
Klarinettinterpretation i praktiken
Verktyg för instudering

Cathrine Kullbrandt

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master 

2018

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Abstract 
This thesis is about an analysis of the process of interpreting and playing the solo part of 
Louis Spohr’s clarinet concerto.. It started out as a project focusing on the similarities 
between craftsmen and musicians. The results from the interviews did not show any methods 
I could use in my work as a clarinetist. Therefore the project took a different turn. Instead of 
studying the methods craftsmen use to prepare their projects, I started looking at different 
ways of preparing Louis Spohrs’ clarinet concerto no 2. This new approach proved 
successful, since I’ve worked on this subject before and knew what to look for. Even though 
the results of the research didn’t show me what I had expected, it still gave me a better view 
on music and my own and other musicians’ flaws and strengths.  

 I focused a lot on interpreting the work without any considerations what so ever on the 
interpretation process. After a lunch concert with me playing the Louis Spohr concerto about 
half time into the project, I started studying other aspects of the concerto and found a lot of 
material to work on and develop. A part of the research process also shows some details that 
were new to me, even though I’ve played the piece for months.  



Förord 
Vill rikta ett stort tack till några viktiga personer som hjälpt mig i mitt arbete. Först och främst 
min bror Kenneth Kullbrandt för hans tekniska skicklighet, datakunskap samt hans 
ovärderliga tålamod. Carl Holmgren för hans ovärdeliga hjälp med musikteorianalysen. Till 
Vincent Wistrand för konstnärlig coachning. Till Gerry och Susanne Kullbrandt för 
korrekturläsning. Tack till Mårten Landström för ackompanjemanget vid konserten och 
instuderingstillfällena samt till min handledare Robert Ek och professor Åsa Unander Scharin.   
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Bakgrund 
När jag gjorde mitt kandidatarbete i Göteborg så började jag fundera kring begreppet “känslan 
i musiken”. Vad är egentligen detta? Jag kom fram till att man får djupare förståelse för 
musiken och framförandet av musiken om man genomför en musikteorianalys innan 
framförandet. Inför mitt masterarbete så började jag fundera om det finns andra vägar att hitta 
”känslan i musiken”. Jag tycker det är fascinerande med den praktiska kunskapen, som är 
outtalad men som ändå finns hos så många. Därför har jag valt att intervjua fyra hantverkare 
ifrån olika branscher om hur de gör för att förbereda sig inför olika projekt som de haft 
framför sig eller i historien. Utifrån deras svar har jag letat efter nya metoder för att på något 
vis uppnå ”känslan i musiken”. Halvvägs in i arbetet skiftade jag fokus. Det jag sökte från 
intervjuerna hittade jag inte och fokus landade istället på interpretationsanalys. Istället för 
musikteori, som var fördjupningen i mitt kandidatarbete så blev fokus istället kring hur man 
kan analysera musik via interpretation och olika verktyg man kan använda sig av. 

Syfte och mål 
Det stora målet för mig med det här arbetet är att kunna höja min lägsta nivå som klarinettist 
men även att kunna identifiera var min lägsta nivå är. Att försöka utveckla ett nytt tänk där 
musierande och tekniska färdigheter hänger ihop. Inte enbart i en övningssituation utan även 
under konsert och att då försöka identifiera hur dessa två hänger ihop under en pressad 
situation. Detta skall vara tillämpningsbart för professionella musiker och ett verktyg att 
kunna fördjupa sitt spel på avancerad nivå.  

För att finna ”känslan i musiken” så försöker jag kliva in i olika sätt att behandla musiken. 
Till en början försöker jag behandla hantverkares förberedelsemetoder och sedan applicera 
det i min övning för att senare gå in i interpretationsanalys och analysera olika delar av Louis 
Spohrs klarinettkonsert. Jag vill hitta en säkerhet hos mig själv som utövande musiker, både 
tekniskt och musikaliskt och finna delar av mina förberedelser som går att vidareutveckla. 
Min stora förhoppning är att komma fram till ett arbetssätt som är tillämpningsbart för 
yrkesverksamma musiker och som inte nödvändigtvis behöver vara en pedagogisk 
arbetsmetod för lärare utan snarare en inställning eller ett tankesätt som kan hjälpa 
professionella musiker att utveckla sitt spel både på scen och i övningsrummet. 

Jag utgår från följande frågeställningar: 

Hur kan interpretationsanalys hjälpa mig att utvecklas som klarinettist? 

Vad finns det för praktiska kunskaper som jag kan hitta genom att studera notmaterialet? 

Vad blir det för klingande skillnader av att först spela en konsert utan interpretationsanalys 
och hur påverkas min klingande interpretation av interpretationsanalys? 



2 

1. Metoder
Jag inledde arbetet med att intervjua hantverkare. Jag påpekar nu tidigt i det här arbetet att 
jag inte funnit det jag sökt i intervjuerna så dessa finns med som länkar i referenslistan och 
som en vidare inspirationskälla för det kommande arbetet. Istället väljer jag att fokusera på 
olika arbetssätt att studera och använda mig av. 

1.1 Interpretationsanalys 
Som en del i att arbeta med musik måste man förstå bygget av musiken. I arbetet väljer jag att 
fokusera på interpretation som ett verktyg för förståelsen av musiken. Inom interpretationen 
ryms många parametrar och inom dessa ligger förståelsen av musiken. Detta blir i 
förlängningen ett praktiskt kunnande som bottnar i en analys av interpretationen.  

1.2 Det praktiska arbetet 
Inledningsvis kommer jag att öva in hela konserten och göra en inspelning av den som 
kommer ligga till grund som ett ”före” och ett ”efter” av min djupdykning av 
interpretationsanalysen.  

I intervjuerna med de fyra olika hantverkarna fick jag oftast svaret att det praktiska arbetet 
alltid är viktigast. Därför försöker jag omsätta interpretationen i praktiken och välja delar av 
konserten att studera närmre för att sedan spela konserten igen i sin helhet. 

1.3 Rytmisk artikulation 
Jag har som utövande klarinettist alltid haft bra artikulation, snabba ansatser och stabil rytm 
vilket resulterat i att jag är en bra avistaläsare. Dock finns här för mig en 
utvecklingspotential. Eftersom jag är medveten om min kapacitet att läsa noter bra så 
kommer också slarv med det. Min artikulation är som sagt snabb och finns tidigt på plats men 
det jag behövt arbeta med under detta arbete är att: 

1.4 Hjälpmedel 
För att kunna genomföra och dokumentera arbetet har jag använt mig av följande 
material. 

- Läsplatta

- Klarinett, notmaterial och litteratur.

- Kamera

- Mobiltelefon

- Zoom inspelningsapparat.

- Extern hårddisk och dator.

- Få ansatserna mjukare utan att tappa tydlighet

- Frasera musiken även i snabba staccaton

- Utveckla större dynamisk spännvidd i spelet, från ppp till fff, även när det gäller
ansatserna.

- Spela rytmiskt korrekt när jag har snabba ansatser.
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2. Intervjuer
Jag vill poängtera att intervjuerna ligger som en inspirationsgrund för mig och som en 
vägvisare i hur arbetet artat sig. Efter många studier av vad intervjupersonerna sagt har jag 
dock kommit fram till att det inte fanns mycket material för mig att hämta där men det gav 
mig ändå en grund i det framtida arbetet. Med detta sagt finns det några särskilda 
inspirationskällor.

- Det praktiska arbetet är det som ger helheten men teorikunskaperna är nödvändiga för
att utförandet ska bli fulländat. ” Ja det är ju absolut man måste ju ha en teoretisk
kunskap men det är ju ett praktiskt jobb och så det är väl egentligen det som är det
viktigaste egentligen att man har kontroll på det, på den biten.”

- Samarbetet med andra människor är minst lika viktigt som ens egna förberedelser.
Och då tror jag det skulle vara enklare också för det skulle nog alla tjäna på om de
som sitter och ritar får jobba praktiskt. Alltså det går ju inte att genomföra i
verkligheten men att de får komma ut och jobba och se hur det fungerar i praktiken.
Så skulle de nog rita mycket enklare lösningar än vad dom gör.”1

- Relationen mellan kompositör och musiker kan utvecklas till ett större samarbete. I
mitt fall ligger det snarare i att studera kompositören och hur hans arbetssätt var: att
sätta mig in i stilen, viljan och vad hans åsikter om verket kan ha varit för att ge en så
rättvis bild av stycket som möjligt. I citatet ovan visar Benny Nilsson på en skiljelinje
som dras mellan arkitekt och byggarbetare. På samma sätt kan jag uppleva att det
finns liknande bekymmer för kompositör och musiker. Därför vill jag försöka sätta
mig in i stilen och se om jag kan möta kompositören och musiken utanför min egen
musiktolkning och stil.

1 Intervju med Benny Nilsson. Se länkar under referenser. 

3. Terminologiska förklaringar
I arbetet använder jag mig av ett antal ord som är grundläggande för att förklara 
klarinettspelets processer. För att underlätta läsningen följer ett antal förklaringar till begrepp 
som används. 

Embouchure: Syftar till positionen munnen har till munstycket. Det handlar om hur 
musklerna kring munnen är aktiva, men även om tungans position och vidden man skapar i 
munhålan med hjälp av att lyfta eller sänka tungroten. Framförallt syftar embouchure på hur 
man med hjälp av musklerna runt munnen kan justera tonhöjden men även förändra tonernas 
kvalité och klang. Begreppet embouchure rymmer många parametrar. Det används av alla 
blåsmusiker och ser olika ut för samtliga blåsare. Det kan därför inte generellt fastslås exakt 
vilka muskler som används, inte heller vilken position tungan har eftersom munnens 
konstruktion är olika hos samtliga utövare. Det är dock ett användbart begrepp för att tala om 
tonbildning, tonkvalité och intonation.  

Hållning: Hållning och kroppsposition är delar av klarinettspelet som påverkar det slutgiltiga 
resultatet. Beroende på om man sitter eller står upp när man spelar kan man uppnå olika typer 
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av klang och ljud. Vid uppförande av solokonserter är solisten i princip alltid stående till 
skillnad från vid orkesterspel samt kammarmusikspel, då klarinettisten oftast är sittande. Jag 
arbetar mycket med hållning och position både vid instudering och konsert och syftar därmed 
till begreppet hållning.  

Intonation: Ett mycket stort begrepp som innefattar många parametrar. Grundläggande 
handlar intonation om hur väl ett instrument, eller en röst, stämmer både inbördes och i 
relation till andra instrument. Intonationen är relativ och kan tänjas både högt och lågt för att 
fungera väl i det stora sammanhanget. I mitt arbete syftar begreppet på klarinettspel inbördes 
i instrumentet, men även i kombination med piano. Klarinetten har bestämda platser för 
tonhöjd, till skillnad från exempelvis ett stråkinstrument. Därför finns endast begränsade 
möjligheter att justera tonerna upp och ned. Tidigare nämnde jag begreppet embouchure, 
vilket är en metod för att arbeta med intonationen. Man kan även dra isär, eller skjuta ihop 
delarna på klarinetten lite för att förändra intonationen. Jag använder mig av begreppet i 
relation till mitt eget utövande i första hand men även i samband med pianospelet. 

3.1 Musikteori eller interpretationsanalys? 
Jag använder mig av musikteori i mitt arbete, men inte i den klassiska formen av enbart 
formanalys och funktionsanalys. Jag går in i tolkningen av musiken och ser analysen som en 
musikteoretisk del som rymmer både begrepp som agogik, dynamik och tolkning av verket. 
Därmed vill jag ge begreppet musikanalys ett bredare innehåll.  
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4. Louis Spohr
Född 1784, död 1859. Uppvuxen i ett musikaliskt hem så banades vägen tidigt för Ludwig 
Spohr, som han namngavs till. Han kallades sedermera för Louis. Spohr utbildades i både 
musikteori och violinspel. 1806 gifte sig Spohr med harpisten Dorette Scheidler och de åkte 
tillsammans på många turnéer. Så småningom banade vägen till Wien där han arbetade som 
kapellmästare. 

Spohr hade under sina levnadsår en mycket lysande karriär, både som violinist och 
kompositör. Med uppemot 200 elever banade han väg för flera strålande violinister och 
kompositörer, bland dessa finns att nämna Ferdinand David och Moritz Hauptmann. 

Spohrs musikaliska språk identifieras med den romantiska eran och hans kompositioner 
kännetecknas med hans förkärlek till stor och vacker ton. I violinkompositionerna, som 
han ofta själv framförde, finns både lätthet och teknisk briljans.

Under sin levnadstid komponerade Spohr ungefär 150 verk. I ett urval av dessa finns ett 
flertal operor, såsom Faust och Jessonda. Fem stycken oratorier, till exempel Die letzen 
dinge. 17 stycken violinkonserter, ett flertal ensembleverk och fyra stycken 
klarinettkonserter.
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5. Instuderingen
Att under en period på fyra månader utveckla nya metoder för instudering var ett kraftprov. 
Största delen av arbetet har handlat om att försöka få toner, frasering, artikulation och 
musikalitet på plats. Det som varit annorlunda i detta fall är inställningen till mina arbetssätt. 
Instuderingen utgick delvis ifrån vilka metoder jag skulle använda mig av. Inledningsvis 
lyssnade jag mycket på musiken utan partitur för att bli bekant med verket. Oftast lyssnade 
jag enbart på en inspelning2. Jag lyssnade på Spohrs klarinettkonsert långt innan jag började 
studera den, så mycket kom gratis med kunskaperna om hur det skulle låta.  

I samband med att jag började lyssna in mig på verket så började också det praktiska arbetet 
med att få noterna på plats. Verket är ungefär 25 minuter långt och jag började helt enkelt från 
början av verket med att försöka identifiera svårigheter och problem. 

5.1 Händer och armar 
Jag upplever att jag har tekniska svårigheter, en spänning i framförallt min högerhand och 
vänstra tumme. Detta ger mig svårigheter, framför allt i att spela rytmiskt, låsningar som 
förhindrar musikaliteten att nå hela vägen fram. 

För att ge en bättre förståelse av det här hindret har jag här valt att illustrera det med bilder. 
Min vänstra tumme är överrörlig och jag får emellanåt ont av att spela längre stunder, framför 
allt när jag står upp och spelar.  

Bild 1. Taget från baksidan av klarinetten. 

2 Jon Manasse (se referenslista) 
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Bild 2. Taget i profil från höger sida 

Det har jag valt att lösa genom att stödja med sele. Att sitta ner och öva är enklare för mina 
händer. Jag är medveten om vilka konsekvenser det får. Stöd, luftflöde och kontakt med 
kroppen försvinner väsentligt om jag inte aktivt tänker på det. Om jag står upp och övar så 
spelar jag så länge jag klarar av utan sele för att försöka bygga upp musklerna i händer och 
armarna, för att sedan ta på mig selen. När det sedan börjar ”kittla” eller komma en ”pirrande 
känsla” i armarna, framförallt höger arm så sätter jag mig ner. Det leder till att jag är relativt 
ovan vid att spela stående. Det i sig ger sämre förutsättningar vid ett konserttillfälle eftersom 
jag då förväntas stå upp och dessutom vara avslappnad för att kunna prestera.  

Bild 3. Visar högerhandens position bakifrån sett på klarinettens nedre del. 
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Bild 4. Visar högerhandens position från höger sida i profil. 

För att överhuvudtaget kunna ta mig an de tekniskt svåra passagerna försöker jag hitta ett sätt 
att slappna av i framförallt min högra hand. Den vänstra är svår att korrigera på grund av 
överrörligheten men den högra handen är spänd av andra anledningar. Inledningsvis försökte 
jag att täta hålen med fingertopparna för att kunna få en rundare böj på fingrarna. Om man 
tittar på bild 4 kan man se spänningen, framförallt i lillfingret. Målet i alla tekniska passager 
är att försöka se till att lillfingret och ringfingret inte är i ett helt rakt läge. Detta är 
grundpelaren inför instuderingen av konserten. 

5.2 Vad är viktigt? 
Under instuderingen av verket valde jag några delar som representerade det jag behövde 
inleda min inlärning med. Verket är stort och jag har valt ut några delar som representerar hur 
jag tagit mig an stycket. 

5.2.1 Musikaliska och enkla legaton 

För mig handlar det om att försöka få musiken att låta egaliserad. I takterna nedan visas ett 
parti som förekommer många gånger i konserten. I och med att det förekommer så ofta ser 
jag dessa takter som ett representativt tema i musiken och för att sätta sig in i genren inleder 
jag med att försöka öva på legatospel i samband med att försöka representera temat så som 
jag vill att det ska låta. Uttrycket skall vara representativt med notbilden, men även med 
enkelhet över klarinettens register. Legatospelet är mitt första steg för att hitta enkelhet och 
uttryck i frasen nedan.

Inledningen på sats 1. Takt 5-8 
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Mitt första intryck av konserten var att den var romantisk, lättsam, högljudd, excentrisk och 
sprudlande. Men i de första takterna kan man också se en lågmäld uttrycksfullhet. Nyansen är 
svag men det finns ändå stort spelrum för att arbeta med legato.

- Upptakten

- Hålla dynamiken svag

- Presentera temat.

En stor utmaning var att försöka få upptakten att verkligen låta som en upptakt. Den första 
åttondelen lät ofta som om det var första slaget i en ny takt, vilket gjorde att 
helhetsuppfattningen blev skev. Eftersom klarinetten är byggd på så vis att tonen Bb som är 
toppton i upptakten, svarar väldigt lätt på instrumentet så låg svårigheten i att försöka få 
upptakten svagast och låta den efterföljande helnoten leda fram till frasens höjdpunkt.  

Eftersom det står piano från början så gäller det att försöka finna ett mellanting mellan ett 
espressivt piano som presenterar temat och ett piano som är återhållet och småskaligt. Temat 
kommer tillbaka många gånger och utvecklas under hela verket så varje gång det återkommer 
måste något nytt hända för att skapa spänning i musiken. Jag väljer att spela lite starkare än 
piano för jag tolkar musiken som att det senare finns mer stöd av orkestern (i mitt fall pianot), 
och att dynamiken per automatik går upp då. Jag vill inte att första intrycket av konserten ska 
vara att musiken upplevs som tystlåten, svag eller intetsägande och jag anser att en lite 
starkare dynamik gör att det undviks.  

Från: Sats 1, takt 63-67  

Här handlar det om att skapa skillnad mellan inledningen och temautvecklingen som kommer 
som upptakt till bokstaven C och fem takter fram. På vilket sätt skall dessa två skilja sig från 
varandra? Precis som i inledningen så ligger fokus på att försöka få upptakten att låta som en 
upptakt och inte som det första pulsslaget i en ny takt. I denna temavariation förflyttas hela 
tiden upptakten framåt och betoningen ligger aldrig på pulsslaget förrän man landar på den 
bundna helnoten. Hªr nedan ger jag ett exempel p¬ hur jag försökte med flera olika arbetssätt 
för att känna och höra pulsen samt frasera med dynamiken. Att läsa rytmen och förstå den är 
en väsentlig skillnad mot för att lyckas förmedla exakt hur det låter.  

Notbilden är inte svårtydd och kan vid första anblicken verka enkel. Men notbilden ger mig 
inte mycket information om frasering och dynamiska höjdpunkter. Jag provade några olika 
varianter. 

1. Upptakten spelade jag starkt, som ett fortissimo, varpå följande takt blev svagare och
svagare tills jag landade på helnoten, där jag inledde ett crescendo över två takter
för att landa i ett ff.
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2. Upptakten svag, nästa åttondelsgrupp i forte och sista åttondelsgruppen som ett
mezzoforte, därefter, med början på de sista trettiotvåondelarna, ett crescendo som
växer till ett fortissimo.

3. Tredje och slutgiltiga versionen som jag bestämde mig för. Ett mezzoforte i upptakten
med ett växande crescendo hela vägen fram till helnoten. Ett litet häng på den sista
punkterade åttondelen för att få en tydlig upptaktskänsla till helnoten. Det var den
versionen som jag tyckte passade bäst till notbilden och som även gav färg till
temavariationen.

5.3 Intonation 
Klarinettens utformning kan göra intonationen svårarbetad3. Förutsättningarna är på ett sätt 
enklare än för en stråkmusiker då klarinetten har bestämda platser för tonhöjd och man vet 
var tonen kommer landa. Dock finns inte mycket spelrum för att ändra på intonationen med 
hjälp av att ändra på fingrarna utan mycket ligger i hur man behandlar tonen med luft, 
dynamik och embouchure.  

I konserten möts jag av ett flertal passager där intonationen blir ett bekymmer för mig. Jag tar 
mig an dessa ställen på följande vis. 

Takt 5-9. 

Detta är den allra första insatsen. Den svaga dynamiken i kombination med min nervositet 
gör att denna fras riskerar att bli för låg. För att komma till rätta med detta skjuter jag ihop 
klarinetten så mycket som det går för att höja intonationen och väljer ett rörblad som inte har 
för mycket motstånd. På det viset blir det enklare för mig att justera intonationen med 
munnen. Innan jag börjar spela frasen gör jag några luftövningar för att få igång luftflödet.  

Filmen demonstrerar hur jag använder mig av enkla medel för att få igång luftflödet. Fördelar 
med detta: 

- Klarinetten i sig blir lite varmare

- Intonationen blir jämnare med ett jämnare luftflöde

- Övar frasen med mycket luft men även med fingrarna, så jag tappar på det viset inte
den tekniska aspekten

3 http://www.sfoxclarinets.com/baclac_art.htm Stephen Fox. 

http://www.sfoxclarinets.com/baclac_art.htm
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När luftflödet är på plats är intonation fortfarande ojämn. Tonen e2 blir märkbart låg i 
jämförelse med de andra tonerna och tonen a1 blir märkbart hög. Tonen e2 försöker jag 
pressa upp med hjälp av ett litet tryck från underkäken. 

Lägg märke till att jag även jobbar med överläppen i samband med musklerna som visas på 
bilden. Jag vill fortfarande behålla min klang och då är det viktigt att trycket inte kommer 
enbart från underkäken. 

Tonen a2 hanterar jag på ett annat sätt. Den är lite enklare att justera. Med hjälp av av min 
högerhand lägger jag på de två nedersta tonhålen på klarinettens undre del samt de två 
nedersta på klarinettens övre del. På så vis får jag bukt med intonationen där. 

Ett annat problematiskt ställe är den andra insatsen. Eftersom jag redan spelat några takter så 
har klarinetten börjat bli varm men med tanke på det långa mellanspelet så vet jag inte hur jag 
skall förhålla mig till nästa insats. Skjuter jag ihop klarinetten så mycket som det går så finns 
en överhängande risk att jag så småningom blir för hög. Om jag drar isär klarinetten en till två 
millimeter så kommer jag garanterat att vara för låg. Jag väljer att skjuta ihop klarinetten till 
fullo. Om intonationen så småningom stiger så försöker jag anpassa det med hjälp av 
embouchuren.  

Från: Sida fyra, sista systemet, sista takten. Till: Sida fem, första systemet, andra takten.

När temat återkommer i en ny tonart dyker det upp intonationssvårigheter. Återkommande är 
också en svag dynamik som lätt gör att intonationen åker upp. Det är en bit in i första satsen 
och tröttheten har börjat slå till. Jag gör nedanstående åtgärder för att detta inte skall hända.  

Övar långa partier för att få upp kondition och styrka. Spelar från bokstaven H till tuttipartiet 
börjar innan bokstaven K. Gör detta tre gånger, för sedan orkar jag inte mer. Min förhoppning 
är att detta skall hjälpa mig att orka hålla ihop klang och intonation när jag kommer till 
ovanstående parti. 

Justerar även med munnen för att hålla ner intonationen. Jag gapar lite med underkäken 
samtidigt som jag använder musklerna runt munnen för att hålla ihop klangen. Tonen a blir 
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lätt ihålig i klangen för mig så även om jag får intonation rätt så försöker jag jobba 
parallellt med klangen för annars har inte intonationen någon mening.  

Första fyra takterna på sats två ”Adagio” 

När jag spelat första satsen och ska inleda sats två möter jag intonationsbekymmer igen. 
Första tonen d1 är på min klarinett, en Selmer Signature, för låg. Detta kan bero på mitt 
munstycke, ett Kanter, modell D. Jag väljer dock att bortse ifrån instrumentet och dess 
intonation i sin helhet och enbart fokusera på vad jag kan åstadkomma för att uppnå den 
intonation som jag anser passa till det jag spelar. För perfekt intonation är relativt. Precis 
som Oleg Marchuk4 skriver:” There is some correspondence of tonalities to feelings of 'light' 
and 'dark', 'joyful' and 'deplorable' conditions.”  

För att uppnå en viss typ av känsla eller en viss typ av ljud krävs också att man 
experimenterar med intonationen. Första satsen i verket är för mig en espressiv, gladlynt och 
tekniskt utmanande sats. Början på detta Adagio är raka motsatsen. Trots att satsen 
egentligen börjar på samma vis med tanke på dynamiken finns egentligen inga andra likheter. 
Så vad ska jag uppnå med den här inledningen? 

Här blir det egentligen en fråga om subjektivitet; vilken typ av känsla vill jag förmedla med 
hjälp av min intonation? Utifrån tonarten, som är Ass-dur, så inleds iallafall satsen med en 
ljus känsla, en enkelhet, som ett minne från förr som man ser på med ett glatt sinne. Därmed 
bestämmer jag mig för att ta mig an satsen såhär: 

- Spela så svagt som möjligt men med en projicerande klang.

- Vårda varje ton och spela de så breda som möjligt.

- Försöka berätta en historia genom klarinetten.

Problemet uppstår, precis som jag nämnde ovan, redan vid första tonen d1. Eftersom 
klarinetten är varm vid det här laget så måste jag dra isär klarinetten, både vid päronet och 
mellan klarinettens övre och undre del. Gör jag detta så blir tonen d1 för låg, men övriga toner 
klart mycket närmre den intonation jag vill uppnå. Jag väljer att dra isär klarinetten ett par 
millimeter för att senare justera intonationen med munnen.  

4 Marchuk 2012, s. 5 
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För att fraseringen inte ska fallera när jag justerar med munnen försöker jag hitta riktmärken i 
frasen. Jag siktar på tonen b i takt två samt tonen f1 i takt tre. För detta krävs det bra luftflöde 
och jag använder mig av luftövningen som jag presenterade tidigare i arbetet. När jag inte 
lägger på den mängd luft som krävs så blir intonationen ojämn och jag kan inte styra över 
frasen. Luftpelaren gör också att jag kan bredda varje ton i legatot och hinna höra var tonerna 
landar i intonationen. Så essentiellt är alltså luften för att intonationen skall bli jämn.  

Fortfarande försöker jag hålla dynamiken svag i hela frasen men ändå försöka få min klang att 
projiceras genom orkestern, eller i mitt fall, pianot. Detta justerar jag genom att lyfta upp 
klarinetten lite så att klockstycket når ut närmre publiken än mot golvet.  

Det krävs även en stark embouchure för att inte tappa tonkvalitén. I och med att frasen är 
tekniskt enkel så är det lätt hänt att släppa dessa parametrar: 

- Luftflöde.

- Embouchure.

- Hållning i kroppen.

Jag övar slutligen på att lägga ihop dessa tre delar och spela frasen ungefär tio gånger, varje 
dag. Det är inte alla gånger jag står upp och övar utan ungefär hälften av gångerna sitter jag 
ner och applicerar dessa tre delar. 

Fjärde takten efter första dubbelstrecket i sats 2, Adagio. 

Här stöter jag på det första stora intonationsbekymret i en stark nyans. Fram till hit har jag 
spelat i en annan tonart och här blir det alltså en tonartsförändring. Jag skrev tidigare om hur 
jag valt att dra isär klarinetten och arbeta med embouchure för att försöka styra intonationen. 
Här krävs det helt andra medel för att få intonationen på plats eftersom jag har en annan 
historia att förhålla mig till. Inledningen på sats två var långsam och dessutom i dur. Här 
inleds något helt annat. Jag kan inte hjälpa att dra parallellen mot en operaaria, 
exempelvis”Ja, ich fühl es, treue Liebe” ur Spohrs opera Faust. Precis på samma sätt 
förändras tonspråket från en långsam inledning till en koloraturaria.  

De bekymmer som jag stöter på här är följande: 

- Upptakten blir för låg.

- Första tonen d3 blir för hög.

- Tredje fjärdedelen i takt 2, g3, blir för hög.
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Tonartsbytet föregås av fyra takters paus i klarinettstämman. Under den tiden finns 
tillräckligt med tid att skjuta ihop klarinetten igen. Intonationen blir annorlunda beroende på 
var i klarinetten jag väljer att dra isär. Drar jag isär klarinetten mellan päronet och den övre 
delen av klarinetten så kommer tonerna som jag tar med min vänstra hand att bli lägre och 
drar jag isär mellan övre mellanstycket och nedre mellanstycket så justeras tonerna som jag 
tar med höger och vänster hand. Eftersom både a2, d1 och f3 alla tas med min vänstra hand så 
skjuter jag ihop klarinetten i mitten och behåller intonationen mellan päronet och klarinettens 
övre mellandel. Problemet kvarstår dock när d1 fortfarande är för låg eftersom jag tar den 
med vänster hand. Jag tar beslutet att försöka justera det med embouchuren.  

Sextolen i nedåtgående rörelse kräver mycket luft för att jag ska kunna landa på d1 och spela 
rent. För att göra det skriver jag in ett crescendo på sextolen för att påminna mig själv om 
luftflödet som krävs.  

När jag gör detta uppnår jag fortfarande inte en ren intonation. Därför väljer jag att tolka 
noterna på ett annat sätt. Den enda dynamiken som är utskriven är ett forte och ingen 
frasering är angiven. För att få bukt med intonationen kan jag också välja att artikulera 
tonerna på ett annat sätt. Jag beslutar mig för att spela såhär: 

På det här sättet så får jag topptonerna lite svagare och inte så markerade. Frasen i sin helhet 
uppfattas nu som ren när jag spelar den i sin helhet och jag behöver inte ta lika stor hänsyn till 
att hela tiden försöka justera med munnen. 

5.4 Rytmik 
En av mina stora svagheter som utövande musiker är förmågan att leverera en rytm som är 
tydlig. Den här klarinettkonserten kräver tydlig rytmik, inte nödvändigtvis en snabb rytmik, 
men en som är utpräglad och med pregnans. De delar jag väljer att skriva om representerar de 
arbetssätt jag använder mig av för att mejsla ut rytmisk exakthet och pregnans.  

Från: Sida 1, sjunde systemet, andra takten. Till: Sida 1, åttonde systemet, första takten.

När jag tar mig an detta tema som dessutom återkommer flera gånger så spelar jag först 
igenom det och anser mig spela det på ett sätt som är korrekt. När jag senare spelar upp det 
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för vänner får jag höra att rytmiken är korrekt men ändå otydlig. Det jag gör, omedvetet är att 
låta tredje triolåttondelen i första takten sticka ut, vilket gör att det låter som om den spelades 
på pulsslaget. De två första triolåttondelarna låter alltså som en upptakt och gör att hela 
frasen blir förskjuten. Det jag försöker göra då är följande: 

- Spela allting starkt, oavsett vad nyanserna säger.

- Markera taktslagen ett och tre med tungan

- Spela allt övrigt helt legato.

En tydlighet uppnås i spelet. Legatobågarna i de två första takterna markerar också tydligt att 
trots att satsen går i 4/4 så är tempot så pass högt att kompositören nog har tänkt sig en 
tvåtaktskänsla. Detta gäller enbart de två första takterna för följande takt skiljer sig 
fullständigt från de andra. Jag börjar att arbeta med att försöka förmedla tydligheten i de två 
första takterna. När jag fått rytmiken på plats så försöker jag göra det ännu tydligare med 
hjälp av dynamiken. Jag spelar den första takten riktigt starkt, minst ett fortissimo och 
följande takt riktigt svagt, ett pianissimo. Jag lägger sedan ihop dessa två med samma 
extremdynamik ett par gånger. När jag sedan känner mig nöjd med att spela dessa takter helt 
separerade går jag tillbaka till att försöka förmedla taktslagen ett och tre. Här händer något, 
jag drar i tempot lite, vilket jag märker när jag använder metronomen. Trots att det tekniskt 
inte är utmanande för mig så tappar jag den rytmiska exaktheten när jag försöker att spela 
dynamiskt dessutom. Detta kräver mer övning än vad jag tänkte mig och jag fortsätter att 
spela med extremdynamik.  

Efter ett antal försök under flera dagar får jag sedan till det. Då tar jag ner fortissimot till ett 
mezzoforte och sedan takten efter till ett piano. Jag känner mig dock inte nöjd med min egen 
tolkning av dessa takter. Jag uppfattar att de känns omusikaliska och helt enkelt för korrekta. 
Jag återgår till att försöka göra frasen sångbar och melodisk och spelar därför takterna såhär: 

Det som då genast sker är en tempoförändring. Jag applicerar agogik i dessa två takter och 
tappar den tydlighet som jag arbetat så mycket med. Framförallt blir det sista taktslaget i 
första takten för långsamt så att efterföljande etta i nästa takt kommer lite för sent. Jag övar 
därför på detta sätt med metronom. Att lägga till ett crescendo och ett diminuendo i första 
takten gör musiken levande och ger frasen färg. Genom att bredda första triolåttondelen så 
visar jag tydligt var ettan befinner sig. Jag vill sedan visa var ettan befinner sig i efterföljande 
takt genom att sätta en markering, även där, på första åttondelen. För att sedan få frasen att 
låta mer intressant så stöter jag försiktigt om efterföljande ciss för att göra frasen mer 
intressant att lyssna på. Dock finns här en stor risk att cisset får för stor tyngd och låter som 
ettan i takten. Jag försöker öva på att första triolåttondelen verkligen låter som ettan och att 
cisset inte sätts an med för mycket tunga.  

Den tredje takten uppfattar jag som fri. Pianot har en helnot. Denna takt övar jag helt med 
metronom för att uppnå en exakthet i rytmen. Jag plockar bort alla ansatser. Jag ser enbart 
tonerna och spelar det helt legato. Det är komplicerat att spela 
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kvintolen helt jämnt inom pulsslaget och jag försöker bearbeta denna svårighet genom att 
ta ner tempot. Sedan blir även legatot från sista trettiotvåondelen i tredje pulsslaget fram 
till första triolåttondelen i fjärde pulsslaget överblåst. Jag får helt enkelt inte första 
triolåttondelen att slå, varför den kommer lite sent. Jag tar två saker i beaktande: 

- Är det tillämpningsbart att låta tonen komma sent eftersom tempot pianot ändå bara
har en helnot?

- Ska jag betrakta takten som en helt fri takt, ungefär som en kadens?

- Vad innebär ritardandot?

- Är det viktigt att höra pulsslagen?

När jag fått tonerna på plats i tempo så försöker jag forma takten. Eftersom det är utskrivet ett 
ritardando och inte en kadens så försöker jag verkligen att spela takten helt i tempo. Dock 
kommer ritardandot på fjärde pulsslaget, både för piano och klarinett. Jag bestämmer mig för 
att lägga ritardandot vid sista trettiotvåondelen i tredje pulsslaget för att få legatot att fungera. 
Det känns som en rimlig lösning.  

När jag läser legatobågarna så är det överbundet till första triolåttondelen och sedan från 
andra triolåttondelen till slutet av takten. Det tolkar jag som att kompositören inte vill att 
ettan ska markeras så tydligt, som en skillnad gentemot de första två takterna. Trots att 
staccaton skall spelas som halva notvärdet5 så anser jag att, i det här fallet, tonerna ska spelas 
lite längre i och med att det är en legatobåge ovanför.  

Från: Sida tio, system ett, takt ett. Till: Sida tio, system två, takt två.

När temat i sats tre förändras så uppstår det tydliga rytmiska bekymmer. Den allra första 
insatsen i den här temavariationen börjar i ett högt register som dessutom är i piano. Jag 
siktar på följande åtgärder: 

- Sätta an tonerna utan tunga, enbart med luftflödet, när de börjar i tredje registret.

- Få tydliga skillnader mellan staccato och legato.

- Applicera agogik (var?)

För att klara av att spela alla toner i dessa fem takter krävs det att jag spelar allt långsamt och i 
mezzoforte. Det krävs många försök att hitta tonerna, speciellt den sista tonen a3. När tonerna 
väl sitter på plats i tempo inleds arbetet med att göra pulsslagen tydligare. Det största 

5 Urban Claesson, soloklarinettist i Göteborg. 
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dilemmat är den allra första insatsen. Eftersom tempot är högt så blir det svårt för örat att 
urskilja huruvida jag startar på pulsslaget eller inte. Därför försöker jag istället att lägga 
tonvikt på tredje slaget i takt ett respektive takt tre. Jag breddar alltså tonen lite på följande 
vis: 

När detta görs kommer jag för sent till nästa takt. För att lösa det så övar jag på sextolen med 
metronom. Jag övar den inte helt metrisk utan jag spelar första tonen i sextolen längre än 
efterföljande toner, varpå jag spelar de andra snabbare än de står noterade. Alltså sker 
agogiken inom taktslaget, vilket bidrar till att tydligare känna pulsslagen med hjälp av 
agogiken. Det krävs några långsamma genomspelningar innan pulskänslan är på plats. 

De staccatouppgångar som följer i takt två respektive fyra, klarar jag knappt av ens i ett 
långsamt tempo. För att överhuvudtaget ha en möjlighet att kunna stöta varje ton i 
upptakterna så övar jag dem på följande vis: 

Om jag breddar tonerna lite så krävs det en annan tungteknik. Jag behöver inte stoppa tonen 
med tungan, utan jag kan sätta an tonen och låta den klinga vidare. Det resulterar i en 
snabbare tunga och lite bredare toner. Svårigheten ligger i att klara av att spela detta i piano, i 
princip en omöjlighet med tanke på registret. För att få känslan av var pulsslagen befinner sig 
markerar jag tydligt ettorna i varje takt.  

Såhär lät det i inledningsskedet när jag övade på det här viset. Ansatserna blir lite för hårda 
vilket föranleder överblåsning av några toner.  

När jag sedan försöker få artikulationen på plats så rycker det istället i tempot igen. 












18 

Det här var det närmaste jag kunde komma att spela ansatserna i tempo. Fortfarande är 
nedgångarna otydligare än uppgångarna. Egentligen inte orytmiska, utan otydliga.  

6. Lunchkonserten
Se referenslista för videolänk

6.1 Förberedelserna 

Jag avsatte morgonen åt att rigga upp kameran och ställa iordning notställ och piano. 
Uppvärmningen bestod av långa toner och utprovning av rörblad. Jag valde ett rörblad som 
var ungefär två månader gammalt som jag spelat mycket på. För att säkerställa att jag skulle 
kunna justera intonationen och för att orka spela igenom hela konserten så valde jag ett 
lättblåst rörblad. För att ställa in mig mentalt på de prövningar jag skulle utsättas för under 
dagen så gjorde jag en övning.  

Jag ställde mig på scenen och tog en tejpbit där jag skulle stå senare på konserten. Jag 
bestämde mig där och då att det var min plats, min sfär där ingen kunde nå mig. Jag gick 
sedan upp bland åhörarnas stolar och placerade en tejpbit mellan stolsraderna, som jag 
kunde se från min plats på scenen. Jag övade sedan på att befinna mig i den bubbla som jag i 
mitt inre byggt upp. Sedan riktade jag blicken på den tejpbit jag placerat ungefär fem meter 
framför mig på golvet och spelade min första inledande fras av konserten, riktad till tejpbiten 
framför mig. Detta gjorde jag bara en gång, varpå jag sedan gick av scenen och stängde 
dörren. Ställde in mig på att det var konsert, öppnade dörren in till scenen och gick ut till 
tejpbiten och upprepade proceduren.  

En kort stund senare repeterade jag och Mårten Landström. Pianots intonation var låg, så jag 
var tvungen att justera mer på klarinetten än jag gjort tidigare. Jag drog isär alla delar på 
klarinetten, cirka en millimeter vid varje del. Intonationen på pianot var inbördes ojämn och 
skapade därmed problem för min intonation. 
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6.2 Med interpretationen som fördjupning. 
Efter lunchkonserten hamnade fokus på ett fördjupat studium av de takter som jag ovan 
presenterat.  

För att inte behöva återupprepa takterna med bildexempel igen så kommer jag beskriva det 
som jag upptäckt via musikteorianalysen och hur materialet bearbetas. I samtliga ljudklipp 
har jag studerat pianots stämma, inte orkesterpartituret.  

Takt 5-9 

Pianot upprepar klarinettens upptakt. Klarinettens långa ton får en ackompanjerande roll 
istället då det är rörelsen i musiken som är intressant. På grund av detta gör jag ett 
diminuendo istället för ett crescendo. Pianots marcato tolkar jag som ett sätt att förtydliga att 
vi landat i Bb-dur. Klarinettens ansats är dock mjuk till skillnad från pianots, ett övertagande 
av temat igen. Temat kan också tolkas som en kanon, åtminstone i takt 6. 

Från: Sats 1, takt 63–67 

I stunden för lunchkonserten reflekterade jag inte över klarinettens ensamhet. Fram till den 
långa tonen är klarinetten helt ensam i åttondelsrörelserna. Precis som i föregående ljudklipp 
återkommer sedan temat i pianot. Av den anledningen försöker jag spela den långa tonen så 
absolut svagt som jag klarar av från det att pianot kommer med. När sedan pianisten spelar 
åttondelar igen skapar jag ett crescendo för att göra musiken organisk. 

Från: Sats 1, takt 282-284

I första takten finns inga beteckningar i vare sig piano eller klarinett som rör artikulationen. 
Därför försöker jag spela tonerna till deras faktiska värde, utan att de ska bli breddade. Takt 
2 har staccato med båge i klarinetten men legato i pianot. Därför försöker jag att spela 
tonerna ansatta men ändå inte för korta. Fraseringen i pianot och klarinetten följer samma 
mönster och jag gör i övrigt samma frasering som på lunchkonserten. Undantaget är takt två 
då jag försöker spela in mig med pianots stämma på sista pulsslaget och inte stressa i 
uppgången. 
Första fyra takterna på sats två ”Adagio” 

I den första inspelningen betraktar jag skillnaden mellan pianot och klarinettens stämma. Vad 
är skillnaden mellan ett pianissimo, som pianot har, och ett piano dolce som klarinetten har? 
Om kompositören önskat likvärdighet i stämmorna hade han skrivit pianissimo i båda 
stämmorna men nu tolkar jag notbilden som att klarinettisten förväntas spela mer solistiskt 
men inte starkt. I sista takten gör jag ett crescendo på triolerna som är upptakt till nästa takt. 

Jag försöker göra inspelningarna så långt möjligt identiska, förutom den sista takten som jag 
nämnde ovan. I denna inspelning gör jag istället ett diminuendo på triolerna som på samma 
sätt fungerar som en upptakt till nästa takt. 













20 

Från: Sats 1, takt 86-88

När jag gör den här inspelningen så läser jag i pianostämman ett piano följt av ett pianissimo 
takten efter. Jag spelar första takten som ett mezzoforte men inte på ett solistiskt vis. I och 
med att pianot hela tiden spelar i en svag nyans så krävs inte så mycket extra luftflöde från 
klarinettisten. Detta parti ligger i ett register som går ut bra på klarinetten så jag spelar helt 
enkelt mezzoforte men inte mer än så.  

Från: Sats 3, takt 170-174

Detta är det tekniskt mest utmanande partiet i verket. För att kunna spela det som notbilden 
visar så gör jag inspelningarna i tre steg: 

I denna inspelning spelar jag långsamt för att få toner och intonation på plats. Sedan ställer 
jag mig frågande till hur notbilden bör tolkas. I notmaterialet står det en alternativ 
klarinettstämma en oktav ned. Dock är även den noterad med staccato. I inspelningen nedan 
spelar jag notbilden som den står. 

För att utforska möjligheterna till en tydligare rytmkänsla och ett säkrare klarinettspel testar 
jag även en variant där jag spelar rörelserna helt legato.  

Med legatospelet hinner jag lyssna in ackorden som jag landar på pulsslagen. Viktigast är 
G7sus4 som kommer på första fjärdedelen respektive c-moll i i takten efter. Sedan Bb7sus4 
som leder till Eb-dur. När jag sätter an tonerna hinner jag inte uppfatta ackorden med öronen 
så därför valde jag att också göra en inspelning med legatospel. Legatospelet skapar en 
tydlighet i rytmen, en lite lugnare puls och jämnare tekniskt spel. 











21 

7. Diskussion

Vad gäller resultatet i arbetet finns några slutsatser att dra: oavsett hur jag väljer att studera ett 
verk så kommer jag klara av att spela det från början till slut med ett gott resultat. För min 
egen del handlade det så mycket om att försöka klara av att gå tillbaka till grunden igen och 
överhuvudtaget komma ihåg hur man gjorde en harmonisk analys. Det drog ner tempot i 
inlärningen. Jag är en praktiskt lagd människa och känner ofta att jag måste prova mig fram 
med klarinetten i handen för att få fram resultat.  

På ett seminarium som jag lyssnade på med Henning Kraggerud så påpekade han vikten av att 
finna nya sätt att lära sig musik. Vi studerande musiker har gått för långt in i fördjupningen av 
våra verk och vi tappar musikaliteten, glädjen och lättsamheten som kan finnas i att arbeta 
med musik. Han rekommenderade då oss alla att kombinera vårt spelande med exempelvis 
dans, sång eller pianospel. Poängen var att vår hjärna arbetar snabbare med inlärning om vi 
kombinerar övningen med en konstnärlighet som inte fokuseras på tekniska detaljer, hela 
tiden. 

Med det sagt så tänker jag åter på min egen övning som en konstant bas. Att kombinera detta 
med musikteori har varit obehagligt och nyttigt, ett givande och ett tagande. Samtidigt har det 
hjälpt mig med en annan typ av förståelse. Det har gett mig en kännedom om delar av verket 
som jag uppförde vid lunchkonserten som jag missat innebörden med. Det har också lärt mig 
att ta udden av stundens allvar. 

Huruvida det framkommit tidigare i arbetet eller inte, så har jag alltid en tendens av att öva på 
ett verk tills det sitter. Frustrationen växer när takt efter takt skall läggas ihop och inte 
fungerar. Att använda sig av interpretationsanalys som ett verktyg i praktiken är ett arbetssätt 
som placerar musikern utanför den egna bubblan, sin egna sfär. Det är som att ställa sig 
utanför och se på sitt eget arbete. Det är nyttigt, för många människor som arbetar med musik, 
att ställa sig utanför sitt eget arbete, ge sig själv och sitt musikutövande ett godkännande. 

Louis Spohrs klarinettkonsert är tekniskt utmanande för alla klarinettister och kräver yttersta 
precision för att både åhöraren och musikern skall kunna njuta av kompositionen till fullo. 
Här kan man jämföra med exempelvis Schumanns fantasistycken (op. 73), där musiken är 
uppbyggd för att åhörarna snabbt skall ta sig till musiken och omvälvas av klang, stor ton och 
vackra fraser. När det tekniska arbetet blir så ofantligt omfattande är det viktigt att, precis 
som jag skrev ovan, ställa sig utanför sig själv och vara sin egen pedagog.  

En god pedagog ser utvecklingspotentialen med hjälp av olika arbetssätt och metoder. När 
man kommit så långt i sin utveckling att ett begränsat antal människor kan ha åsikter eller 
idéer om utövandet så kan det vara nyttigt att bemöta och engagera interpretationen. Det är 
inte hållbart att öva skalor om man inte vet varför. Det är heller inte hållbart att öva en så 
komplicerad konsert som Spohrs klarinettkonsert, om man inte känner till precis alla delar av 
musiken. Vad spelar orkestern? Vilken är min roll? Vad betyder den här tonbilden? Vilka 
spelar jag tillsammans med? Är det här egentligen ett ackompanjerande ställe i musiken? 

Tappar man alla dessa frågor i jakten på den perfekta intonationen så kommer inte 
helhetsbilden att bli bra. Helhetsbilden kommer definitivt inte heller bli bra om inte 
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intonationen är bra. Därför tycker jag att det finns en aspekt till av detta som jag inte tagit 
upp i mitt arbete men önskar jag nämnt lite mer, nämligen tiden. 

Vad hade hänt om jag från dag ett hade följt ett övningsschema som pressade mig till att öva 
med ett vakande öga över mig? Vad hade skett om jag under många år fått arbeta med detta, 
att takt för takt försöka förstå musiken? Med dessa frågor i bakhuvudet så inser jag med en 
smula bitterhet att jag tog mig vatten över huvudet. Jag skulle valt att studera enbart en sats, 
eller kanske bara vissa delar av en sats. Det har varit oerhört komplicerat att försöka 
sammanfatta processbeskrivningen när det är så vitt, brett och omfattande. Så för att kunna få 
ut mer av resultatet hade arbetet behövt vara väsentligt mycket mindre.  

Dock finns det värdefulla insikter som jag fått av att studera ett antal takter i konserten. Jag 
trodde från början att det skulle hjälpa mig i svåra tekniska passager att göra en 
musikteorianalys av just de delarna. Det visade sig att det tyvärr inte hjälpte mig särskilt 
mycket. Dock finns det särskilt en takt som gav mig lite nya insikter. Jag syftar på denna takt: 

Från början när jag övade in den andra satsen så var just denna takt ett bekymmer. 
Intonationen var svår att få till och även staccatona i nedgången. Med hjälp av att analysera 
takten så insåg jag att det inte var fullt lika viktigt med tempot som jag trodde från början. Det 
fanns mer utrymme för agogik och tempodragningar.  

7.1 Lunchkonserten
Inför lunchkonserten stötte jag på bekymmer. Jag hade bokat lokalen långt i förväg för att 
vara säker på att konserten skulle hållas i aulan. Jag bokade också från 8.30 för att vara helt 
säker på att det fanns gott om tid för mina förberedelser. Jag dyker upp ungefär 9.15 och 
upptäcker då en lärare som undervisar i aulan. Hela aulan var fullständigt upp- och nedvänd. 
Man hade byggt upp scenen med ljud- och ljustekniker och repeterade för en föreställning. 
Den morgonen var jag otroligt nervös redan som det var och när jag upptäckte att aulan var 
upptagen kom jag ur balans. Efter mycket övertalande med att försöka fösa ut trettio personer, 
ljus- och ljudtekniker samt lärare så fick jag tillslut aulan, dock inte förrän klockan 11. Det 
innebar att jag fick ont om tid med förberedelserna.  

Nästa bekymmer som jag stötte på i mitt redan pressade tidsschema var problemet med att 
rigga kameran. Jag hade bokat och hämtat ut en kamera på servicecentrum och de intygade att 
det skulle vara ett enkelt jobb att rigga. Tyvärr är jag obotligt oteknisk och blev mycket 
stressad av detta. Till min hjälp dök två studenter upp för att hjälpa mig med kameran. Detta 
resulterade i att jag inte hade någon insikt om vad det var för sorts kvalité som filmen 
spelades in med, eller hur stora filerna skulle bli. Detta hade jag kanske kunnat sätta mig in i 
om jag hade haft gott om tid. När jag sedan skulle redigera filmen insåg jag hur stor filmen 
blev, hela 8 gigabyte. Kameran klippte dessutom upp filerna som jag senare fick klippa ihop 
för att få en helhet. Det gjorde att det blir två avbrott i filmen som jag försökt klippa ihop till 
en enhetlig video. Tyvärr blir resultatet på filmen undermåligt då jag var tvungen att 
komprimera 
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filmen för att den skulle kunna öppnas i det program vi använder oss av, Adobe Reader. Filen 
blev ohanterligt stor och svårhanterlig. Jag har inte de kunskaper som krävs för att göra 
filmbearbetningar. I efterhand föreställer jag mig att det hade varit enklare att spela in med en 
vanlig mobilkamera och en Zoom inspelningsapparat för ljudkvalitén. Det är verkligen synd 
att jag inte visste om detta när jag gjorde lunchkonserten för det har inneburit en svårighet för 
mig att överhuvudtaget kunna öppna filerna och lyssna igenom vad jag gjort. Istället har jag 
valt att mycket gå utifrån mitt minne och vad jag kommer ihåg från konserten. Precis som 
Stephen Nachmanovitch6 skriver: ”I stället för att vara avspänd och djupt koncentrerad, 
hänger man sig begärligt åt första bästa distraktion, oavsett hur trivial eller löjlig den kan 
vara(...)” så upplever jag arbetet med att lyssna igenom konserten på samma sätt. Jag fastnar 
lätt i att tänka tillbaka på konserten i stället för att försöka lösa det egentliga problemet: att 
filen är för stor. På det viset har jag inte heller haft så stor nytta av inspelningen som jag hade 
önskat.  

7.2 Om metoderna 
Jag vill här tala om de två olika tidsperioderna av mitt klarinettspel och dela upp dem i före 
lunchkonserten och efter lunchkonserten. 

7.2.1 Inför lunchkonserten 
I arbetet som mynnade ut i lunchkonserten använde jag mig av metoder som jag i princip 
använt mig av hela mitt liv. Egentligen handlar det mest om arbetssätt som jag försöker 
variera så pass mycket att det ska kunna gå att kombinera artikulation, intonation, rytm och 
frasering. Självklart krävs det emellanåt att man delar upp det för att få tydlighet, enkelhet 
och klang i frasen men alltsom oftast så blandar jag alla delar utan att tänka på det. Av den 
anledningen har det varit komplicerat att försöka skriva processbeskrivningen. För när jag 
arbetat har hjärnan gått på högvarv och blandat dessa arbetssätt hejvilt.  

Jag vill även ta upp mitt ämnesval. Det inleddes med en vilja att ta ner allvaret från musiken. 
Under de år jag studerat musik har jag blivit mer och mer kräsen och instängd i mitt eget 
musicerande. Från att ha varit en ganska fri musiker, orädd för att prova nya genrer, 
improviserande och lyhörd för nya intryck har jag blivit otroligt inriktad. Det har varit högst 
nödvändigt för att överhuvudtaget kunna ta mig an ett verk som Spohrs klarinettkonsert men 
inledningsvis var ju tanken att försöka se om jag kan hitta en avspänning eller ett lugn i att ta 
bort allvaret jag själv upplever i mitt musicerande. Jag ville hitta ett nytt sätt att göra detta på 
och trodde jag skulle hitta metoder, eller arbetssätt om man vill, genom att studera olika 
hantverkares förberedelsemetoder. Det visade ju sig så småningom att jag tyvärr var fel ute. 
Det var intressanta betraktelser men ingenting som jag kunde använda mig av i min egen 
övning för att förbereda musiken. Samtidigt visade det också på skillnader mellan 
musicerande och annat hantverk. Detta var på ett sätt nyttigt för mig att inse. Det finns en 
otrolig press på utövande musiker som kräver ett lugn i stunden som inte andra hantverkare 
behöver. Om ett fel begås av exempelvis en snickare så går det mesta att rätta till i efterhand. 
Det gör det inte för en musiker. Svårigheten för mig i detta har varit att dra en skiljelinje 
mellan förberedelserna och den faktiska konsertsituationen för redan från början påpekade jag 
att jag ville studera hantverkarnas förberedelser och mina förberedelser. Den skillnad jag 
lyckades inse, lite för sent, är att hantverkares förberedelser faktiskt är det slutliga resultatet. 
Månaders arbete leder fram till en byggnad, en målning, eller en eldragning. Det är inte ett 

6 Nachmanovitch. Spela fritt. Sida 130. 
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skapande i stunden som blir det slutgiltiga resultatet. Av den anledningen uppfattar jag det 
som att det inte gick att spinna vidare på min idé med att studera förberedelserna eftersom 
resultatet blir något helt annorlunda jämfört med en konsert.  

Samtidigt, precis som jag nämnde tidigare, har det varit en viktig del av arbetet att inse vikten 
av en allvarsam och specificerad övning. Det är koncentration, noggrant arbete med rytm, 
intonation och artikulation som ger en grund att stå på för att kunna göra en konsert med gott 
resultat. Inledningsvis i arbetet utformar jag inte mina frågeställningar och funderingar 
tillräckligt tydligt för att man ska kunna följa den tankebanan. När jag bytte inriktning till att 
istället fokusera på om analys av interpretationen var ett bra hjälpmedel för utövande 
klarinettister så blev frågeställningarna helt enkelt för luddiga och otydliga. Det är nu i slutet 
på året som jag börjat inse vad det är jag egentligen hade velat studera närmre.  

7.3 Vad är musikteori? 
Nu i efterhand kan man se att jag faktiskt gjorde mycket av arbetet med interpretationsanalys 
redan i höstas, utan att tänka på det. Efter lunchkonserten föreställde jag mig att göra en 
fördjupning i funktionsanalys, vilket jag gjorde, men inte använde mig så mycket av. När jag 
övar som vanligt används musikteorin, men på ett annat vis! Det kan låta motsägelsefullt men 
jag har inte att reflekterat över att jag använder mig av interpretationsanalys i övningen. Det 
handlar mer om tolkning av notbilden än om den faktiska analysen av ackord. Är det 
musikteori, att tolka en notbild? I någon mån bör det ju falla in i det facket och då har jag 
arbetat otroligt mycket med att tolka notbilden rättvist. För en notbild är lite som en lagbok. 
Det finns olika sätt att tolka det som är skrivet. Det jag arbetat med under hösten har varit 
berikande och givande och nu i efterhand gett mig en annan kunskap.  

7.4 Efter lunchkonserten 
Efter lunchkonserten inleddes arbetet med att försöka fördjupa mina kunskaper i vissa partier i 
Spohr-konserten. Inledningsvis kan jag summera det med att arbetet var för stort från början. 
Jag tappade fokus på vad jag egentligen ville studera. Eftersom jag spelat verket i sin helhet 
hade jag svårigheter att välja ut vilka partier jag skulle studera närmre. Det resulterade i att 
det blev exakt samma takter som jag valde att beskriva under höstterminens förlopp. När jag 
sedan försökte fördjupa mig i vad notbilden sa missade jag en mycket väsentlig del: partituret. 
Jag läste enbart pianostämman och var helt försjunken i den. Hade jag fått möjlighet att göra 
om arbetet hade jag också tittat på ett orkesterpartitur för att tyda ut vilka stämmor som hade 
relevans och vikt för verket. För det finns en del till av musikteorin som i mitt tycke, inte har 
någon bra förklaring. Exempelvis den fras som kommer i sats ett, vid repetitionsbokstav C. I 
inspelningen valde jag att enbart göra ett diminuendo för att lyfta fram pianot. Men hur ser det 
ut i orkesterpartituret? Vilka instrument spelar den repeterade nedgången? Fagott, flöjt eller 
oboe? Jag vet inte detta och tycker nu i efterhand att det är synd. För visst är det bra att göra 
ett diminuendo för att lyfta fram andra instrument men jag hade kanske behövt göra det ännu 
lite mer? Eller mindre beroende på vad det är för instrument som spelar. Tråkigt nog så tänkte 
jag inte ens på att studera orkesterpartituret, vilket hade varit gynnsamt.  

Jag är heller inte nöjd med inspelningarna jag gjorde. Jag fick större kännedom om vad det 
var för ackord men det hjälpte mig egentligen inte särskilt mycket när jag väl skulle göra 
inspelningarna. Problemet sitter i att försöka använda sig av det i själva spelet i stunden. Jag 
fastnar fortfarande i tekniska detaljer som inte riktigt fungerar.  
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7.5 Varför Spohr? 

När jag gjorde mitt examensarbete i Göteborg gjorde jag ett liknande arbete då jag försökte 
använda mig av musikteori för att kunna få ett förbättrat resultat vid en konsert. Då studerade 
jag Brahms klarinettrio och det gav stora skillnader i det slutgiltiga resultatet. Jag 
identifierade temats olika variationer och hittade gömda teman. Det gav oss som ensemble en 
klarhet i vilka stämmor som måste lyftas fram och vilka som är viktiga i helheten. Det blev 
också ett sätt att hjälpa ensemblen framåt i utvecklingen. Det var verkligen en skillnad som 
mellan natt och dag och det var det jag förväntade mig i det här arbetet också. Tyvärr blev ju 
inte resultatet sådant att jag fann riktlinjer i musiken som hjälpte mig framåt som klarinettist. 
Därför funderar jag på valet av kompositör. I grunden var det konserten som var min 
inspirationsgrund. Jag övervägde inte valet av kompositör särskilt mycket när jag valde det 
här arbetet utan utgick helt ifrån vad jag skulle vilja spela. Men varför fungerar det inte att 
studera en konsert av Louis Spohr? När jag gjorde examensarbetet från kandidaten så 
studerade jag ett kammarmusikverk med intrikat stämföring som inte bygger på en 
solostämma med ackompanjemang. Spohr skrev sin konsert 1810 och Brahms komponerade 
klarinettrion 1891. Vi talar om ett tidsspann på 81 år. Det borde jag haft med i beräkningen 
när jag valde kompositör. För de delar jag valt att fördjupa mig i har alla en solistisk innebörd, 
det vill säga, inget större samspel med orkestern där andra instrument spelar motstämmor 
eller kanske rent av tar över melodin. Av den anledningen var inte Louis Spohr ett bra val. 
Skall man få ut det mesta av en interpretationsanalys bör man välja sin kompositör med 
omsorg och inse att all musik inte är intrikat skriven. Självklart kan det finnas insikter att 
finna med att studera en konsert skriven på ett solistiskt vis men då bör man veta exakt vad 
man letar efter från början. 

7.6 Inför framtida forskning 
Under den här rubriken känner jag att det finns mycket hopp. Som utövande musiker har jag 
inte hittat det jag sökt i interpretationsanalys men jag tycker fortfarande att det hade kunnat 
bli så mycket bättre om jag hade gått in i detta med ett annat förhållningssätt. Jag tycker det 
är fascinerande att fundera på vad som hänt om jag från början samarbetat med en 
musikteoretiker, eller en kompositör! Någon som fått gå in i musiken utan att behöva spela 
den själv, som kunnat samarbeta med mig om vilka delar som kunnat utvecklas. Det finns ett 
stort behov av att studera musik i samarbete med andra människor. 

Att tänka på om man vill välja att studera en konsert från 1800-talet: 

Verket är gjort för underhållning. Musiken har inte alltid ett sådant djup i sig att man kan 
hitta stjärnorna i alla verk. Välj med omsorg och fundera i förväg över vad du vill finna. 
Oavsett om du är utövande musiker eller teoretiker så behöver inte alla verk studeras för 
sakens skull utan fundera på vad det kan finnas för utbyte och vad man kan hitta hos olika 
kompositörer. 

Om du ändå väljer att studera ett verk som detta så vill jag föreslå att du i första hand studerar 
partituret och inte klaverutdraget. Det kommer bli ett annat resultat och ett mer sanningsenligt 
resultat än ett klaverutdrag kan ge. 
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8. Slutord
Två slutsatser finns att dra av det här arbetet. Likheterna mellan hantverkare och musiker är 
ofta tydliga, men deras arbetsmetoder är inte tillämpningsbara för musiker. Den andra 
slutsatsen är att interpretationsanalys är ett bra hjälpmedel men inte rätt sätt att finna ”känslan 
i musiken”. Skall man välja att studera interpretationsanalys i praktiken måste det vara ett 
mindre omfattande ämnesval än att spela en hel konsert. En god idé kan även vara att studera 
kammarmusik istället för solokonserter. Det kan leda till större kännedom om musiken för 
samtliga musiker och åstadkomma förändring i musiken. För framtida forskning krävs en 
definierad forskningsfrågeställning om ett ämnesområde, exempelvis rytmik. Musikteori är 
praktiskt musikutövande formulerat på papper men för att kunna dra slutsatser krävs även god 
kännedom om utförandepraxis, historik och instrumentkännedom.  
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