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I 

Abstract 

In this study I research and reflect on my way to embellish music from the baroque. I 

focus on Georg Phillipe Telemanns music. I work with embellishments in the second 

movement (Larghetto) from Solo X, Essercizii musici (Hamburg (1740)) for recorder and 

basso continuo (TWV 41:C5). I try diffrent versions to embellish this movement. I record 

these versions and enclose a score with all diffrent versions. I do these versions after I 

have worked with diffrent bakground information connected to this movement. What is it 

that affects my embellishments? One question is how does Telemann do in his Sonate 

metodiche? What does this mean to me? Do I want to copy Telemanns way of 

embellishing? 
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1 Inledning 

Alltid när jag jobbar med ett stycke från barocken eller tidigare handlar en del av jobbet om att 

utsmycka melodin. Vilka slags utsmyckningar ska jag använda? Var passar det att utsmycka? Är det 

jag gör bra för att understryka styckets karaktär? Det är många frågor som påverkar hur en musiker 

utsmyckar ett stycke.  

Under högbarocken var det (liksom även tidigare och en bit in i 1800-talet) en självklarhet att en 

musiker skulle lägga till sina egna utsmyckningar i ett musikstycke. Det finns många källor från den 

tiden som handlar om hur man utsmyckade en adagio-sats (det vill säga allmänt en långsam sats).
1
 Det 

finns till och med praktiska exempel på hur man kunde göra detta. Ett exempel är Telemanns Sonate 

metodichi (på svenska kallas de för metodiska sonater) från 1728 och 1732. Här skriver Telemann en 

alternativstämma under melodistämman. Den är baserad på samma meloditoner men innehåller 

utskrivna utsmyckningar. Detta gör han i den första långsamma satsen av varje sonat. 

I detta arbete fokuserar jag just på Georg Philippe Telemann. Telemann är en kompositör som alltid 

har fascinerat mig. I hans musik finns både sådana passager som framkallar känslor och passager som 

är intressanta för intellektet. Jag har spelat mycket av hans musik under mitt musikerskap. Med detta 

arbete vill jag fördjupa min kunskap om hans musik ännu mer. Jag kommer jobba med att utsmycka 

andra satsen (Larghetto) ur Georg Philippe Telemanns Solo X ur Essercizii musici (Hamburg (1740)) 

för blockflöjt och basso continuo (TWV 41:C5). Jag kommer att testa vilka vägar jag kan gå för att 

utsmycka denna sats. Vad är det som styr mina utsmyckningar? Hur gör Telemann när han utsmyckar 

sina metodiska sonater? Jag kommer att fundera över hur hans sätt skiljar sig från mitt sätt och vad jag 

kan lära mig från hans metodiska sonater.  

I min uppsats Konsten att utsmycka en melodi (2014)
2
 finns det ett bakgrundskapitel som 

sammanfattar några av de viktigaste källorna från 1500-talet till 1700-talet i Europa, som handlar om 

att utsmycka en melodi. Det handlar framförallt om att lägga till fler toner till en enklare melodi. I 

bakgrundskapitlet blir det tydligt att det fanns olika sätt som man kunde göra detta på. Det berodde på 

var musiken skrevs, när det var och vem som hade skrivit musiken. I de flesta källor jag tar upp är 

harmoniken och affekten i musiken utgångspunkt för hur melodin utsmyckas. Dessutom behandlar 

uppsatsen på vilka sätt man kan lära ut att utsmycka en melodi. I några intervjuer visar jag exempel på 

hur elever, som nu är professionella blockflöjtister, blev undervisade i ämnet. 

En annan sammanfattning av källor som kan rekommenderas för att sätta sig in i bakgrunden till detta 

arbete är Veilhan, Jean-Claude (1982) Die Musik des Barock und ihre Regeln samt de källor Veilhan 

tar upp i sin bok. 

  

 

1
 Även i snabba satser kunde man utsmycka melodistämman. Men eftersom det inte finns lika mycket utrymme 

så är utsmyckningarna inte lika omfattande som i en långsam sats. Vill man fördjupa sin kunskap om att 

utsmycka en snabb sats rekomenderas kapitlet Von der Art das Allegro zu spielen i Quantz (1752). 

2
 http://kmh.diva-portal.org/smash/get/diva2:735184/FULLTEXT01.pdf 
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2 Uppsatsens struktur 

I detta avsnitt följer en beskrivning av uppsatsens uppbyggnad. 

Jag börjar med att sätta mig in i vad jag hade fått med mig från mina tidigare studier och lärare med 

fokus på att utsmycka en långsam sats. Detta beskrivs i kapitel 4 där jag refererar till min 

övningsdagbok som jag har skrivit under de senaste åren.  

Kapitel 5 beskriver det egentliga arbetet med att utsmycka andra satsen (larghetto) ur TWV 41:C5 (i 

fortsättning kommer det förkortas med larghettot). Jag testar olika varianter för att utsmycka stycket. 

Dessa varianter spelar jag in och skriver ner i ett partitur som finns med som bilaga 1. Avsnitten i detta 

kapitel är upplagda så att de speglar den kronologiska vägen jag tog under arbetets lopp. 

I avsnitt 5.1 beskriver jag en första inspelning av själva melodin. 

Avsnitt 5.2 tar upp bakgrundsinformation om larghetto, 6/8-takt, pastorelle och sicillienne. Avsnittet 

avslutas med en reflektion över en utsmyckad inspelning som har inspirerats av denna information.  

Avsnitt 5.3 handlar om styckets affekt. Avsnittet tar upp olika definitioner av tonartskarraktären och 

en egen analys av stycket. I avsnitt 5.3.3 finns reflektioner över mina nya inspelningar som är ett 

resultat av avsnitt 5.3. 

Telemanns metodiska sonater är utgångspunkten för avsnitt 5.4. Här undersöker jag hans sätt att skriva 

utsmyckningar och överför hans utsmyckningar av de metodiska sonaterna till larghettot. Avsnittet 

avslutas med frågan om huruvida det är önskvärt att kopiera någon annans utsmyckningar. 

Avsnitt 5.5 belyser spontana, fria utsmyckningar. Att kunna utsmycka ett stycke spontant är ett av 

mina mål när jag spelar tidig musik. Har mitt arbete med larghettot hjälpt mig för att bättre kunna 

utsmycka satsen spontant? Jag reflekterar bland annat över var svårigheterna med fria utsmyckningar 

ligger i larghettot. 

3 Bilagor till denna uppsats 

I detta kapitel följer en kort genomgång av alla bilagor till uppsatsen. 

Bilaga 1 är den viktigaste bilagan. I partituret som visas i bilaga 1 skrev jag ner alla utsmyckade 

varianter av larghettot jag testade. Översta raden visar melodistämman utan utsmyckningar, de 

följande raderna visar mina utsmyckningar. För att se vilken version det handlar om står det ett 

tracknummer framför respektive rad som motsvarar tracknumret på CD:n som följer med denna 

uppsats. Innehållet på CD:n finns upplistat i bilaga 2. Den viktigaste delen är inspelningarna med de 

utsmyckade varianterna av larghettot. CD:n innehåller dessutom två stycken från min examenskonsert. 

Här kan man höra hur jag använde utsmyckningar i en konsertsituation där jag spelade som solist med 

en orkester. 

Bilagorna 3 och 4 hör till avsnitt 5.3. Här återges påståenden från olika kompositörer om f-molls och 

C-durs tonartskarraktär.  

Bilagorna 5,6,8 och 9 är praktiska exempel på hur Telemann, Corelli och Roman utsmyckade en 

melodi. De hör till avsnitt 5.4, precis som bilaga 7. I bilaga 7 finns en lista som hör ihop med 

tracknummer 07 och respektive rad i partituret (bilaga1). Raden med tracknummer 07 inehåller 

utsmyckningar som jag tog från Telemanns metodiska sonater. Bokstäverna under raden visar på var 

respektive utsmyckning är tagen ifrån. Detta får man reda på i listan i bilaga 7. 
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4 Anteckningar från övningsdagböckerna 

Innan jag började mitt arbete ville jag få en överblick över hur jag hade jobbat med att utsmycka en 

långsam sats hittills. Det jag gjorde var att titta igenom mina övningsdagböcker som jag har skrivit de 

senaste 8 åren. Eftersom jag inte skriver övningsdagbok regelbundet, finns det några perioder som jag 

inte skriver något om. Samtidigt blir det tydligt när något nytt dyker upp som jag behövde skriva ner 

för att bättre kunna reflektera över eller bara för att sortera mina tankar. Anteckningarna är både det 

som lärare har sagt till mig, det jag har lärt mig under en kurs eller en föreläsning samt egna 

reflektioner. 

Det följande avsnittet sammanfattar det jag uppmärksammade när jag läste mina anteckningar. 

Under en period då jag planerade min övning noggrant dök det ofta upp anteckningar om att jag 

behövde jobba med utsmyckningar i en viss sats eller vid ett visst ställe inom en sats. Att jobba med 

utsmyckningar ingick alltså som en viktig del i min övning.  Det finns anteckningar om att jag vill 

skriva ner mina utsmyckningar, en gång skriver jag till och med att jag behöver öva in mina egna 

utsmyckningar. Det blir tydligt att jag ofta har tänkt ut en egen variant. Samtidigt tycker jag att det är 

viktigt att fortfarande kunna hitta på i stunden. Jag vet att jag gör och har gjort det mycket, men det 

finns inga anteckningar om detta. Inte heller finns det anteckningar om min övningsrutin där jag börjar 

övningen med en improvisation, som oftast är formad efter en stil från barocken; det kan vara en 

rondoform eller en fransk ouvertyr till exempel. 

I början av mina anteckningar hittade jag ett citat från en kurs som jag tycker beskriver väldigt bra vad 

det är man gör när man utsmyckar ett stycke: Det är som att inreda ett hus, alla gör det på olika sätt 

och efter sin egen smak. När man tittar in i huset kan man se vad som är en vägg och ibland finns det 

redan bilder och möbler. Dessa bilder och möbler motsvarar kompositörens egna utsmyckningar. 

Själv ska jag tillägga nu att jag tycker att denna bild är väldigt passande då det också innebär att 

utsmyckningarna inte är fasta. De kan förändras så som ens smak förändras under livets gång. En 

period i livet gillade man kanske den röda soffan i hörnet väldigt mycket tills man inte står ut med den 

längre och ställer ett matbord med bruna stolar på samma ställe istället. När man lär sig att spela sitt 

instrument och får spela sin första drill tycker man kanske att det är helt fantastiskt, men efter några år 

upptäcker man kanske att det finns drillar överallt som egentligen inte passar till stycket och som man 

inte längre tycker om lika mycket. 

Många anteckningar ur mina övningsdagböcker handlar om att jag behöver lägga till fler 

utsmyckningar. Någon enstaka gång tyckte läraren att det hade blivit för mycket eller önskade enklare 

utsmyckningar på grund av styckets karaktär. Jag skriver om att det man vill göra med att utsmycka är 

att förstärka det som redan finns, att göra det vackrare, intressantare eller ännu mer överraskande och 

att understryka gestiken och karaktären i satsen. Andra anteckningar visar på att jag borde tänka 

igenom utsmyckningar jag redan har tänkt ut och till exempel försöka få mer variation i mina 

utsmyckningar eller variera rytm på ett annat sätt. Det fanns ibland en tendens att mina utsmyckningar 

blev snabbare mot slutet av utsmyckningen. Det kunde vara svårt att få in alla toner och gestalta det så 

att continuot skulle förstå vart nästa ton kommer. Mycket av mitt arbete handlade då alltså om 

timingen i utsmyckningarna och att få in ett lugn ibland. När det gäller utsmyckningar som drill, 

flattement och vibrato handlar mina anteckningar om att hitta fler olika sätt att forma dessa. Detta för 

att kunna variera sig bättre och ta fram det sättet som passar bäst till just den tonen som ska spelas 

näst. 

Mycket vikt låg också på att mina utsmyckningar alltid ska följa styckets struktur och harmonier. Den 

viktigaste tonen ska få den viktigaste utsmyckningen. Det står ofta i mina anteckningar att jag behöver 

lära mig ackompangemangsstämman och harmonierna bättre. Någon enstaka gång skrev jag att jag 

behöver läsa på mer om just den franska stilen för att veta när vilket ornament passar bäst.  

Källor från den tidiga musiken har tagits upp under mina blockflöjtslektioner och kurser jag har gått 

sedan jag var 16 år gammal. Källor som nämns bland många andra i mina övningsdagböcker och som 

jag har jobbat mer ingående med är: Sylvestro Ganassi Opera Intitulata Fontegara (1535), Giovanni 
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Luca Conforti Breve et facile maniera d'essercitarsi far passaggi (1593), Jacob van Eyck Der Fluyten-

Lusthof (1654), Arcangello Corelli Violinsonaten op.5 (1700), Jacques-Martin Hotteterre Premier livre 

de pieces pour la flûte-traversiere, et autres instruments avec la basse (1715), Johann Joachim Quantz 

Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen (1752).  

Andra tips från mina övningsdagböcker på hur jag kan öva på att hitta på egna utsmyckningar var 

följande: 

- Börja med att utsmycka en kvint. Ta de enklaste elementen, nämligen en treklang och en skala. 

Blanda de på olika sätt.  

- Öva i sekvenser. Till exempel kan du utsmycka skalor eller olika små melodier som du transponerar 

till olika tonarter. 

- Kopiera sådant som kompositörerna redan har gjort i sina stycken. Det finns många stycken där det 

redan finns utsmyckningar. Analysera vad som är utsmyckningar och vad som är den egentliga 

melodin. 

- Börja med ett mönster som du använder genom hela satsen, då har du något att falla tillbaka på. Till 

exempel kan man börja med att utsmycka hela satsen enbart med trioler. 

- Ta basnoterna men spela din egen stämma. Detta för att få en känsla när harmonierna ändras. 

- Vet vad du vill spela och hör det innan du spelar det. 

- Lyft fram det som inte motsvarar förväntningarna 

 

Utöver dessa tips som jag fick från mina lärare har det varit en stor inspiration att lyssna på dem när de 

spelade själva samt att lära mig från mina medmusiker och lyssna på inspelningar. 

Efter att ha fått en överblick över vad jag har med mig i bagaget är det nu dags att sätta igång med att 

utsmycka stycket. 

5 Utsmyckningar till larghetto (TWV 41:C5) 

I detta kapitel beskriver jag mitt arbete med att utsmycka larghettot ur sonaten TWV 41:C5 av Georg 

Philippe Telemann.  

5.1 Melodin, track 01 

På track 01 på CD:n finns en inspelning som jag gjorde precis i början av arbetet med stycket. Den 

gjordes efter att jag hade spelat satsen några gånger. Förutom en drill som jag la till i takt 26 spelade 

jag bara det som fanns i noterna. Jag la inte till egna utsmyckningar. På inspelningen hör man en 

antydan av rubato, dynamik och vibrato som är uttryck för mina spontana tankar och idéer om hur 

stycket kan gestaltas. Dessa är dock fortfarande helt omedvetna idéer som jag har på grund av min 

erfarenhet av barockmusik och inga slutgiltiga resultat.  

5.2 Satsbeteckning och taktart 

För att kunna ta mer genomtänkta beslut angående gestaltningen och utsmyckningen av satsen, behövs 

det mer bakgrundsinformation. Nedan följer påståenden om larghetto, 6/8-takt, pastorelle och 

sicillienne från källor från 1700-talet. Det är mina översättningar. 

5.2.1 Larghetto 

Larghetto tillhör de satsbeteckningar som betecknar tempot i en sats. Det finns andra satsbeteckningar 

som har betydelse när det gäller satskaraktär, som till exempel agitato. Ett larghetto är lite mindre 

långsam än ett largo, långsammare än ett andante och mycket likt ett andantino. (Rousseau, hämtad ur 

Veilhan, 1982, s.60 och 63) 

Det finns tre kategorier av långsamma satser: mycket långsamt, långsamt och mindre långsamt. 

Larghetto tillhör de mindre långsamma satstyperna. (Marpurg, hämtad ur Veilhan, 1982, s.60) 
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5.2.2 6/8 - takt 

6/8 - takten slår man med två glada slag. (Denis, hämtad ur Veilhan, 1982, s.3) 

6/4 står för ett raskt tempo, framförallt när takten slås i bara två slag; 6/8 dubblar tempot, det betyder 

att det blir mycket snabbt. (Saint-Lambert, hämtad ur Veilhan, 1982, s.6) 

6/8 -takten kan slås med sex raska slag. (L'Affilard, hämtad ur Veilhan, 1982, s.6) 

6/8 - takten slår man med två slag. Den har mycket användning, framförallt i sonater och kantater; 

den är mycket användbar för giguer. (Hotteterre, hämtad ur Veilhan, 1982, s.6) 

6/8 - takten, som är underdelat i två gånger tre åttondelar, motsvarar ett glatt, raskt och livligt uttryck; 

därför ska den slås rätt snabbt. (Brossard, hämtad ur Veilhan, 1982, s.6) 

5.2.3 Pastorelle 

Italienskt musikstycke med pastoral karaktär. De franska pastourellerna står vanligtvis i tvåtakt likt en 

musette. De italienska pastorellerna har mer karaktär, är vackrare; de är lika mjuka och mindre 

tråkiga. De står alltid i 6/8-takt. (Rousseau, hämtad ur Veilhan, 1982, s.87)  

5.2.4 Sicillienne 

En dans med långsammare men tydligare tempo än en gigue. (Rousseau, hämtad ur Veilhan, 1982, 

s.92) 

En ’alla sicilliano’ i 12/8-takt, blandad med punkterade åttondelar, ska spelas enkelt och nästan utan 

drillar och inte för långsamt. Det ska tilläggas få ornament, förutom några sextondelsförslag 

(original: schleifende Sechzehntel) och förslag: eftersom den efterliknar en italiensk herdedans. 

(Quantz, hämtad ur Veilhan, 1982, s.92-93) 

5.2.5 Track 02 

Definitionen av en pastorelle och sicillienne är med i listan ovan eftersom de är kopplade till taktarten 

6/8. En sicillienne står oftast i 12/8-takt men förekommer också i 6/8-takt. Som Quantz beskriver, är 

en sicillienne formad efter en italiensk herdedans. Det innehåller alltså ett pastoralt tema och är således 

en form av en pastorelle. De för en sicillienne typiska rytmiska figurerna finns inte i satsen jag spelar. 

Det som är intressant för mig är att Quantz skriver om vilka utsmyckningar som passar i en sicillienne. 

Han tycker att enkla ornament ska föredras, just för att satskaraktären av en sicillienne är pastoral.  

Även definitionen av satsbeteckningen larghetto är relevant för mig. Larghetto säger ingenting om 

satskaraktären utan beskriver tempot som inte ska vara för långsamt enligt de källorna ovan.  

Taktartsdefinitionerna är mindre intressanta då de bara rör snabba 6/8-takten. Det finns dock fler 

exempel på långsamma 6/8 takter som exemplen sicillienne och pastorelle visar.  

Track 02 innehåller en utsmyckad version där jag tar hänsyn till informationen ovan; det vill säga ett 

inte för långsamt tempo och en pastoral karaktär. Jag tar även hänsyn till Quantzs råd att inte använda 

för många utsmyckningar. 

Denna version tycker jag själv passar inte särskilt bra till stycket. Det känns för enkelt och rakt. Det 

jag kommer att behålla från denna version är att välja ett inte för långsamt tempo. I min analys som 

följer längre ner kommer jag komma fram till en annan karaktär än den pastorala som 6/8-takten 

visade på. Även när jag i nästa avsnitt tittar närmare på tonartskaraktären, det vill säga det som olika 

kompositörer skrev om denna, kommer jag fram till en annan karaktär än den pastorala, lite naiva 

karaktären. 
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5.3 Affekt  

5.3.1 Tonartskaraktär 

Varje ton är antingen färgad eller inte färgad. Oskuld och enfald uttrycks med ofärgade toner. Mjuka, 

melankoliska känslor med b-toner; vilda och starka passioner med kors-toner.
3
 (Schubart, 1803, 

S.377) 

Så som Schubart i citatet ovan, uttrycker sig många andra kompositörer under barocken om olika 

färgningar av toner. Det finns många citat där en kompositör eller musikteoretiker från den tiden 

tillordnar en viss karaktär till varje tonart. Följande påståenden om tonarten f-moll och C-dur är 

hämtade från http://www.koelnklavier.de där det finns en PDF-fil med citat från Charpentier, 

Rousseau, Masson, Mattheson, Quantz, Schubart och andra. Hela citatsamlingen för f-moll och C-dur 

finns i bilaga 3 och 4.  

Tonarten f-moll beskrivs av många musiker från 1700-talet som en klagande tonart. Den beskrivs med 

ord som sorg, förtvivlan, svart hjälplös melankoli, svårmod, längtan efter graven och högsta uttryck av 

smärta. 

Tonarten C-dur beskrivs däremot framförallt som glad. Här hittar kompositörerna ord som stor, ren, 

oskuld, naiv, ädel, uppriktig, krigisk och praktfylld. 

I sonaten TWV 41:C5 står första och tredje satsen i C-dur och andra satsen (larghetto) står i f-moll. 

Betraktar man bara grundtonarterna och hur dessa beskrivs i källorna borde mellansatsens karaktär 

vara den tyngsta av de tre satserna i sonaten. När jag i det följande avsnittet analyserar larghetto-satsen 

kommer jag fram till en karaktär som överensstämmer med det de ovan nämnda källorna skriver om 

tonartskaraktären f-moll. 

5.3.2  Analys 

I detta avsnitt följer en kort analys av larghettot och några tolkningar som gäller satskaraktären och 

innehållet. 

Styckets grundtonart är f-moll. Basstämman och överliggande harmoniken rör sig i punkterade 

fjärdedelar. Under första frasen som sträcker sig till takt 4 börjar basen med en rörelse som fyller en 

kvint nedåt. Även i melodistämman börjar temat med en utfylld kvintrörelse nedåt och fortsätter med 

en kretsrörelse kring f''. Första frasen är indelad i två lika långa delar. Istället för att gå vidare till nästa 

tyngdpunkt i takten, slutar båda delarna väldigt plötsligt som om den som spelar inte vågar, vill eller 

vet hur den ska fortsätta sin berättelse. I takt 5 och 6 börjar en pendlande rörelse, både i 

melodistämman och i basstämman. Fast det är samma fraslängd som tidigare, kommer pausen i 

melodistämman även här oväntat. Det som jag förväntade mig är att melodistämman skulle fortsätta 

uppåt mot f'''. Istället så lägger basstämman en Ess-dur orgelpunkt samtidigt som melodistämman 

äntligen börjar en längre fras. Men även här är det som om spelaren inte riktigt vet vart det hela ska 

leda. Det upprepas samma motiv, en utfylld kvint uppåt, tre gånger och frasen sluter återigen mitt i en 

rörelse. Nu är vi i takt 9, där förväntningarna är att melodistämman kommer gå vidare till ess'' som i 

rörelserna innan. Istället blir det en paus igen. I takt 10 återupptas huvudtemat, nu i Ass-dur. Detta är 

en lättnad eftersom orgelpunkten i Ess-dur i efterhand blir en dominant till Ass-dur. Temat fortsätter 

precis som i början av satsen med en skillnad i fjärde takten. Denna gång fortsätter melodistämman 

och det skulle kunna komma den första ordentliga kadensen i stycket, men istället för ett ass'' är det ett 

a'' på ettan i takt 14 och melodin går i kromatiskt rörelse vidare tills den första riktiga kadensen 

avslutas i takt 16. Efter tre takter som liknar temat, men har med sig en rytmisk nyhet (överbindningen 

mellan tredje och fjärde åttondel) återkommer orgelpunkten från takt 7 fast nu i C-dur. Den avslutas på 

 

3
 Originaltext: Jeder Ton ist entweder gefärbt, oder nicht gefärbt. Unschuld und Einfalt drückt man mit 

ungefärbten Tönen aus. Sanfte, melancholische Gefühle, mit B Tönen; wilde und starke Leidenschaft, mit 

Kreuztönen. 
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precis samma plötsliga sätt som tidigare. I takt 23 börjar temat igen, nu återigen i f-moll. I fjärde 

takten av temat fortsätter det så som det redan gjordes i Ass-dur varianten men denna gång blir det en 

kadens i f-moll så som det förväntas. Här är styckets egentliga slut. Det som följer är en coda som 

börjar med samma pendlande rörelse som i takt 5. Stycket avslutas efter ett stort gemensamt andetag 

(detta är det enda stället där basstämman pausar) i C-dur som är grundtonarten i den följande 

avslutningssatsen. 

Melodistämman är genom hela satsen väldigt enkelt uppbyggd. Det finns många återkommande 

figurer. Först tror man att det är en enkel vacker vaggvisa, men det ligger något rastlöst, mörkt och 

sorgset över det hela. Fraserna som inte avslutas är för mig som om någon har tappat ord och hoppet. I 

mina ögon kan satsen ses som en längtan efter något som man har förlorat. Man försöker om och om 

att hitta tillbaka till det, men man lyckas aldrig. Det man har förlorat ligger kanske i den pastorala 

enkla sidan som stycket har genom sin enkla uppbyggnad av melodin. Vill man gå ännu längre, skulle 

det kunna tolkas som en längtan efter det enkla i livet som inte längre finns. 

5.3.3 Track 03-06 

Track 03 innehåller ett första försök att utsmycka satsen på nytt. Det var svårare än förväntat att hitta 

på något passande. Oftast kändes det jag testade för överdrivet eller så hade min utsmyckning precis 

kommit igång och då avbröts frasen igen. För att kunna känna mig tryggare i mina utsmyckningar och 

fraseringen är nästa steg att lära sig basstämman och harmonierna bättre. Detta är en av de viktigaste 

punkterna i mina anteckningar från övningsdagboken. Track 04 innehåller basstämman. Track 05 

innehåller en inspelning av harmonierna. Jag följer generalbasbesiffringen och bryter ackorden i 

löpande sextondelar i denna inspelning. I samma anda som jag gjorde inspelningarna track 04 och 05 

spelade jag melodistämman några gånger samtidigt som jag hade basstämman framför mig
4
. Dessutom 

spelade jag melodistämman samtidigt som jag lyssnade på basstämman på track 04 och 05. Efter detta 

känns det som att jag är mycket mer bekant med stycket. Track 06 innehåller ännu en utsmyckad 

version av larghettot. Den varianten spelade jag in efter arbetet med basstämman. Den känns som den 

hittills bästa varianten. Det jag försökte göra i mina utsmyckningar är att lägga höjdpunkten i takt 14-

16 där flöjtstämman skruvar sig åter en gång ännu längre tills den kommer fram till kadensen.
5
 

Dessutom har jag förstärkt utsmyckningen i sista takten så att kadensen får ordentligt med utrymme. 

Orgelpunktdelarna däremot känns inte lika angelägna, då detta är ställen där melodin fastnar i precis 

samma mönster om och om igen. Istället för att variera dessa passager väljer jag att behålla karaktären 

av ett mållöst letande efter rätta ord. Jag spelar dessa passager som de står i noterna förutom andra 

gången där jag lägger till en liten figur med en drill. 

  

 

4
 Se avsnittet med anteckningar från övningsdagbocken och tips från mina lärare för att lära sig att utsmycka ett 

stycke. 

5
 Även detta är ett resultat av det jag har lärt mig under åren om att utsmycka en sats. Som jag skriver i kapitel 4 

om anteckningar från min övningsdagbok och min undervisning, så låg mycket vikt på att mina utsmyckningar 

alltid ska följa styckets struktur och harmonier. Den viktigaste tonen ska få den viktigaste utsmyckningen. Lyft 

fram det som inte motsvarar förväntningarna. 
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5.4 Telemanns metodiska sonater 

Detta kapitel handlar om att kopiera sådant som kompositörerna redan har gjort i sina stycken och att 

jobba med källor från barocken som handlar om att utsmycka en melodi. (Se kapitel 4 med 

anteckningarna från övningsdagboken.) 

1728 skrev Telemann sex sonater där han gav en utsmyckad version till de första långsamma satserna i 

alla sex sonater. Det är hans Sonate metodiche à Violino Solo ò Flauto traverso. Uppföljaren, med 

ännu sex sonater till, skriver han 1732. På svenska kallas dessa tolv sonater för metodiska sonater. För 

oss idag är detta en chans att se vad Telemann hade för smak när det gäller utsmyckningar. För mitt 

arbete med larghettot letade jag först fram två satser med utsmyckningar som liknar larghettot jag 

arbetar med. Jag hittade ett Largo i a-moll i 6/8 takt, första satsen ur sonat 5 ur första delen, och en 

Siciliana i h-moll i 12/8 takt, första satsen ur sonat 1 ur andra delen. Satserna finns som bilaga 5 och 6. 

Jämför man mina utsmyckade versioner med Telemanns versioner, så ser man att Telemann utsmyckar 

mycket mer än jag gjorde i mina versioner. Det finns inte en enda fras som är utan utsmyckningar. 

Påfallande är att han utsmyckar från första början av satsen. Quantz (1752) däremot skriver att en 

musiker först behöver spela den simpla sången (det vill säga en version utan utsmyckningar) innan 

den borde börja utsmycka en melodi. Telemanns utsmyckningar är mycket omväxlande vad det gäller 

rytm. Han blandar både villkorliga utsmyckningar och väsentliga ornament. Dessa är uttryck som är 

präglade av Johann Joachim Quantz. Han beskriver i hans Versuch einer Anweisung die Flöte 

traversiere zu spielen (1752) skillnaden mellan dessa två slags utsmyckningar. De väsentliga ornament 

(original: wesentliche Manieren) innebär små ornament som drill och förslag och behöver enligt 

honom alltid vara med när man framför ett stycke. De villkorliga utsmyckningar (original: willkürliche 

Verzierungen) är beroende på spelarens villkor, det är större utsmyckningar av melodiska slag som 

visar på den framförandes smak. I utsmyckningarna i Telemanns metodiska sonater speglas det tydligt 

att Telemann tillhör den tyska blandade smaken. Även detta är ett begrepp som Johann Joachim 

Quantz präglade. Blandade smak betyder att det blandas franska och italienska stilelement, som det 

var vanligt i Tyskland under barocken. De villkorliga utsmyckningarna räknas till den italienska stilen, 

de väsentliga ornamenten till den franska stilen. 

5.4.1 Track 07 

Track 07 innehåller en utsmyckad variant där jag kopierar utsmyckningar ur Telemanns tolv 

metodiska sonater. Jag behövde förstås ibland förändra originalutsmyckningarna mer eller mindre så 

att de passar till harmonierna och taktarten. I bilaga 1 finns det bokstäver under stämman som tillhör 

track 07. Dessa bokstäver visar på ur vilken sonat och takt respektive utsmyckning är hämtad, listan 

finns som bilaga 7. När jag spelar satsen med dessa utsmyckningar blir det uppenbart en helt annan 

sak än förut. 

5.4.2 Utsmyckningar a la Telemann? 

En viktig fråga när jag ska fortsätta jobba med satsen är, hur mycket versionen med Telemanns 

utsmyckningar är min version och hur mycket det är Telemanns version? Är det överhuvudtaget målet 

att utsmycka satsen precis som Telemann kunde ha gjort det?  

När man spelar en sats med sina egna utsmyckningar ger detta en möjlighet att sätta sin egen prägel, 

kanske till och med att ha med sin egen stil och smak. Detta är just något som speglas i de villkorliga 

utsmyckningarna. Där finns det utrymme att hitta på något eget. Ett tydligt exempel från barocken som 

visar på hur olika kompositörer kunde skriva helt olika utsmyckade versioner av samma stycke är 

Corellis op. 5. Jämför man versionen som visas i bilaga 9, som förmodligen är Johann Helmich 

Romans version, med bilaga 8, som förmodligen är Corellis egna utsmyckningar, så är det tydligt att 

båda utsmyckar samma stycke på helt olika sätt. Hur hade en Johan Helmich Roman spelat Telemanns 

larghetto? Hade det låtit som Telemann eller som Roman i våra öron? Han hade nog i alla fall inte 

försökt att anpassa sig helt efter Telemanns smak utan lagt till utsmyckningar enligt sin egen stil. 
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5.5 Fria utsmyckningar, track 08 

Alla utsmyckningar hittills i detta arbete är sådana utsmyckningar som jag tänkte ut i förväg och skrev 

ner i noterna. Att kunna utsmycka en melodi innebar under barocktiden dock att man kunde hitta på i 

stunden. Att hitta på i stunden är något jag är van att göra. Ibland kan jag fortfarande känna en viss 

osäkerhet eller uppfatta mina spontana utsmyckningar som mindre infallsrika än de jag tänker ut i 

förväg. Det grundliga arbetet med satsen hjälpte mig mycket för att jag nu kan hitta på i stunden utan 

att falla tillbaka på en mycket lägre nivå. Track 08 innehåller en utsmyckad variant med spontana, fria 

utsmyckningar. Även här finns det noter i bilaga 1 som jag noterade i efterhand. När jag testade flera 

spontant utsmyckade varianter hade jag alltid nya spontana infall. Ibland blandade jag in 

utsmyckningar som jag hade spelat i en av mina tidigare varianter
6
, men oftast var det helt nya 

utsmyckningar. Drillar är dock en väldigt vanlig utsmyckning som jag använder ofta. De sitter på 

något sätt i fingrarna som inget annat. En annan svårighet förutom de många automatiska drillarna, var 

de fraser som aldrig avslutas. Jag ville automatiskt spela en ton till på första respektive andra slaget i 

takten som skulle avsluta frasen. Det visar på hur ovanligt det är med sådana oavslutade fraser. Det 

behövdes några genomspelningar med spontana utsmyckningar för att vara säker i att jag hamnar rätt. 

Ett problem var förstås också att jag spelade in mina utsmyckningar utan att ha ett continuoinstrument 

med. Det skulle ha förenklat det hela mycket och säkert gett mig ännu mer inspiration. 

  

 

6
 Det är alltid bra att ha testat olika varianter och mönster man kan falla tillbaka på. Ett tips i mina anteckningar 

från övningsdagboken var ju att testa ett mönster genom hela satsen, så att man har något att falla tillbaka på. Nu 

när jag har testat olika varianter får jag inte bara "ett mönster" att falla tillbaka på utan en utsmyckning som 

passar till satsen. 
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6 Resultat 

Detta arbete var ett väldigt givande arbete för mig. Det har väckt nya tankar inom ett område som 

alltid är med när jag spelar tidig musik. Jag hoppas att det även kan inspirera andra att börja med att 

utsmycka långsamma satser inom tidig musik eller att fördjupa sig ännu mer i detta område. Det finns 

förstås många olika vägar man kan gå när man jobbar med utsmyckningar. Det jag visar är bara en 

möjlig variant och skulle kunna fördjupas ännu mer. 

Att utsmycka långsamma satser är något som jag har gjort väldigt mycket under mina år som student 

och även tidigare. Fast jag redan var medveten om hur mycket fler utsmyckningar Telemann använder 

än de flesta artister idag, var jobbet med att gå genom alla 12 metodiska sonater och leta efter 

utsmyckningar som passar till satsen jag spelar spännande. Det har gjort att jag har blivit ännu mer 

medveten om hur många möjligheter och varianter det finns i att utsmycka en melodi. Telemanns 

rytmiska varianter och hans sätt att ibland vända upp och ner på melodin är fascinerande. Genom att 

spela in alla varianter och genom jobbet med de metodiska sonaterna har jag fått ett ännu rikare förråd 

med byggstenar som jag kan använda när jag jobbar med långsamma satser inom högbarocken. Även 

när det gäller mina spontana utsmyckningar känns det som att jag har kommit ett steg längre. Det finns 

mer variation och jag är säkrare inom det jag gör. 

Arbetet har gett inspiration till att vara väldigt noggrann när jag jobbar med utsmyckningar. Mina 

anteckningar från övningsdagboken hjälpte mig att veta var jag befinner mig. Dessutom gav de en 

naturlig inspiration för vad jag kunde testa som nästa steg. För mig blev det uppenbart att jag visste 

vad som var nästa nödvändiga steg för mig att ta. Detta är förstås ett resultat av alla mina tidigare 

försök att utsmycka en sats, allt jag lärt mig från mina lärare och när jag själv testade olika varianter 

tidigare. Det blev tydligt att en analys av satsen behövdes innan jag kunde hitta passande 

utsmyckningar som motsvarar satsens struktur. Också den harmoniska analysen är ett absolut måste. 

Utan att kunna harmoniken i en sats går det inte att förstå satsen helt och det blir svårt att hitta något 

som passar till harmoniken. 

Det finns tre viktiga punkter att tänka på som detta arbete har gett mig som resultat. Det är 

harmoniken, strukturen och källstudier. Tidigare när jag jobbade med utsmyckningar kunde jag ofta 

börja väldigt tidigt med att lägga till utsmyckningar. I fortsättningen ska jag ta mig tid att först sätta 

mig in i harmoniken och analysera ett för mig nytt stycke, så jag vet vilka ställen som är mest viktiga 

eller oväntade och vilken grundaffekt stycket har. På så sätt blir det enklare att hitta passande 

utsmyckningar och jag låtar inte bara en magkänsla och slumpartat letande styra mina utsmyckningar. 

Dessutom ska jag ännu grundligare sätta mig in i andra källor inom tidig musik som rör utsmyckningar 

inom motsvarande stil. Mitt mål är att bygga upp ett rikt materialförråd som sitter bra i fingrarna och 

som passar till stilen. Samtidigt har frågan vad som är min egen stil väckts återigen. Det ska bli 

spännande att se hur jag kommer förändra min smak med åren och (för att använda citatet från en kurs 

igen) hur jag kommer att byta ut inredningen i mitt hus då och då. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Mina utsmyckningar av Larghetto ur TWV 41:C5. 
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Bilaga 2 

CD:ns innehåll 

 

Track 01 – melodistämma Larghetto 

Track 02 – utsmyckat Larghetto (pastoral karaktär) 

Track 03 – utsmyckat Larghetto (efter analys) 

Track 04 – basstämma Larghetto 

Track 05 – Ackordbrytning Larghetto 

Track 06 – utsmyckat Larghetto 

Track 07 – utsmyckat Larghetto (a la Telemann) 

Track 08 – spontant utsmyckat Larghetto 

Track 09-12  

Nicola Fiorenza (efter 1700 - 1764) 

Konsert i a-moll 

Grave, Allegro, Largo e staccato, Allegro assai  

Track 13-16  

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)  

Konsert i C-dur - TWV 51:C1 

Allegretto, Allegro, Andante, Tempo di Minuet  

Medverkande är: 

Jana Langenbruch - blockflöjt 

Elin Nilsson - barockfiol  

Sandra Marteleur - barockfiol 

Andrea Ravandoni - barockviola 

Stina Petersson - barockcello 

Sarah Nygren - barockkontrabas 

Marcus Mohlin -cembalo 
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Bilaga 3 

Citat f-moll tonartskaraktär.  

(hämtad från http://www.koelnklavier.de) 
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Bilaga 4 

Citat C-dur tonartskaraktär.  

(hämtad från http://www.koelnklavier.de) 
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Fortsättning bilaga 4 från nästa sida på samma PDF: 
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Bilaga 5 

Telemann metodiska sonater: Sonata 5 sats 1 (1728) 

(hämtad från http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/65/IMSLP63134-PMLP128830-

Telemann_-_Sonate_Medodiche.pdf) 
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Bilaga 6 

Telemann metodiska sonater: sonata 1 sats 1 (1732) 

(hämtad från http://burrito.whatbox.ca:15263/imglnks/usimg/6/65/IMSLP63134-PMLP128830-

Telemann_-_Sonate_Medodiche.pdf) 
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Bilaga 7 

Hänvisning till Telemanns utsmyckningar från track 07 i partituret (bilaga 1).  

Sonaterna i metodiska sonaternas första del betecknas med sonat 1-6, sonaterna i andra delen med 

sonat 7-12. 

 

a – sonat 2 takt 1 

b – sonat 1 takt 6 

c – sonat 9 takt 23 

d – sonat 5 takt 3-4 

e – sonat 2 takt 2 

f – sonat 10 takt 43 

g – sonat 6 takt 15 

h – sonat11 takt 12 

i – sonat 3 takt 20-21 

j – sonat 8 takt 5 och 4 

k – sonat 9 takt 20 

l – sonat 1 takt 6 

m – sonat 8 takt 6 

n – sonat 1 takt 10 och 13 

o – sonat 10 takt 32 

p – sonat 3 takt 3 

q – sonat 9 takt 22 

r – sonat 6 takt 15 

s – sonat 3 takt 50-51 

t – sonat 12 takt 3 

u – sonat 6 takt 1 

v – sonat 7 takt 12 

w – sonat 5 takt 37 

x – sonat 5 takt 2 

y – sonat 3 takt 38 

z – sonat 7 takt 10 

å – sonat 7 takt 8 

ä – sonat 6 takt 17 

ö – sonat 7 takt 6 

ü – sonat 1 takt 14-15 
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Bilaga 8 

Corelli op.5 sonata 5, sats 1. Utsmyckningarna är förmodligen Corellis egna utsmyckningar. 

(hämtad från http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP98550-PMLP28348-

Opus_5__Parte_prima__Estienne_Roger__Amsterdam__n.d._.pdf)   
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Bilaga 9 

Corelli op.5 sonata 5, sats 1. Förmodligen Johan Helmich Romans version. 

(hämtad från http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/f/f7/IMSLP92538-PMLP28348-corelli_5.pdf) 

 

 


