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Sammanfattning 

I det här självständiga arbetet fördjupar jag mig i Francis Poulencs Elegie för horn och piano. 
Poulenc var en fransk kompositör som levde under 1900-talet. Elegie är skrivet till minne av 
Dennis Brain som var en brittisk hornist som dog tragiskt i en bilolycka. I arbetet undersöker 
jag hur munhålan och klangen relaterar till varandra för att sedan detaljerat gå igenom min 
interpretation.  

 

 

Nyckelord: Francis Poulenc, Valthorn, Elegie 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I min roll som musiker ingår det ständigt att lära sig ny repertoar. Det finns flera sätt att lära 
sig ny repertoar. Till exempel att läsa igenom notmaterialet eller lyssna på kända inspelningar 
av verket. I det här självständiga arbetet ska jag pröva nya infallsvinklar i min 
instuderingsprocess, bland annat att lyssna mer grundligt på inspelningar. På så vis är målet 
att inspireras för att kunna framföra verket på ett så professionellt sätt som möjligt. 
 
Francis Poulencs Elegie för horn och piano stötte jag på redan under mitt första år på 
kandidatutbildningen. Min lärare Annamia Larsson gav mig i uppgift att spela upp det här 
stycket på våren. Jag införskaffade noterna men någon riktig instudering blev det inte. För att 
få någon uppfattning av stycket så lyssnade jag på en inspelning men något mer arbete kring 
verket blev det inte förutom inlärningen för att hitta de rätta tonerna. Stycket tyckte jag var 
riktigt bra, speciellt kontrasterna Poulenc har i sin musik och sina överraskande moment. 
Vissa lugna och sorgsna partier övergår snabbt till snabbare och argare delar. För att kunna 
skildra de olika kontraster Poulenc har i Elegie så har jag tänkt undersöka hur jag kan skapa 
större skillnader i bland annat klangfärg. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att med hjälp av instudering av stycket lägga grund för en mer grundlig 
interpretation. Hur ska jag kunna förmedla olika känslor med hjälp av olika klang så att det 
uppfattas av publiken. Går det att med hjälp av olika formationer i munhålan ändra klangen? 
Genom att arbeta med att variera klangfärger, frasering samt rytmik så hoppas jag inte bara 
kunna fördjupa min förståelse av det här stycket utan även framtida musikaliska utmaningar.  
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2 Metod 

För att nå ett lyckat resultat har jag tänkt använda mig av olika metoder för instudering. En 
metod som jag använt tidigare men som jag även tänkt utveckla är att lyssna på olika 
inspelningar av stycket. Målet med att lyssna på flera inspelningar är att kunna inspireras av 
de olika hornisternas klangliga uttryck, frasering och agogik vid olika passager eller genom 
hela stycket. Att imitera andras framföranden är en stor del av instuderingsprocessen. Inte 
bara för varje stycke utan även för min personliga musikaliska utveckling.  
 
För att få mer insikt i varför stycket har komponerats så ska även instuderingsprocessen 
innehålla bakgrunden kring själva verket. Historia om kompositören och dennes relation till 
verket kan vara användbart när man senare ska framföra stycket. Till exempel så skrevs verket 
till minne av Dennis Brain som var en berömd hornist. För att koppla den informationen till 
instuderingsprocessen så ska jag lyssna på en inspelning av honom för att möjligtvis 
inspireras och utröna ifall hans spelsätt skulle passa in i stycket 
 
Det jag har tänkt lägga störst vikt på mitt arbete och framförande är det klangliga. Personligen 
så tycker jag att klangen har en stor del i det känslomässiga uppförandet. För att uppnå mina 
mål så ska jag reflektera och experimentera hur jag ska uppnå de olika klangskillnaderna med 
hjälp av luftström, dynamik och formation i munhåla och munöppning. 
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3 Resultat 

3.1 Biografi 

Francis Poulenc var en fransk kompositör och pianist som föddes 7 januari 1899 och dog 
1963. Han var son till Emile Poulenc och Jenny Royer. Jenny var själv pianist och hon 
stöttade Francis med hans musicerande. Redan som fyraåring sattes han vid ett piano för att 
börja lära sig. Då hans mor tyckte om Mozart, Chopin och Schumann föll det sig naturligt att 
Poulenc själv kom att föredra den sortens musik framför musik av t.e.x. Beethoven och 
Brahms. Han blev sedan introducerad för Stravinskijs musik av sin morbror. Stravinskij kom 
att betyda mycket för Poulenc senare i livet. Francis blev bättre och bättre på piano så till slut 
bestämde hans mor att han skulle ta lektioner för en betydligt bättre pianist. Poulencs nya 
lärare blev Ricardo Viñes som var känd för att spela med den ”nya” pianotekniken som 
krävdes för att spela verk av Debussy och Ravel. Viñes introducerade Poulenc senare för Erik 
Satie, som tillsammans med Viñes, var viktiga för Poulencs utveckling inom komponerandet 
(Mellers, 1993). Under sin studietid träffar Francis några andra kompositörer som sedan 
bildar Le Groupe des Six som består av Auric, Durey, Tailleferre, Milhaud, Honegger och 
Poulenc själv (http://www.poulenc.fr/en/?Biography). 
 
Poulencs kompositioner är under större delen av hans liv mycket vackra och lekfulla. Han 
skrev både för orkester och små kammarmusikgrupper. Dock så skrev Poulenc väldigt få verk 
för små stråkensembler. Poulenc ville hellre komponera för blåsinstrument eftersom de i 
högre grad liknar den mänskliga rösten. För att använda hans egna ord: ”nothing could be 
further from human breath than the stroke of a bow” (Mellers, 1993, s. 160). Poulencs sonater 
blev väldigt lyckade och är några av hans mest kända verk. Poulenc skrev sonater för bland 
annat klarinett, flöjt och kanske den mest kända för cello.  
 

3.2 Stycket 

Elegie är skrivet till minne av Dennis Brain, en Brittisk hornist som dog i en bilolycka 1957, 
endast 36 år gammal. Brain ses som den hornisten som satt hornet på kartan som ett 
soloinstrument. Även idag ses hans inspelningar av Mozarts hornkonserter som de bästa. 
Brain hade den 1 september spelat Tchaikovskys sjätte symfoni när han skulle köra hem till 
London i sin sportbil när han plötsligt åkte av vägen och krockade med en ek. Trots en 
utredning så kunde man inte fastställa varför Brain körde av vägen. Det blöta underlaget, brist 
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på sömn och hans entusiasm för fart och sportbilar kan vara några av orsakerna (Rees, 2009). 
 
Elegie börjar med solohorn som spelar i åtta takter; själva melodin är en tolvtonsserie som 
sedan går över till en Agitato molto-del när själva temat presenteras. Valthornets upprepande 
sextondelar ackompanjeras av pianots fjärdedelar som cirkulerar runt ett C-ackord som sedan 
avslutas abrupt av ett glissando i hornet. Det går över till en lugnare del och det är pianots tur 
att spela en tolvtonsserie innan det blir som agitatot innan men den här gången cirkulerar 
stämmorna runt ett G-ackord. Efter glissandot igen så kommer en lugnare del där hornet 
spelar gradvis nedåt, inte kromatiskt men nästintill. Därefter så kommer nästa del i verket där 
pianot spelar ganska maniskt både rakt och med synkoper samtidigt som valthornet spelar 
både melodier men också ackompanjerande toner. Dynamiskt så är det väldigt plötsliga byten 
mellan piano och forte och melodierna byter verkligen karaktär beroende på ifall det spelas 
starkt eller svagt. Stycket avslutas sedan först med en fras där valthornet använder 
stoppteknik, för att till sist spela det sista klagoropet som mynnar ut i ett C7-ackord. 

 

3.3 Instudering 

Som en del av instuderingen av stycket så lyssnade jag på tre olika inspelningar samt en 
inspelning av Dennis Brain. Eftersom verket är skrivet till minne av honom blev jag nyfiken 
på om stycket har någon koppling till hans spelsätt eller ifall det bara var skrivet till Brain 
som person. För att få en djupare förståelse av Brains spel lyssnade jag också på Brains 
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inspelning av Paul Hindemiths hornkonsert, första satsen. Mestadels för att Hindemith och 
Poulenc levde samtidigt, för jag tror inte att ett lite gladare stycke skulle hjälpt så mycket i hur 
Brain själv skulle framfört Elegie. Dennis Brain har en mycket klar ton och har också mycket 
klara ansatser. Hans klang är inte så bred och mjuk men han spelar mycket elegant. Brain 
använder heller inte något vibrato när han spelar. Hans eleganta spelstil passar dock inte in i 
Elegien då den upplevs mer sorgsen. Av de inspelningar av Elegien som jag lyssnat på är det 
ingen som tagit efter så mycket från Brain. Det kan vara på grund av utvecklingen av 
hornspelandet eller trenden om hur det ska låta är. 
 
De inspelningar av Elegie jag lyssnat på spelas av Barry Tuckwell, Hervé Joulain och 
Kristofer Öberg. En australiensisk, en fransk och en svensk hornist. Det skilde inte så mycket 
mellan de olika hornisterna men några små fraseringsskillnader blev jag inspirerad av. Vissa 
tempobyten där hornisten spelade lite långsammare än vad som står eller några toner som de 
höll lite längre. Jag blev även inspirerad hur jag skulle spela de glissandon som finns i stycket. 
Klangmässigt så var det dock inte stor skillnad alls mellan de tre hornisterna. 

3.4 Klang 

För att försöka hitta olika klanger så ställde jag mig frågan om användning av olika vokaler 
kan ändra ljudet från instrumentet. Det kan hända att en lärare säger att man ska tänka tonen 
som en vokal för att lättare kunna ta tonen eller för att den ska intonera bättre.  

Frågeställningen har undersökts i en vetenskaplig studie av Heyne & Derrrick (2014). De 
undersökte vilken påverkan modersmålets användning av vokaler har för 
brassinstrumentalisters spel. De diskuterar bland annat att brasspelare ofta använder sig av 
centrala vokaler, dvs vokalerna o, u och till viss mån a eftersom de skapar en öppen passage i 
munhålan, till skillnad från höga främre och låga bakre vokaler, dvs vokalerna i och e som 
blockerar luftströmmen.  
 
Det jag märkt själv när jag spelat är att det egentligen bara är två vokaler som fungerar att 
använda samtidigt som jag spelar. Bokstaven o och å formar munnen så att luftströmmen 
riktas rätt och inte blir platt eller spretar. Det går i viss mån att forma ett i men då ska det vara 
ett mycket runt i. Egentligen är det de hårda vokalerna a, o, u och å som fungerar bäst då 
munnens form blir mer rund. Den runda formen gör att tungan inte blir så mycket i vägen plus 
att det går att till exempel justera intonation lättare med den. Om jag istället spelar en mjuk 
vokal som i, e eller y så kommer tungan lätt i vägen och det blir betydligt svårare att centrera 
luften in i instrumentet. För att uppnå det klangideal jag har så krävs det en rund form i 
munnen där tungan får utrymme att forma tonen och kunna röra sig fram och tillbaka vid 
ansatser utan för mycket kontakt. Den ideala vokalen blir personligen ett o eller ett å då 
munnen känns öppen och resultatet blir en öppnare klang. När jag går upp i registret så kan 
jag tänka bokstaven i men bara för att få känslan av en mindre munöppning. Formen i 
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munnen ska dock fortfarande vara rund men smalare så att det inte blir för mycket luft utan 
snabbare luft. 

 

 

3.5 Interpretation 

Min interpretation har vägletts av mina kunskaper om Elegiens bakgrund, att det porträtterar 
Dennis Brains sista färd med sin sportbil. Det går absolut att förstå det i musiken. Det snabba 
upprepande som hornet spelar är själva färden i sportbilen som tar slut vid glissandot, som då 
ska föreställa själva krocken. Resten av stycket kan vara tillbakablickar på hans liv eller 
känslor så som ångest och ilska. Jag upplever den senare delen av stycket som en 
känslomässig karusell där det fina mjuka oftast tas över av det starka frustrerande. Pianots 
ackompanjemang kan också vara en representation av Brains sista hjärtslag. Det allra sista 
som händer kan vara ett sista klagorop innan det sista durackordet, den sista vilan. 

 

 
Figur 1. Verkets introduktion: bilfärden. 

Musikstycket inleds med accentuerade grupper med sextondelar (se Figur 1). För att illustrera 
själva bilfärden ska jag överdriva själva accenten på första tonen i varje liten grupp. Det kan 
då liknas vid kvicka rörelser och svängar med bilen. Genom att bilda ett tryck innanför 
munnen så låter det extra mycket när jag sedan släpper iväg tungan och all luft går snabbt 
igenom valthornet. De resterande åttondelarna spelar jag i samma nyans, det vill säga inte 
diminuerande men den allra första tonen kommer vara betydligt starkare än de som följer 
efter. Glissandot, eller själva krocken (se Figur 2), spelas så att förslaget ligger kvar en kort 
stund innan jag klättrar upp till den sista tonen som får klinga längre än förslaget. Själva 
glissandot kan göras på lite olika vis. Det går att spela med hjälp av naturtonserien. Genom att 
ändra embouchyren samt blåsa snabbare och smalare luft går det att spela de naturtonerna i 
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det intervallet som ett glissando. I det register som glissandot ligger i så blir dock inte tonerna 
så många med naturtonserien, då avståndet mellan tonerna i det läget är för stort för ett 
smakfullt glissando. Istället så jag trycker ner några ventiler på måfå för att få några fler toner 
på vägen upp till den avslutande tonen. 
 
Under min instudering av stycket så hade jag vissa problem med det första glissandot. 
Eftersom intervallet var en ters större och låg en sekund högre än det senare glissandot 
uppstod vissa komplikationer. Det kan vara på grund av en mental spärr från när jag spelat det 
tidigare, då det högre registret var problematiskt för mig. Det var dock två år sedan och mitt 
höga register är mycket bättre så det borde inte vara några problem. Genom att tänka att tonen 
egentligen var lägre ner placeringsmässigt så lurade jag mitt hjärnspöke att tonen var hög. Till 
exempel så visualiserade jag att det var ett Fiss istället för ett A (samma grepp) men hörde 
inom mig och musiken att det skulle vara ett A. Med en snabbare fart på luften samtidigt som 
jag hörde tonen i huvudet innan så löste sig problemet. 

 
Figur 2. Bilkrocken 

Nästa del upplevs som kall och sorgsen (se Figur 3). För att illustrera den känslan så formar 
jag munnen som om jag skulle sjunga med vokalen i när jag spelar. När melodin sedan går ner 
i registret så blir formen mer till ett å tills att den går ner till det lägre registret. För att då inte 
tappa klangen helt så krävs det att munnen formas till ett o, annars så skulle klangen bli helt 
platt. Den sorgsna känslan illustreras genom att spela väldigt bundet. Genom att förbereda 
tonen innan med hjälp av embouchuren så blir det lättare att få den här tätheten mellan 
tonerna. För att sedan ge mer dramatisk effekt när forte subito kommer så har jag tagit efter en 
inspelning av Kristofer Öberg. Han spelar just den takten en aning rubato vilket gör att det 
plötsliga dynamikbytet får en större effekt. Vokalmässigt så är jag kvar på o eller å; dock så 
blåser jag ut mer luft och håller ihop embouchyren mer för att klangen inte ska sprida sig så 
att tonen väser eller kurrar.  

 
Figur 3. Trés calme 

Fortsättningsvis så spelar pianot tre takter innan valthornet kommer in på en svag hög ton som 
sedan faller nedåt fyra toner för att sedan gå upp igen, dock inte till samma ton (se Figur 4). 
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Den här delen ser jag som ett ganska viktigt motiv eftersom det kommer tillbaka flera gånger 
men då lite modifierat, speciellt den senare delen av motivet. Att börja svagt på en hög ton 
kan vara lite klurigt så förberedelsen är viktig. Till att börja med så försöker jag höra tonen 
inom mig och försöker minnas hur det känns i läpparna att ta just den tonen. En smal öppning 
mellan läpparna krävs, samt en smal men snabb fart på luften direkt efter att tungan har startat 
tonen och rört sig snabbt bakåt, för att inte vara i vägen. Vid detta motiv använder jag vokalen 
i på första tonen för att sedan byta till å tonen efter för att lättare hålla tonerna tillsammans så 
att det inte blir ett glapp vid tonbytet. För att skapa en liten spänning innan den förlösande 
sista tonen kommer så ligger jag kvar en aning på tonen innan. Knappt märkbart men ack så 
viktigt, plus att den tonen blir lite starkare än den sista. På den sista tonen går jag tillbaka och 
tänker vokalen i. 

 
Figur 4 

 
Det viktiga i nästkommande del är att ha tätheten mellan tonerna i legatot samt att få till 
klangskillnaderna när stycket byter dynamik (se Figur 5). Det är fascinerande att se och höra 
hur intensiteten ökar lika plötsligt som dynamiken ändras. Meningen med de plötsliga 
dynamikförändringarna tror jag är till för att demonstrera den bergochdalbana av känslor som 
pågår. Det svaga som är ledsamt går snabbt över till de frustrerande och arga starka partierna. 
Då Poulenc har skrivit stycket ganska uppdelat med abrupta slut och cesurer så passar dessa 
plötsliga ändringar i dynamiken in väldigt bra. Själva legatospelets del i det karaktärsmässiga 
gör att känslan blir ledsam eller plågsam. Om tonerna skulle stötas om skulle det blir mer av 
en ilsken karaktär. Varje ton behöver förberedelse innan så att det inte blir några hack i 
legatot. Med den här förberedelsen så känns det inte som att frasen får någon riktig vilopunkt 
innan sista tonen vilket gör det lättare att rikta frasen framåt. Det hjälper då till att förbereda 
nästa ton samtidigt som man måste placera varje ton med embouchyren.  
 

 
Figur 5 

 
När motivet från början kommer tillbaka med de upprepade sextondelarna, den här gången 
trettioandradelar, börjar en period med mycket stark dynamik (se Figur 6). De snabba tonerna 
blandas här med legatot från tidigare men nu mycket starkare. Till sist kommer ett högt A 
igen i valthornet. Det viktigaste för att sätta an den sista tonen är att ha luften med sig för att 
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kunna spela den starkt och för att inte riskera att kixa. Den har en slags likhet med 
glissandona tidigare i stycket så den ska spelas starkt och inte allt för kort. Noterbart här är att 
pianot byter rytmisering i ackompanjemanget. Tidigare har det oftast spelat raka åttondelar 
och fjärdedelar. Nu och framöver i stycket, fram till innan repetitionssiffra 17, så spelar pianot 
synkoperat. 
 

 
Figur 6 

 
Tre takter senare står det inskrivet cuivré i noterna (se Figur 7). Direkt översatt till svenska 
betyder det koppar men i musikaliskt sammanhang betyder det ungefär brassigt. Musikern 
spelar då starkt och går över en gräns då klangen inte riktigt håller ihop. Klangen blir då 
brassig eller metallisk. Då Poulenc har skrivit in ett forte vid den här passagen så kan det vara 
lite klurigt att uppnå den metalliska klangen. På ett dubbelhorn som jag har så finns det två 
stycken slingor som man kan använda. Den ena är stämd i Bb, som de flesta andra 
bleckblåsinstrument, och den andra i F som var originalstämningen från när man gick över 
från naturhorn till ventilhorn. Att spela på F-slingan gör det lättare att uppnå den önskade 
klangen utan att behöva spela lika starkt som på Bb-slingan. Dock så går det åt mer luft att 
spela på F-slingan då den är längre än vad Bb-slingan är. 
 

 
Figur 7. cuivré 

 
Den starka dynamiken fortsätter och ökar till och med till ett fortissimo, men nu så har 
Poulenc valt att gå tillbaka till ett normalt spelsätt istället för cuivré (se Figur 8). Ett uppbrutet 
C-durackord spelas av valthornet med accentuerade toner. De accentuerade tonerna påminner 
om det allra första som hände men nu i en svagare nyans och inte i en tolvtonsserie. 
Karaktären är dock densamma med klockliknande attacker. Den här passagen är besvärlig 
eftersom det är svårt att uppnå en egaliserad klang i samtliga register. Eftersom tonerna har en 
sådan spridning registermässigt är det viktigt att veta var dessa toner ligger muskelmässigt i 
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embouchyren.  
 
Det kan vara speltekniskt svårt att spela starkt i vissa register, särskilt i en passage vid 
repetitionssiffra 11, där hornet spelar synkoperade toner (se Figur 8). Det är inte själva 
synkoperingen som är svår utan att passagen ligger i ett register där det är svårt att spela 
starkt. Mellan lilla dess och lilla e ligger det en stor skarv där jag var tvungen att hålla ihop 
musklerna runt läpparna samtidigt som det ska ut mycket luft. Problemet i början var 
öppningen i munhålan. Den var till att börja med för stor samtidigt som jag blåste ut alldeles 
för mycket och spretig luft så att tonerna blev överblåsta. Det blev för mycket luft och för lite 
vibration i läpparna samtidigt som överskottet av luft inte var tillräckligt centrerat. Jag märkte 
att min haka drog sig bakåt och då gjorde även underläppen det så att den tappade lite kontakt 
med munstycket. Inte så att det blev ett glapp men trycket mot underläppen var inte detsamma 
som det brukar vara. Luftströmmen fick en annan riktning som pekade mer uppåt som gjorde 
att den studsade inne i instrumentet och fick då en längre väg att gå. Det är inte en så stor 
skillnad i färdväg men resultatet blir betydligt mer märkbart. För att lösa min problematik 
väljer jag att skjuta fram underläppen så att det blir mer tryck på den istället för i överläppen, 
samtidigt som en mer aktiv embouchyr gör att luften blir centrerad och inte överblåst. 
 

 
Figur 8 

 
Den starka delen avbryts ännu en gång abrupt och musiken blir mjuk och vacker. Pianot har 
den här gången melodin istället för valthornet som under dessa sex takter spelar endast två 
svaga toner (se Figur 9). Trots att de är så enkla är de otroligt vackra i sammanhanget. Det är 
som två stycken ledsamma suckar som blir snyggast om man spelar dem som en stor suck 
skulle låta. Personligen så tolkar jag pianissimot mer som en karaktär än som ljudstyrka då de 
två tonerna ska framhävas men inte ta över från melodin som pianot spelar.  
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Figur 9 

 
Vidare så ökar dynamiken succesivt där pianot får en större roll mellan siffra 14 och 16. 
Valthornet ackompanjerar med långa accentuerade toner som är i en svagare dynamik (se 
Figur 10). Precis som tidigare ska de långa tonerna framhävas, men efter att man spelat tonen 
med accent så ska den gå tillbaka. På så vis känns det ändå solistiskt trots att det bara är långa 
toner som spelas. Det succesiva ökandet i dynamik kulminerar i ett fortissimo vid siffra 16 där 
valthornet tar över melodin igen. Det är det sista lite längre partiet som spelas starkt så jag tar 
tillvara på tillfället och spelar de sex takter fortissimo på F-hornet. De tre första takterna är 
rytmiskt likadana som cuivré-stället tidigare i stycket så jag tycker att det passar in med en lite 
mer metallisk klang. Den sista takten innan ännu ett abrupt slut spelar jag ändå normalt då 
dynamiken har gått tillbaka till ett mezzoforte.  
 

 
Figur 10 

 
Det blir åter lugnt och ett tre takters förspel introduceras av pianot och sedan en enstaka ton 
från valthornet. Det som kommer efter är fem takter där valthornet spelar med 
stopphornsteknik (se Figur 11). Högerhanden täpper för i klockstycket så att det endast 
kommer ut lite luft. Ljudet blir en aning mer metallisk men betydlig mer dämpad så man får 
spela med en snabbare luft för att pressa ut den. Då luftströmmen bryts så kommer tonen att 
klinga en halv ton högre. Jag får då transponera notbilden en halv ton ner för att det ska 
stämma med det hur det är noterat. I noterna är det även tryckt vibré expressif vilket kan 
översättas till uttrycksfullt vibrato. Det som är anmärkningsvärt är att varken Barry Tuckwell 
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eller Hervé Joulain spelar dessa takter med något märkbart vibrato. Kristofer Öberg spelar 
med mer vibrato men inte på varje ton. Själv tycker jag att det är ganska smaklöst med för 
mycket vibrato men jag testade olika sätt att spela på. Då kom jag fram till att vibrato på de 
båda halvnoterna blir snyggt men att det blir alldeles för mycket ifall det är vibrato på varje 
ton.  
 

 
Figur 11 

 
Innan siffra 18 förekommer en passage som är problematisk eftersom den sträcker sig över 
två oktaver (se Figur 12). Det är problematiskt av tre anledningar. Den första anledningen är 
att det är svag dynamik. Det krävs inte lika mycket luft när man spelar svagt jämfört när man 
spelar starkt. Det behövs dock snabbare luft när man till exempel ska byta ton, speciellt när 
avståndet är ganska stort. Vid det här stället finns det risk för att spela så svagt att luften inte 
räcker till för att göra de här sprången. Den andra anledningen att passagen är problematisk är 
att den ska spelas legato. Det hade varit enklare om man hade fått stöta varje ton med tungan. 
Den tredje anledningen är att tonerna som spelas har samma grepp. När det är legato som det 
är här så blir det då lätt att träffa de andra tonerna i naturtonserien som har just det greppet. 
Det hade underlättat att byta grepp med ventilerna men de alternativ som finns gör det svårare 
att intonera vilket är lite för riskabelt vid en så känslig passage. Istället är det viktigaste att 
bytet mellan tonerna i embouchyren är snabb och smidig samtidigt som att understöd av 
luften gör att bytena blir bra. Det kan även hjälpa att inte spela det allt för svagt då det är lätt 
att dra sig tillbaka och komma ur sitt flöde. Man får också se upp med att inte byta ton allt för 
snabbt eller använda en luftaccent. Risken blir då att tonen blir accentuerad vilket inte är det 
resultat jag är ute efter, utan det ska helst vara en lång linje så att det inte blir för hackigt och 
uppstaplat. När en melodi som den här rör sig över stora intervall så tycker jag det blir lättare 
att tänka tonerna som vokaler. När dynamiken är så svag som den är här så vill jag uppnå en 
varm och mjuk klang och då passar o eller å in väldigt bra. När frasen sedan kommer upp i 
register så blir det lättare att byta vokal till ett i, men bara på den högsta tonen. För att 
underlätta den nedåtgående rörelsen efter så tänker jag den högsta tonen som ett runt i för att 
hålla kvar känslan vid ett å.  
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Figur 12 

Stycket avslutas först med fyra stycken accentuerande och crescenderande toner som går neråt 
registermässigt så att lilla D ännu en gång ska spelas starkt. Eftersom det är en nedåtgående 
fras så är det enklare att spela den sista tonen starkt jämfört med den frasen vid siffra 11 då 
lilla D skulle spelas direkt utan någon förberedelse. Det kan också vara svårt att spela tonen 
utan att klangen blir tunn och tonen brötig. Det kan i och för sig vara så att lilla D är svår att 
få bra klang på överlag, för på inspelningen av Kristofer Öberg så är just den tonen lite svajig 
och lite tunn klangligt. Vidare så lägger pianot ett stilla ackord vid repetitionssiffra 20 medan 
valthornet ett slag senare skriker ut sitt klagorop (se Figur 13). För att få den här sista frasen 
mer känslofylld så spelar jag en aning rubato med ett litet ritardando innan den sista tonen. 
Accenten på den allra sista tonen tänker jag mig är slutet på Dennis Brains liv och att han är 
på ett lyckligt ställe till slut. 

 
 
Figur 13 
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4 Slutsats 

I den här studien har jag lärt mig mer om hur arbete med vokaler kan användas som ett 
verktyg för fördjupad interpretation. Det var till exempel lärorikt att inse hur tonen 
förändrades när jag använde mig av olika vokaler, till exempel hur kvaliteten på tonen blev 
sämre vid användning av vokalerna i och e. Då det blir svårare att forma och rikta luften vid 
användning av dessa vokaler så är det inte optimalt att tänka de vokalerna vid spelandet. Vid 
användning av vokalerna o eller å blir det betydligt enklare att centrera luftströmmen. Tack 
vare Heyne och Derricks studie så lärde jag mig dock att munhålan inte ska formas fysiskt 
som vokalerna utan att det mer är ett hjälpmedel för att kunna optimera sin klang. 
 
Det var också lärorikt och inspirerande att lyssna på olika inspelningar av verket. Därigenom 
kunde jag bilda mig en personlig uppfattning om hur stycket skulle framföras. Både det 
musikaliska med frasering och dynamikändringar men även det klangliga. Det var även 
intressant att kunna jämföra hur det lät när Dennis Brain själv spelade jämfört med nutida 
hornister.  
 
Inför mitt framförande av Elegie på min examenskonsert så har bakgrunden kring stycket och 
kompositören hjälpt mig att hitta rätt sinnesstämning och att skapa en egen slags historia om 
stycket. Med hjälp av klang- och dynamikskillnader så blir det enklare att förmedla verkets 
dramaturgiska aspekter. 
 
Jag kommer troligtvis inte ha lika mycket tid att studera in framtida verk jag spelar men om 
jag ska spela vid något större tillfälle kan ett arbetssätt som detta komma till användning. 
Kunskapen om vokaliseringen i munnen kommer jag ta med mig in i framtiden för att 
underlätta framtida spelmässiga svårigheter. 
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