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Sammanfattning
Wolfgang Amadeus Mozart föddes 1756 och skulle blir en av de allra största kompositörerna 
av klassisk musik i sekler framöver. Han skrev musik som har tilltalat och berört mängder av 
människor, allt från små sonater för piano skrivna vid 8-års ålder, till otaliga 
kammarmusikverk och stora, praktfulla operor. I den här arbetet redogörs för ett 

kammarmusikaliskt verk skrivet av Mozart år 1778: flöjtkvartett i C-dur K285b, första satsen. 
Arbetet fokuserar framförallt på musiken och innehåller en utförlig analys av satsen, men 
behandlar också Mozarts liv, tiden då han levde, flöjten som instrument på slutet av 1700-talet 
samt flöjtens roll i det valda stycket. Genom att lyssna på olika inspelningar av stycket, 
studera in det själv samt läsa om och studera tiden då denne kompositör levde, har material 

samlats för att kunna ge en bild av Mozart och hans relation till flöjten.

I analysen finns hela första satsen redovisad med harmonisk analys, utmärkande teman och 
motiv och de fyra instrumentens olika stämmor och funktioner i stycket. Här är satsen 
beskriven utan synpunkter på möjliga musikaliska tolkningar. I sammanfattningen av 
resultatet diskuteras de tre använda inspelningarna och här ger jag min egen uppfattning om 

inspelningarna och hänvisar till dem när jag uttrycker min åsikt om interpretation. Här 
besvaras frågeställningarna som efterfrågas i syftet. Reflektionsdelen tar upp varför Mozarts 
musik tilltalar så många människor. Där står också om Quantz som i sin bok, skriven 1752, 
talar om för sina läsare vad som är det essentiella med musik: uttryck för känslor och beröring 
av sinnena. Detta kopplas till nutiden och faktumet att Quantz ståndpunkt fortfarande är 

gällande.

Nyckelord: flöjt, traversflöjt, Mozart, flöjtkvartett, analys, KV 285b, Quantz
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1 Inledning och bakgrund
Musiken som Wolfgang Amadeus Mozart skrev har gett musiker och åhörare njutning och 
glädje i flera hundra år. Den är glad och lättsam eller tragisk och mörk men alltid lika 
lättlyssnad tack vare känslan för de jämna perioderna. Mästerliga fraser är Mozarts signum. 
Musiken får inte på några villkor vara i obalans. Han skriver i ett brev till sin pappa: 

”Musiken får inte ens i de hemskaste situationerna såra örat utan måste även då 
behaga.” (Spångberg, 1991, s. 52) En musikälskare måste förr eller senare träffa på verk av 
Mozart. När man bekantat sig med honom och hans musik finns givetvis mängder av andra 
tonsättare att söka sig vidare till, men man kommer alltid återkomma till Mozarts musik med 
lättnad. Den kände Mozartälskaren- och forskaren Folke H. Törnblom har sagt att: ”Alla 

vägar ledde till Mozart, ingen ledde från honom.” (ibid.)

Mozart älskade blåsarklanger. Han har skrivit otaliga verk med blåsinstrument inblandade och 
särskilt kammarmusikverken är något alldeles extra. Det var oftast underhållningsmusik och 
skrivna för särskilda musiker till ett särskilt tillfälle. (Spångberg, 1991) Det här arbetet 

fördjupar sig i en av de fyra flöjtkvartetter han skrev, första satsen ur KV 285b som går i C-
dur. En stycke musik som är till för att roa men också beröra. I arbetet undersöks och 
analyseras musiken genom redogörelse för stämmor och partitur och genom att förstå hur 
verket är uppbyggt rent kompositionstekniskt är avsikten att komma närmre själva musiken.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att utforska första satsen ur Flöjtkvartett i C-dur av Wolfgang Amadeus 
Mozart för att få en närmre relation till musiken samt att få en bredare kunskap om 

instrumentet flöjt och kunna relatera nutidens metallflöjter till 1750-talets träflöjter med 
enstaka klaffar. Följande frågeställningar ska besvaras:

1. Hur ska en flöjtist idag förhålla sig till att Mozarts musik var skriven för träflöjter med 
andra svårigheter till skillnad från de välfungerande metallflöjter med mer omfattande 
mekanik och annorlunda klang?

2. Vilka svårigheter med att spela stycket finns nu och vilka fanns då?

3. Vad kan det här arbetet ge för påverkan i mitt framtida arbete med instudering av musik?

1.2 Bakgrund

Avsnittet som följer ska ge en bild av Mozart, hans barndom och liv som tonsättare och av 
tiden då han skrev flöjtkvartetterna. Vidare beskrivs tvärflöjtens utveckling och begynnelsen 

för traversflöjten i Tyskland. Frågor som besvaras är vilka svårigheter som fanns med de 
flöjter i trä som var tillgängliga då och huruvida uppfattningen om att Mozart inte gillade flöjt  
stämmer eller inte och i så fall varför.

1.2.1 Mozarts tidiga år

Wolfgang Amadeus Mozart föddes 27 januari 1756 i Salzburg som det sjunde och sista barnet 
till violinisten och kompositören Leopold Mozart och hans hustru Anna Maria Pertl. 
Wolfgang Mozart fick mycket tidigt musikaliska intryck då fadern Leopold var musiker och 
brukade undervisa Wolfgangs äldre syster Maria Anna – Nannerl – i piano. De två barnen var 

mycket ivriga med pianospelet och det ordnades snart så att också Wolfgang själv fick 
undervisning. (Törnblom, 1971)

Wolfgang Mozarts tidigaste kompositioner är redan från 1761 då han skrev ett antal 
småstycken för piano som fadern nedtecknade. Systern Nannerl och Wolfgang blev duktiga 
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pianister och tillsammans med fadern reste de runt för att få lyssna till musik och musicera 

själva. (Törnblom, 1971) De kom både till München, Wien, London och Paris och fick 
mängder presenter och pengar för sina framföranden. Här grundlades ett självförtroende för 
resten av livet. Mozart berättar i olika brev om sina resor och det är framförallt möten med 
människor och hur musiken lät i olika städer som är framträdande i breven. (Spångberg, 1991)

1.2.2 Tiden i Mannheim och komponerandet av flöjtkvartetterna

I oktober år 1777 befann sig Wolfgang Amadeus Mozart i Mannheim. Staden var en sann 
musikstad med en musikälskande furste och en vitt omkring berömd orkester. Här fanns för 
tillfället inga lediga tjänster för Mozart att söka, anledningen varför han stannade var en 

annan: här fanns den unga sångerskan Aloysia Weber – Mozarts livs stora kärlek. Fadern 
Leopold var inte nöjd över förälskelsen och beordrade sin son att fara till Paris. Väl i Paris 
började motgångarna komma. Modern dog; den unge tonsättarens vilja att komponera 
försämrades emellertid inte trots all sorg. I Paris vid den här tiden skrev han bland annat en av 
sina flöjtkonserter, den för flöjt och harpa (K298 och K299). (Törnblom 1971) 

På vägen hem till Salzburg stannade han till vid Mannheim igen, trots att Aloysia Weber hade 
flyttat till München. Tillbaka i Mannheim tilldelades han flera uppdrag och fick beställningar 
på operor. Salzburg ska ha fyllt honom med vämjelse: ”Jag fylls av idel motvilja och ångest 
när jag tänker mig åter vid detta tiggarhov!” (Törnblom, 1971, s. 24) När han for till München 
uppdagades det att Aloysia hade svikit honom. Gravt sårad återvände han 1779 till Salzburg. 

Senare gifte han sig dock med Aloysias syster, Constanze. (Spångberg, 1991)

Flöjtkvartetten i C-dur lär ha komponerats i Mannheim tidigt på året 1778. Den skrevs, precis 
som de andra tre kvartetterna, för en välbeställd holländare och amatörflöjtist, Willem van 
Britten De Jean. (Törnblom, 1971)

1.2.3 Tvärflöjtens utveckling

Flöjten har funnits en oerhört lång tidsperiod. När eller hur den uppfanns är svårt att säga, 
men att den skulle göra det var självklart. Inifrån kroppen kommer ljudet, som en förlängning 
av människans egen röst. (Galway, 1983) Det står dock klart att det var Tyskland som var 
först med grundidén om traversflöjten. Därför kallas den i England ”german flute” och i 

Frankrike ”la flûte allemande”. (Quantz, 2001)
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Flöjter har även använts länge och flitigt i musikhistorien. Under renässansen användes enbart 

blockflöjter, men under barocken i mitten av 1600-talet, uppkom en ny slags flöjt: 
traversflöjten. Jean-Baptiste Lully skrev in traversflöjten i sin balett Le Triomphe de l’Amour 
1678, och det var då den fick sitt genombrott. Flöjten såg då ut såhär, enligt Marin Mersenne:

Ur Galway s. 29

Johann Sebastian Bach började skriva för traversflöjt 1730 efter ett besök i Dresden då han 
för första gången ska ha hört den spelas på ett fördelaktigt sätt. Den hade redan då ett större 

spektra färger, större dynamik och omfång än en blockflöjt. Traversflöjten hade uppenbart 
större möjligheter till uttrycksfullhet i spelet, men det berodde helt och hållet på musikerns 
skicklighet. Georg Friedrich Händels främste oboespelare Jean-Baptiste Loeillet var den 
första i England som spelade på en traversflöjt. Loeillet ska ha gjort mycket för att 
popularisera instrumentet och gav med jämna mellanrum konserter i sitt hem. Han sägs ha 

varit den som fick blockflöjten att gå i graven i och med att han gjorde traversflöjten så 
allmänt omtyckt. (Galway, 1983)

Runt mitten av 1700-talet var traversflöjten oftast tillverkad i buxbom. Det var det mest 
hållbara träslaget men när träet som lätt absorberar kondens svällde påverkades intonationen. 
Elfenben hade däremot klarast och vackrast ton. (Quantz, 2001) Det var inget instrument för 

vilken amatör som helst, ännu var intonationsproblemen för stora för att instrumentet skulle 
bli gemene mans – som blockflöjten hade blivit. Förutom materialet var en bidragande faktor 
hur stora de borrade hålen var, samt musikerns förmåga att spela. (Galway, 1983)

År 1776 uttalade sig en herre i England, John Hawkins, om problemet: ”Den tyska flöjten 
eller tvärflöjten äger fortfarande en viss uppskattning bland herrar vars öron inte är tillräckligt 

fina för att kunna informera dem om att den aldrig är stämd.” (Galway, 1983, s. 31) Vid 
samma tid påstod Mozart att han inte gillade flöjt. Förmodligen var det på grund av de 
opålitliga och medelmåttiga musiker han oftast mötte och inte på grund av instrumentet med 
tanke på den vackra musik han själv skrev för just flöjt. 
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Efter sekelskiftet uppfann Theobald Boehm den moderna flöjten i metall. 1843 kom han med 

sin patentflöjt vilket skulle låta flöjtister i framtiden komma till en ännu högre teknisk nivå 
vilket medförde en ny slags repertoar och nya spelideal. (Galway, 1983) Här följer först en 
tidig version av en flöjt med Boehmsystem:

Ur Galway s. 49

Här är den senare av Boehms flöjter, med samma slags mekanik som används idag:

Ur Galway s. 49

2 Metod
Mitt arbete började genom att jag först hörde Mozarts flöjtkvartetter. Jag spelade kvartetten i 
D-dur (KV 285) för första gången för flera år sedan och har gjort det ett par gånger sedan dess 
men kvartetten i C-dur som jag nu har fördjupat mig i har jag bara spelat själv och inte ännu 
tillsammans med några stråkmusiker. 

Det jag fastnade för var den enkla men ändå virtuosa melodin och viljan att gå igenom 
Mozarts verk för flöjt. Förutom de fyra flöjtkvartetterna finns tre solokonserter, en i G-dur 
(KV 313), en i D-dur (KV 314) samt en för flöjt och harpa (KV 298 och 299). Till det 
kommer ett ensamt stycke – Andante i C-dur för flöjt och orkester (KV 315) samt all 
orkestermusik där flöjten ingår. 
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Jag har främst studerat litteratur om Mozart och hans liv. På det sättet har jag kommit närmre 

Mozart, dels som tonsättare och musiker men också som människa på andra hälften av 1700-
talet. Faktumet att han var en otroligt sällskaplig människa och skrev stor del av sin musik åt 
vänner och bekanta som spelade upp den i småskaliga sammanhang är intressant särskilt när 
man studerar kammarmusikverk som flöjtkvartetterna.  

Därtill har jag läst om tvärflöjtens historia och skapat mig en bild av hur det var att vara 

flöjtist eller musiker på den tiden och hur det kan ha låtit om flöjterna. Framförallt har jag 
fördjupat mig i Johann Joachim Quantz bok On Playing the Flute (2001) och fascinerats över 
moderniteten i hans sätt att tänka kring musikerskapet och uppförandepraxis.

För att kunna analysera verket har jag använt mina kunskaper inom harmonilära och gjort en 
harmonisk analys. Jag har även gjort en formanalys vilket innebär att märka ut formen i stora 

drag med exposition, genomföring och återtagning, samt att ta fram huvudtema, sidotema och 
mindre motiv som bygger upp musiken. 

Till sist har jag lyssnat på ett antal inspelningar. Framförallt har jag lyssnat på två av nutidens 
mest berömda flöjtister – James Galway och Emmanuel Pahud – men också på en av de 
kanske mest ansedda traversflöjtisterna Barthold Kuijken. Dessutom har jag spelat verket 

själv och ska snart påbörja instuderingen tillsammans med stråktrion. 

3 Resultat
Här följer en redogörelse för första satsen ur flöjtkvartett i C-dur KV 285b. Satsen är i skriven 

i sonatform och innehåller en expositionsdel som går i repris, en genomföringsdel samt 
återtagning. Varje tema och motiv finns som notexempel. Där beskrivs också de olika 
stämmorna och hur stämföringen går, vem som har melodin och vem som ackompanjerar och 
hur. Till det finns en sammanfattning av resultatet. Sist kommer en del som behandlar 
uppförandepraxis där de olika inspelningarna som har använts diskuteras och analyseras 

utifrån tiden idag och hur jag själv tycker att musiken bör spelas. 
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Utgåvan som har använts är Mozart, Wolfgang Amadeus (1778/2005). Quartette für Flöte, 

Violine, Viola und Violoncello. Bärenreiter-Verlag. I referenslistan finns även en länk till 
partituret.

3.1 Analys av första satsen

3.1.1 Exposition

Huvudtema (a)

Satsen börjar i tretakt i ett fritt och glatt forte där flöjten spelar huvudtemat (a). Huvudtemat 
består av en halvnot på kvinten i tonarten, vidare en sextondelsrörelse som leder till en 

treklang i fjärdedelar. Stråkarna ackompanjerar med lätta åttondelar och cellon markerar 
början av varje takt med en fjärdedel på tonen c. Detta upprepar sig med temat i violinen. En 
gladare inledning går inte att finna. Motiv (b) leder musiken i form av en upptakt med tre 
åttondelar. Kompositören skapar en luftig stämning i och med åttondelspauser i början av alla 
stämmors insatser, detta ger ett intryck av att musiken vill gå vidare.

Motiv (b)

Sidotemat (c) som går i G-dur är satsens första svaga parti där flöjten börjar ensam med en 
överbunden punkterad halvnot som fortsätter ner i en treklang. Violin och viola 
ackompanjerar med åttondelar och cellon gör nedslag varannan takt och förtydligar tonarten i 
stabila treklanger. Efter detta kommer motiv (d) i en svag nyans som leder vidare till det 
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befriande motiv (e) som kan ses som en höjdpunkt i expositionen och som för den första delen 

till sitt slut i G-dur. 

Sidotema (c) 

Motiv (d)

Motiv (e)

Expositionen kan sammanfattas som glad och övertygande – den framhäver flöjten som 
soloinstrument och låter de tre stråkarna ackompanjera på ett sätt som skapar en enkelhet och 
en bekymmerslös känsla. Hittills har det inte funnits någon del i moll vilket gör expositionen 
sorglös och skapar goda förutsättningar för att kunna överraska i genomföringen. 

3.1.2 Genomföring

Efter att ha slutat i G-dur, förvånar Mozart genom att börja genomföringen i g-moll. Flöjten 

och violinen börjar motiv (f) (bildexempel på nästa sida) i pianonyans och violan och cellon 
skapar en kanon genom att påbörja samma motiv en takt senare. 
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Motiv (f)

Motivet upprepas igen, fast nu i d-moll med flöjten som enda melodiinstrument. Motiv (g) 

börjar i takt 79 bestående av sex åttondelar i halvtonsrörelser och med violinen som enda 
ackompanjemang skapas en stillastående känsla. En kadens följer i takt 82 och samma sak 
upprepas. Efter det inträffar en rad kadenser som leder fram till parti där cellon i åtta takter 
spelar tonen e som en orgelpunkt medan övriga stämmor rör sig i åttondelar och flöjten spelar 
motiv (f) i E-dur samt i a-moll. Från takt 99 följer fyra fortepianon i stråket: E-dur, e-moll, B-

dur/D# samt ett G7/B, vilket ger det sökande motivet (h) som spelas av flöjten och violan och 
leder oss genom olika tonarter tills musiken åter landar i C-dur.

Motiv (g)

Motiv (h)

Precis så som det förväntas vara är genomföringen betydligt krångligare än expositionen och 
låter kompositören framhäva sina experimentella drag då han kan leka fritt med modulationer 
till olika tonarter och också kan skapa ett större känsloregister i och med tillkomsten av motiv 
i moll. Vid en genomlyssning av stycket låter genomföringen mer invecklad, både i fråga om 
harmonik och tonalitet men också vad gäller de olika stämmornas funktioner. Mozart låter 

stråkinstrumenten vara mer delaktiga och göra anspråk på melodin samtidigt som flöjten 
vänder sig inåt en stund och får ett introvert uttryck. 
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3.1.3 Återtagning

Återtagningen börjar precis som starten på hela satsen men antalet takter fram till sidotemat är 
förkortat med åtta takter och istället för att byta tonart i sidotemat håller sig kompositören den 
här gången till C-dur. Sidotemat i takt 133 spelas dessutom den här gången av violinen. När 

flöjten tar över sidotemat åtta takter senare förekommer det dock i F-dur. Detta leder till ett 
parti som i tio takter ger en känsla av ett långt sökande, tills det i takt 157 landar i en kadens 
från ett D-dur med sänkt nona och sänkt kvint i basen, till ett G-dur, trots att man möjligen 
hade förväntat sig ett g-moll. Detta G-dur blir en dominant till huvudtonarten C-dur, dit 
musiken nu har lett och där den får stanna. Resten av satsen innehåller utvalda teman från 

tidigare och slutar i fyra takters synkoperingar i violin och viola samt snabba växlingar mellan 
C och G7.

3.1.4 Sammanfattning

Flöjtkvartetterna av W.A Mozart skrevs för snart tvåhundrafemtio år sen där de spelades av 
amatörmusiker som betalat en slant för att få skriven musik till sig och sina vänner. Det är 
kammarmusik som var avsedd till att underhålla en mindre publik eller antagligen oftast bara 
musikerna själva. Att gå in på djupet i en sats i ett av dessa verk för flöjtkvartett – fyra av alla 
de otaliga kammarmusikverk Mozart skrev – är intressant och framförallt spännande. 

Musiken ser vissa gånger enkel ut och andra gånger svår och komplex men det som 
genomsyrar alla toner är hur absolut klart och naturligt det låter och hänger ihop. Genom att 
analysera en sats bibringas klarhet i vad det är som får karaktären att vara som den upplevs: 
en lätt och luftig viola i åttondelsrörelser skapar en möjlighet för flöjten att sväva ovanpå och 
en ständigt efterhängsen violin i kanon ger ett oroligt och sökande intryck. 

3.1.5 Uppförandepraxis

På vilket sätt ska man då spela den här musiken? Efter att ha lyssnat på tre inspelningar som 

är väldigt olika har jag börjat bilda mig en uppfattning. Barthold Kuijken som är en modern 
traversflöjtist spelar det tidsenligt. Han spelar helt utan vibrato och skapar sitt espressivo 
genom crescendi och diminuendi och tillsammans med sina stråkkollegor är de noga med 
tydliga skillnader mellan forte och piano. Tonen är klar och han har inga intonationsproblem 
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vilket verkar ha varit det största problemet på Mozarts tid. Förmodligen skulle han, om han 

levat då, varit otroligt framstående och framgångsrik. 

Berlin Filharmoniens båda soloflöjtister Emmanuel Pahud – som är verksam nu – och James 
Galway som var verksam där för fyrtio år sen, spelar på ett helt annorlunda sätt. Det som är 
uppseendeväckande och väldigt intressant är hur Galway, som är en äldre fast ändå modern 

tvärflöjtist, spelar stycket lite långsammare med en espressiv klang och använder generöst 
med vibrato. Ett tydligt ideal för flöjtister för några decennier sedan. Pahud däremot spelar 
mer enligt ett nutida ideal som skulle kunna kallas för ett ”Mozartskt” sådant. Det är lätt, 
luftigt och förnämt och enligt alla regler. Det är ett säkert spelsätt som godtas av allmänhet 
just nu och precis som Galways sätt att spela var modernt för fyrtio år sen, på samma sätt är 

Pahuds spelsätt inne nu.

Här finns alltså tre olika spelsätt, och eftersom alla är uppförda av extremt skickliga och 
omtalade musiker kan man inte bedöma något som mer rätt än det andra. Faktumet kvarstår 
att vi – så sent som år 2018 – vill spela musik av Mozart mer än någonsin och att han levde 

och verkade för 250 år sedan. De frågor som hela tiden uppstår hur man ska spela den här 
musiken måste förbli öppna frågor som inte kan besvaras. För dagens flöjtister skulle jag säga 
att Pahuds ideal är det som mest lärs ut och som sägs vara ”riktigt”. Det är slätstruket och helt 
korrekt och här finns inte minsta antydan till överdrift. Egentligen föredrar jag då antingen 
Kuijkens version som kan fungera som en anspelning på slutet av 1700-talet, med tidstrogna 

instrument och oerhört mycket kunskap bakom den musikaliska tolkningen och 
interpretationen – eller Galways ideal om hur man spelar Mozart, med en stor och fyllig, 
espressiv klang och största möjliga aktning för musiken. 

Kommer den här analysen av spelsätt och interpretation vara till min fördel i framtiden? Jag 

tror att det är viktigt att reflektera över detta när man har valt ett yrke som till stor del betyder 
att man kommer spela äldre tiders musik. Att spela tidstroget på tidsenliga instrument är en 
fascinerade och säkert oerhört spännande sysselsättning. Jag beundrar de musiker som tar sig 
tid, lär sig om komplikationerna och potentialen med de gamla instrumenten och gör 
fantastiska konserter och inspelningar med mycket bakomliggande kunskap och engagemang. 

Att däremot försöka spela tidstroget på moderna instrument tilltalar inte mig. Varför inte 
utnyttja uppfinningsrikedomen bland musiker och instrumentbyggare genom tiderna och 
faktiskt spela musik med espressivitet, klang och dynamik så som man vill och inte så som 
man tror att man borde. 
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4 Reflektion
När jag har arbetat med det här stycket har jag fått mycket ny kunskap. Förutom mitt redan 
självklara intresse för det egna instrumentet och musiken i sig, har ny entusiasm väckts för 
hur verket är uppbyggt med stämföring och olika klanger och också för vidare lyssning av 
Mozarts musik, ja, klassisk musik i stort! Framförallt har den nya kunskapen om själva 

kompositören och musikern Mozart gjort mig ytterligare intresserad av musiken han skrev. 
Musik som i själva verket mest var till för att roa i stunden, men som har levt kvar så oerhört 
länge trots det. Och nog var det hans känsla för fraser och den absolut självklara – men inte 
nödvändigtvis förutsebara – harmoniken, melodiken och rytmiken som får människor att 
fortfarande förundras.

Jag har också fått ny lärdom om hur det gick till när man började tillverka traversflöjter – eller 
tyska flöjter som de kallades då. Jag har särskilt fastnat för Johann Joachim Quantz och hans 
bok, eller snarare knappt fyra hundra sidor långa instruktionsmanual om hur man spelar flöjt. 
Boken skrevs 1752, innan Wolfgang Amadeus Mozart ens var född, men innehåller trots sin 
ålder otroligt skarpa iakttagelser och reflektioner över hur det är att vara musiker. Där går det 

exempelvis att läsa sig till hur man ska spela en allegro-sats på ett riktigt sätt. Quantz 
beskriver det såhär: 

Everything that is hurriedly played causes your listeners anxiety rather than 
satisfaction. Your principal goal must always be the expression of the 
sentiment, not quick playing. With skill a musical machine could be 
constructed that would play certain pieces with a quickness and exactitude so 
remarkable that no human being could equal it either with his fingers or with 
his tongue. [...] Those who wish to maintain their superiority over the 
machine, and wish to touch people, must play each piece with its proper fire. 
(Quantz s. 131)

Quantz talar om för sina elever, sina medmusiker och för sin samtid att det väsentliga med 
musik är beröring och uttryck, och exemplifierar med maskinen som egentligen kan klara allt 

som människan kan men utan känsla – det essentiella. Frågan som kvarstår är om 
svårigheterna fortfarande är desamma som Quantz beskriver i sin bok. Jag skulle svara ja. 
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Både när det gäller Quantz egen musik, Mozarts musik eller vilken senare skriven musik som 

helst. Självklart har instrumenten blivit betydligt bättre och mer lätthanterliga men när det 
gäller att praktisera musik som en konstart och vikten av uttrycksfullhet i utövandet är 
svårigheterna definitivt samma. Att vara musiker är att syssla med just det – att vidga sina 
medel för att kunna uttrycka sig som människa. 
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