 
I ex.4 ska jag ha hunnit ställa om mig för att hitta tillbaka till den pressfria, enkla 
och smarta tekniken för att spela i ett högt register. Här gäller samma sak som 
tidigare att spela vackert samt frasera och leda musiken framåt. I takt 41 kommer 
en vacker drill som följs av sextondelar som leder till en likadan drill. Det är viktigt 
i denna fras att drillarna blir identiska, att de har samma fart och att sextondelarna 
leder vidare till ett vackert avslut av denna fras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notexempel 5, takt 46–49 

 
 
I exempel 5 fick jag byta tankesätt. Till skillnad från tidigare klangideal där jag vill 
få det tätt mellan tonerna ska jag nu ha en åttondelspaus men fortfarande få ihop en 
drivande fras. Det jag upplevde som problematiskt var att hålla liv i melodin och ha 
en bra klang på varje ton. Klangidealet är även denna gång ”pom”. För att få till 
detta övade jag hela exemplet som fjärdedelar som skulle vara så jämna och täta 
som möjligt samt leda vidare. Efter detta tog jag om dem med en ”pom”-klang och 
sedan förkortade jag dem till åttondelar.   
 
Notexempel 6, takt 50–54 

 
 
När jag spelar sextondelar och trettitvåondelar i exempel 6 måste jag våga ta det 
lugnt. Jag har en ganska tillbakalutad riktning eftersom att musiken i sig är så 
otroligt framåtdrivande. Takt 52, lägger jag extra fokus på stödet för att nå upp till 
klimax på slag tre och sedan håller jag i de på nedvägen för att inte tappa tonerna. 
Takt 53, slag 1, innan den första sextondelen lägger jag till ett a# (noterat c#) så det 
blir en jämn sextondelskala. Detta gör jag för att jag har sett och hört andra som 
gjort detta och har då själv tyckt att det är upplyftande. 
 
Notexempel 7, takt 69–73 

 
 
Nu kommer i ex. 7, ett litet mellanspel och samma sak gäller här att bara hålla ihop 
en fin fras och därefter kommer det en återtagning. 
 
 
Notexempel 8, takt 92–94 

 
 
I exempel 8 kommer ännu en gång en av dessa långa toner som ackompanjeras av 
orkestern.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Notexempel 9, takt 95–99 

(fortsätter direkt till nästa rad) 

 
 
Exempel 9 är sidotemat med variation och även det sista som händer innan 
kadensen. Här började jag omedvetet stressa. För att undvika det skrev jag in i 
noterna att ta det lugnt. För att inte få en stressig start valde jag att i takt 95 ta f# 
(noterat a) på ventilerna 12 istället för 2. Detta gjorde jag för att undvika två 
stycken 2-grepp direkt efter varandra. Tack vare detta kunde frasen bli ännu 
tydligare och jag fick ett lugn inför resterande takter.  
 
 
Kadens, takt 104–111. 

 (fortsätter direkt till nästa rad)

 
 
Till en början upplevde jag kadensen för kort och musikaliskt otillfredsställande, 
men efter att ha börjat sätta ihop hela stycket med alla tre satser insåg jag att det är 
passande med en liten och nätt kadens i andra satsen. Det jag upplever som svårt är 
att våga ta min tid och plats. Det jag fokuserar på är att ta det lugnt, musicera, lita 
på att jag vet vad jag gör samt att folk vill lyssna på mig. Jag har gjort några 
ändringar i denna kadens: I takt 108 är den andra tonen borttagen. Efter det tar jag 
ett längre andetag, går direkt på b (noterat d) och fortsätter sedan som noterat. Takt 
110, slag 1, har jag tagit bort åttondelarna och hoppar direkt till drillen. Detta har 
jag gjort i samråd med min lärare Annamia Larsson. 
 
 

 

 

 

 
 



Sats 3 
Notexempel 1, takt 34–40 

 

 

I ex. 1 spelar hornet huvudtemat. Första problemet jag stötte på var att jag gjorde 
ett för långt förslag i drillen i takt 35. I takt 36 var jag tvungen att tänka staccato 
för att jag skulle få lättheten i alla sextondelar som följer. I  takt 37 och 39 spelar 
jag förslagen som sextondelar och binder även de två första sextondelarna och 
stöter om de två sista. När jag övat takterna 37–39 började jag med att enbart spela 
första tonen i varje åttondelsslag som åttondelar och hoppade över den andra 
sextondelen. Detta gjorde jag för att höra vad den egentliga melodin är och vilka 
toner som är viktiga. När dessa toner satt på plats kunde jag börja spela 
ornamenteringen och få ihop hela frasen som det skulle vara.  
 
Notexempel 2, takt 42–49 

 
 
Ex. 2 takt 42–44 gjorde jag sextondelarna på samma sätt som i ex 1, att jag spelade 
de betonade tonerna. Jag gjorde även i dessa takter en betoning på första tonen i 
varje takt för att inte stressa iväg samt ett diminuendo. Dock ökar grundnyansen för 
varje takt och leder fram till takt 45. I takt 45 fortsatte jag med ett ordentligt 
crescendo fram till takt 46 och då fraserar jag av. I takt 46 binder jag mellan 
fjärdedelen och åttondelen. Sedan är det en upprepning av takt 46–47 i takt 48–49 
ytterligare svagare som ett eko och med samma bindning.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notexempel 3, takt 50–56 

 
Ex.3, takt 50-53 föreställde jag mig att jag var en stråkmusiker och försökte hålla 
tätt mellan tonerna och ha smidiga övergångar. Dessa toner leder fram till takt 55 
där det gäller att ta det lugnt och få tydliga sextondelar. Även detta förslag spelar 
jag som sextondel och binder då de två första och stöter om de två sista 
sextondelarna.   
 
Notexempel 4, takt 58–70 

 
 
Ex. 4 innehåller många sextondelar, som jag övat på samma sätt som de 
föregående, alltså att spelat den första tonen varje åttondel (se ex.1). Sextondelarna 
takt 58–64 spelar jag som följer: de första två i varje sextondelsgrupp bundna och 
de andra två stöter jag om. Detta gör att jag inte stressar upp mig lika mycket och 
kan få det tydligare. Takt 63–64 var extra svåra att behålla lugnet i eftersom det där 
rullar på med flera sextondelar i rad. Detta har jag övat mycket med metronom. I 
takt 65–67 är det viktigt att vara lugn och spela melodiskt och inte stolpigt och 
sedan samla kraft till takt 68–69. I dessa takter är stödet och luften extra viktig.  
 
Notexempel 5, takt 72–74 

 
 
Ex. 5 fick jag öva genom att sjunga tonerna i takt 72, eftersom det är ganska högt 
och lätt att hamna fel. När jag kan sjunga det har jag det bättre i örat och det 
underlättar när jag spelar.  Drillen i takt 73 tog jag först med greppet 23 för att 
hamna rätt och sedan grepp 2 för att drilla vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Notexempel 6, takt 94–100 

 
 
Ex. 6 ser jag som ett komp till orkestern, jag spelar det ganska stabilt och fanfar-
likt. I upptakten till takt 99 gick jag ner till p från ett mf.  
 
Notexempel 7, takt 102–111 

 
 
Ex. 7 är första två takterna likadana som huvudtemat, sedan i takt 105 kommer 
huvudtemat igen fast i en annan tonart. I takt 109 kommer samma melodi som i ex. 
6. 
 
Notexempel 8, 113–119 

 
 
Ex. 8 är huvudtemat fast i annan tonart. I takt 114 skulle nog många valt att göra en 
ventildrill eftersom att det är lite krångligare om man ska göra läppdrill. Men jag 
valde att göra läppdrill på allt så jag tog drillen på F-horn och grepp 1 på förslaget 
och sedan drillade jag på grepp 13. Resten av exemplet använde jag samma 
övningsteknik som tidigare på sextondelarna med att jag spelar varje åttondel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notexempel 9, takt 120–132 

  
 
Ex. 9 föreställde jag mig att jag är en stråkmusiker igen och håller det tätt och med 
bra flöde mellan de långa tonerna i takt 120–123. Takt 124–129 övade jag på 
samma sätt som föregående sextondelar, alltså att jag spelade första tonen varje 
åttondel i takten. Även med dessa sextondelar binder jag två stycken legato och två 
stöter jag om och det fortsätter jag med i alla sextondelsgrupper. Takt 130 är 
samma som i ex.2, så jag bara avslutar frasen lugnt och fint. Även här binder jag i 
takt 131 mellan fjärdedelen och den första åttondelen.  
 
Här efter kommer en återtagning av huvudtemat (se ex. 1–2). 
 
Notexempel 10, takt 158–173 

 
 
Efter återtagningen kommer exempel 10. Takt 158–161 är täta långa toner som 
leder fram till takt 162. Takt 162, slag ett, sätter jag en liten accent för att ge en 
skjuts iväg igenom sextondelarna, jag fraserar av med ett diminuendo till slag två.  
 
Takt 163–167 har jag övat på exakt samma sätt som föregående sextondelar, att jag 
spelar varje ton på åttondelsslaget. Takt 163, slag två, binder jag de två första 
sextondelarna och stöter om de andra, takt 164 sätter jag en accent igen för att 
komma iväg och gör även här ett litet diminuendo för att frasera av. Takt 165, slag 
två, binder jag de två första sextondelarna. Takterna 166–167 binder jag de två 
första sextondelarna i alla sextondelsgrupper, men i takt 168 binder jag enbart så i 
sextondelsgruppen på första slaget. Sedan avslutas det med en variation på 
föregående avslut i ex.2 och landar på en drill som jag tar på grepp 23 först och 
sedan drillar vidare på grepp 2.  
 
Detta följs av en avslutande kadens: 



 
Kadens, takt, 179-215 

 
 
Även i denna kadens har jag gjort ändringar. Efter att ha spelat takt 183 hoppar jag 
direkt till takt 192. Takt 194–197, slag ett, binder jag som tidigare de första två 
sextondelarna i varje sextondelsgrupp. Takt 205 binder jag också på samma sätt. 
Sedan tar jag bort takt 214 och gör alltså bara en och samma drill i två takter. Jag 
har valt att detta för att korta ner kadensen men framför allt för att jag tycker den i 
denna utgåva blev intressantare att lyssna på. Dessa ändringar har jag gjort i 
samråd med min lärare Annamia Larsson. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Slutreflektion 

Att ha gjort denna analys av min instudering innebär att jag har behövt tänka 
igenom hur jag spelar och jag har på så sätt upptäckt vissa tekniker som jag enbart 
gör på intuition som jag nu mera medvetet kan ta fram när jag spelar. De 
svårigheter jag stötte på när jag började med stycket har jag nu fått grepp om, och 
jag har lärt mig nya tekniker för hur jag kan lösa problem.  

Jag valde att göra en väldigt ingående analys av verket och det har varit nyttigt för 
mig att verkligen fundera på hur jag gör varje bit av stycket. Jag upplever att jag nu 
har full koll på stycket och verkligen vet vad som kommer, att jag har tänkt på allt 
runt om problematiken och hur jag löst detta. Dessutom har jag med mig i ryggen 
att jag har gjort allt jag kan för att förbereda mig och verkligen studerat in verket.  

 
Det stora arbetet har inte varit att studera in stycket utan att formulera själva texten.  
Att formulera mig i tal och i skrift var något jag var väldigt ovan vid när jag 
började detta examensarbete och även det som varit mest utmanande. Vad är 
skillnaden på att säga ”bollen är röd” eller ”Röd är bollen”? Hur ska jag veta vilket 
som är rätt? Jag har behövt pressa mig själv till bristningsgränsen i det språkliga. 
Hela examensarbetet har jag upplevt som att ”du får godkänt när du kan se den 
osynliga mållinjen”. Det är otroligt svårt att se något som är osynligt. 
Men trots detta så kan jag själv säga att det har skett en stor utvecklig i min 
kapacitet att utrycka mig. Och det är jag otroligt glad över. Jag har börjat lära mig 
vad som är rätt och fel och nu mera tänker jag inte bara på ett Master-
examensarbete med skräck längre.  
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