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I 

Sammanfattning 

I detta självständiga arbete gör jag en omfattande analys av första satsen i Carl Philipp 

Emanuel Bachs verk Flöjtkonsert i d-moll. I mitt arbete har jag studerat kompositörens 

liv och samtid, gjort en teoretisk analys av Allegrot i flöjtkonserten samt analyserat min 

övningsteknik och med hjälp av relevant litteratur fått nya verktyg till själva 

instuderingsprocessen av detta stycke.   

 

Nyckelord: Carl Philipp Emanuel Bach, flöjt, flöjtkonsert, d-moll, Quantz  
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Inledning och Bakgrund 

 

Bakgrund 
I början av höstterminen bestämde jag mig för att spela Carl Philipp Emanuel 

Bachs flöjtkonsert i d-moll. Första gången jag hörde stycket var på en gemensam 

lektion vi hade när jag gick år två på min utbildning, då min klasskamrat spelade 

upp den. Det jag fastnade för var det dramatiska och pampiga temat. Temat börjar 

på en ganska låg ton, vilket är ovanligt jämfört med de stycken jag spelat förut, 

med beteckningen forte. Jag tycker att det motivet har en bestämd och hård 

karaktär. Det följs ganska direkt av ett motiv som är mjukt och sångbart. Det var 

kontrasten mellan de två motiven som fick mig att vilja spela konserten. Jag har 

tidigare spelat en sonat av C.Ph.E Bach och några av hans far J.S Bach, men jag 

har aldrig reflekterat över vad det finns för uppförandepraxis kring musik skriven 

under den perioden.  

 

Kompositören 
Carl Philipp Emanuel Bach, son till Johann Sebastian Bach och Maria Barbara 

Bach, föddes den 18e mars i Weimar 1714. C.P.E Bach fick sin grundliga 

musikutbildning från sin far i hemmet och studerade sedan vidare vid s:t 

Thomasskolan i Leipzig. Han studerade även juridik vid universitetet i Leipzig, 

vilket gav honom en grundlig allmänbildning enligt hans far. Bach fortsatte sina 

juridikstudier vid universitetet i Frankfurt och tog examen efter tre år. Därefter 

ägnade han sig åt musik. Det var viktigt att välja en bana inom musik i familjen 

Bach, alla syskon till Emmanuel hade studerat och varit verksamma inom det 

området. I Frankfurt kom Emmanuel i kontakt med musikvärlden genom 

Collegium Musicum där han fick utöva komposition, dirigering och klaverspel. 

Dock lyckades han inte etablera sig där och reste därför till Berlin 1738 i hopp om 

att kunna försörja sig som musiker. Väl i Berlin blev Bach anställd vid Frederick 

den andre av Preussen hov. Kungen var flöjtist och även kompositör. Bachs uppgift 

vid hovet var att ackompanjera kungen på cembalo, övervaka repetitioner med 

hovorkestern samt utöka dess repertoar med egna kompositioner. Här arbetade 

Bach i närmare 30 år.   
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Vid hovet träffade Bach andra framstående musiker och kompositörer, bla Joachim 

Quantz (som var kungens flöjtlärare) och Johann Gottleib. Här började han att 

utforska sin kompositionsteknik genom att utforska och smått göra sig fri från det 

”gamla” strikta kontrapunkts-komponerandet. Att arbeta i kung Fredericks tjänst 

var inte alltid så lätt, Bach var tvungen att hela tiden vara vaksam mot kungens 

önskemål. Det var endast Quantz som fick lov att kritisera kungens arbete inom det 

musikaliska, han ska ha uttalat dig mycket senare med att ”Among all my works, 

especially for the clavier, there are only a few trios, sonatas and concertos which I 

composed in full freedom and for my own use” (Reeser s.30) Till slut kände Carl 

Philipp Emmanuel att det var dags att söka sig vidare och fick då överta tjänsten 

som kantor i Hamburg efter att hans gudfar Telemann, som tidigare haft den 

tjänsten, gått bort. Nu hade han en liknande tjänst som hans far haft i Leipzig. I 

Hamburg hade Bach rollen som kompositör, kantor och kapellmästare för fem 

kyrkor. Tidigare hade Bach mest ägnat sig åt instrumental musik, men nu började 

han komponera vokal musik, han la även ner tid på att blåsa liv i Hamburgs 

konsertliv. År 1768 gav han ut en serie av 20 abonnemangs konserter, vilket han 

gjorde igen året efter. Carl Philipp Emmanuel Bach dog den 14e december år 1788, 

75 år gammal, efter en tids sjukdom. Efter sig lämnade han sin fru Johanne Maria, 

tre vuxna barn och över 800 kompositioner.    

 

Konsert i d-moll för flöjt 
Konserten som jag spelar är troligtvis skriven under Bachs tid hos Frederick den 

andra av Preussens hov. Konserten med sina tre satser är skriven i en klassisk 

konsertform med en inledande snabb sats, en långsam mellansats samt en snabbare 

tredje och avslutande sats. Första satsen, som jag har valt att fokusera på, är skriven 

i rondo-form med ett tema, tema A, som återkommer och varvas av olika 

sidoteman.  
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Syfte 
Syftet med mitt arbete var att genom att få fler verktyg i instuderingsprocessen 

genom att läsa om barockens uppförandepraxis och därefter själv kunna fatta beslut 

om tolkning utifrån mitt eget kunnande och konstnärliga instinkter. Det ska även 

resultera i en inspelning av allegrot. 

 

Metod 

 

Tidsplan 
I början av arbetet fick vi i uppgift att göra en tidsplan över huu vi skulle lägga upp 

arbetet. Då såg min planering ut såhär: 

 v. 39 – Hittat litteratur  

v. 43 – Klar med biografi Bach 

v. 48 – Klar med form-, och harmonisk analys av stycket 

v. 49 – Påbörja diskussionsdelen 

v. 2-4 – Diskussionsdelen ska bli klar 

v. 4-7 Finputs innan inlämning  

Detta var en något naiv planering så jag inte insåg hur mycket jag skulle ha att göra 

utöver detta arbete, och ju längre processen pågick var jag tvungen att göra en ny 

tidsplan. Den kom att se ut såhär: 

v. 39 Hitta litteratur 

v. 50-51 Klar med biografi och harmonisk analys 

v. 4 Form på uppsatsen och innehållsförteckning 

v.4-7 Påbörja skrivarbetet  

v.8 Lämna in första utkastet 

Den planeringen blev mer realistisk och jag hade mycket lättare att följa den.  
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Tillvägagångssätt 
Innan själva instuderingsprocessen började, och även långt innan jag ens sett 

noterna, hade jag en klar bild av hur konserten låter. Jag hade dels hört den spelas 

av en studiekamrat på skolan och dels lyssnat på flertalet inspelningar och hittat en 

inspelning som jag tyckte bäst om. När jag fick noterna i handen var det med andra 

ord inte ett tomt ark som jag skulle få en chans att utforska, utan jag visste redan 

hur jag ville att det skulle låta. Jag började med att spela igenom stycket några 

gånger för att få en känsla av formen och se vilka tekniska svårigheter jag skulle 

stöta på.  Nästa steg var att isolera de takter eller figurer som var svåra och öva 

enskilt på dem. Jag tog ner tempot till ett då jag kunde spela figuren utan problem, 

därefter tog jag upp tempot gradvis tills jag nådde det tempo jag ville ha. När inte 

det räckte gjorde jag små övningar utifrån vad som var svårt eller så övade jag på 

redan färdiga övningar. När själva grunden satt började det konstnärliga arbetet 

med fraser, bågar och andra uttrycksformer. Då utgick jag mycket från en 

inspelning jag gillade och min lärares idéer och tankar. När jag blev osäker på hur 

jag skulle frasera på något ställe återgick jag till inspelningar och rådfrågade min 

lärare. Det fanns redan många bågar inskrivna i den utgåvan jag har, de flesta 

bågarna spelade jag som det stod, men på vissa ställen kom det naturligt till mig att 

antingen ta bort, lägga till eller flytta en båge utifrån hur bågen kunde underlätta de 

tekniska problemen. För att utveckla och fördjupa min instudering valde jag att läsa 

en bok skriven av en musiker och tonsättare som var verksam under samma tid som 

C.Ph.E Bach. Boken heter On playing the Flute skriven av Joachim Quantz. I 

boken studerade jag kapitlet om hur man ska spela ett allegro, eftersom det är 

precis det jag gör. 
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Analys 
När jag hade övat in stycket gjorde jag en analys över harmoniken och formen som 

uppgift i ett ämne som heter ”analys och instudering”. Jag fick även göra ett 

grafiskt schema över hur dynamiken och intensiteten rörde sig och en motivkatalog 

över de olika teman som förekommer (se bilagor). Både det grafiska schemat och 

motivkatalogen fick det musikaliska att bli mer greppbart då jag fick det på bild 

framför mig. Att plocka isär stycket på detta sätt och analysera alla beståndsdelar 

har varit till stor hjälp när det kommer till frasering och vilka toner man ska lyfta 

fram. 

 

Konserten inleds med ett förspel på 47 takter. I förspelet presenteras huvudtemat, 

tema A, som har en pampig och bestämd karaktär. Huvudmotivet i tema A är 

uppdelat i två olika karaktärer vars fraser sträcker sig över fyra takter. Motiv a1 har 

en hård och dramatisk karaktär. Här växlar Bach mellan tonika och dominant  

 

 

Det följs utav motiv a2 som är mjukt och melodiskt, en kontrast mot motiv a1.  

 

I takt 32 kommer det in ett nytt motiv i form av en triol. Här växlar harmoniken 

endast mellan tonika och dominant. Det leder oss fram till ett sidomotiv som endast 

återfinns i pianostämman. Jag kallar det för en signal som talar om att snart är 

förspelet/mellanspelet slut och flöjtstämman börjar.  

 Triol-temat 

Signalen 
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I takt 75-76 inträffar dock något spännande. Här bryter Bach mot det fasta mönstret 

på fyra takters fraser. Man får känslan av att frasen borde sluta i takt 79, på 

halvnoten, men istället fortsätter den i ytterligare 8 takter innan frasen avslutas, och 

då har musiken modulerat till F-dur, d-molls dur-parallell. 

  

I takt 115-120 kommer signalen för att mellanspelet är över och i takt 121 kommer 

solostämman in på tema B som går i F-dur. Det som är spännande med tema B är 

att Bach har förlängt fraserna till sex takter istället för fyra.  

I takt 139 kommer tema A tillbaka väldigt kort för att sedan gå över till tema C, i 

takterna 145-156, som är en genomföring. 

 

Fraserna sträcker sig över endast två takter. Det här temat är typiskt för en 

genomföring. Ett kort motiv som löper över en kvintgång. 

 

 I takt 181 hörs huvudtemat snabbt, som en signal långt borta i fjärran som talar om 

att snart kommer vi tillbaka till huvudtemat. I takt 194 är vi tillbaka i tema A, den 

här gången i tonarten a-moll, men det är inte i solostämman utan i pianostämman 

som huvudtemat kommer. Flöjten kommer in i takt 224, och då med vad jag vill 

kalla för tema D. Det är en variant på huvudtemat då det är det karaktäristiska 

brutna ackordet som ligger i grundläge. Huvudtemat spelas i sin originalform i 

pianostämman. 
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Vi är tillbaka i huvudtonarten d-moll i takt 230. I kommande avsnitt växlar Bach 

mellan tonikans dur-parallell F-dur. I takterna 245-258 har Bach skrivit ett slags 

”fråga-svar” sekvens där pianot spelar huvudmotivet: 

  

och flöjten svarar med triol-motivet: 

 

 

I takt 275 kommer huvudtemat tillbaka igen, även den här gången i pianostämman. 

Det leder fram till en till genomföring som jag har valt att kalla för E. Den sker på 

samma sätt som genomföringen i takterna 146-193.  

Solostämman slutar i takt 312 på ett lågt d, samma ton som hela stycket börjar 

med. Pianot fortsätter med ett efterspel nästintill identiskt med förspelet, skillnaden 

är att efterspelet är 10 takter kortare. Här går Bach även igenom de viktigaste 

motiven som har förekommit i satsen.  

 

Dokumentation  
Jag har dokumenterat mitt arbete genom att föra övningsdagbok över de passen då 

jag har övat på Allegrot samt spelat in när jag har haft instudering med pianist och 

när jag har haft gemensam lektion. Jag har även dokumenterat det min lärare och 

instuderare sagt till mig om stycket i min övningsdagbok. Jag kommer även att 

dokumentera den här satsen genom att göra en inspelning när instuderingsarbetet är 

klart. 
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Instuderingsprocessen  

 

Tekniska svårigheter 
Överlag är inte allegrot tekniskt svårt, satsen rör sig över ett intervall mellan två 

oktaver och man spelar mest i flöjtens mellanregister som är mycket bekvämt att 

spela i, tempot är även det väldigt bekvämt och kräver inte att man tänjer på ens 

gränser. Det som jag har behövt öva mycket på är de olika drillarna som 

förekommer. Jag har problem med att komma ur dem och att få dem riktigt snabba 

och briljanta. Utöver drillarna har avsnitten C och E, genomföringen, varit en 

utmaning. I de passagerna lägger Bach till många tillfälliga förtecken, bland dem f# 

och g# som gör det svårare att spela jämnt då f# kräver att man använder höger 

ringfinger som inte är lika rörligt som de andra fingrarna och g# kräver att man 

lägger till en klaff då med vänster lillfinger, så med ett slött ringfinger och ett 

”extra”-finger behöver den passagen extra övning.  

I On playing the flute av J. Quantz skriver han att drillar i ett allegro ska spelas 

glatt snabbt för att förstärka allegrots glada karaktär ”In Gay musical ideas the 

shakes must be played happily and quickly. (....)Both impart greater liveliness and 

shimmer(…) (Quantz,1752 s.132). Den första drillen som förekommer är mellan 

D2 och E2 och avslutas på ett C#2. Den drillen är svår eftersom man drillar med 

höger ringfinger. Det fingret är stelt och svårt att röra fort jämnt när de andra 

fingrarna håller ner klaffar. En annan bidragande faktor till att drillen är svår är att 

den är kort, den sträcker sig endast över en 4e-del, så jag måste hinna drilla och 

sedan ta mig snabbt vidare. Det jag brukar göra för att underlätta drillandet är att på 

förhand bestämma mig för hur många växlingar jag ska göra mellan tonerna drillen 

ligger mellan. Efter att provat lite olika kom jag fram till att ca5-6 växlingar var 

lagom. När jag bestämt det började jag att öva långsamt på drillen, och då inte 

enbart på själva drillen utan också även på att komma ur den. Så jag spelade drillen 

mellan D2-E2 och avslutade sedan på C#2. Sedan tog jag successivt upp tempot. 

Jag tycker det är viktigt att ta sig ur drillen på ett snyggt sätt, för om det inte blir 

smidigt förloras den briljanta karaktären. Nästa svåra drill kommer i takt 79. Det är 

en viktig drill då den är slutet på en kadens och samtidigt avslutet på en fras. 

Drillen utgår från ett G2 till ett A2, som i sammanhanget är kvinten i 

dominantackordet i detta parti. Drillen leder till ett F2 i takten efter. Den här drillen 

är längre än den förra, vilket gör den något lättare, men här ska man drilla med 
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vänster ringfinger som även det är ett finger som inte har mycket rörlighet. Ännu 

en faktor som gör det till en svår drill är att man bör göra ett crescendo samtidigt 

som man drillar, eftersom den leder så starkt till tonen efter. Jag övar på samma 

sätt som med den föregående drillen. Ett parti som har varit tekniskt utmanande är 

genomföringen, tema C, mellan takterna 146-156. I det partiet finns det gott om 

drillar och alla ligger mitt i en fras så det finns inte tid att stanna upp och brottas 

med dem. Här ville jag prioritera den briljanta känslan och att det skulle vara lätt 

att komma vidare. Jag började med att öva på samma sätt som med de andra 

drillarna, men upptäckte snart att det inte skulle räcka. För att lösa den här drillen 

var jag tvungen att istället för att drilla mellan två toner spela som ett ornament: 

  

Att spela drillarna på det sättet löste hela problematiken i det avsnittet, och jag fick 

behålla den lätta känslan.  
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Gestaltning 
Hur jag gestaltar ett stycke är en viktig del av instuderingsprocessen. När jag har 

arbetat med allegrot ur Bachs d-moll konsert har jag till hjälp gjort en övergripande 

analys av harmoniken och formen. Jag har även läst delar ur boken ”On playing 

the flute” av J. Quantz, speciellt kapitlet om hur man spelar ett allegro. När jag 

börjar spela på ett verk är den musikaliska delen, gestaltning, frasering och karaktär 

ett återkommande problem för mig. Ofta stannar det vid den tekniska biten. I 

kapitel elva djupdyker Quantz i vad ett allegro är, han skriver ”The word allegro, 

used in opposition to Adagio, has a very broad meaning…” ”We take in this broad 

sense here, and understand by it all kinds of lively and quick work.”(Quantz 1752 

s.129). Allegro ska vara glatt och livligt. För mig betyder det att tempot ska vara 

rätt så piggt, det får inte kännas för långsamt, så jag har siktat på att spela satsen 

runt 108-120 bpm. När jag försöker spela i ett snabbare tempo än 120 så känns de 

snabba partierna, som tex genomföringen i takterna 145-156, alldeles för stressade, 

vilket kan skapa en obekväm känsla för lyssnaren, enligt Quantz ”For 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.” 

(Quantz 1752 s.131) Att tänka på det medan jag spelar satsen ger mig ett lugn och 

trygghet, jag behöver inte pressa upp tempot till max just för att det står allegro, 

utan det är själva känslan av livlighet jag måste ta tillvara på och förmedla. Den 

känslan kan man få genom att leda fraserna framåt och inte stanna upp för mycket. 

Att hela tiden försöka hålla uppe tempot och inte låta det gå ner. Att göra en 

harmonisk analys hjälpte mig att upptäcka vilka toner som var viktiga och borde 

plockas fram. Genom att identifiera dessa toner blev det mycket lättare att förstå 

vart jag skulle leda frasen. Att hitta ”spänning” och ”avspänning”. Den harmoniska 

analysen hjälpte mig även att finna höjdpunkter i satsen samt var kadenserna låg. 

Att bli uppmärksam på kadenserna hjälper till i fraseringen och riktningen av 

fraserna. Det blir ett tydligt avslut. För att förstärka att det är en kadens väljer jag 

att rikta frasen genom dynamiken, att börja lite svagare och sedan göra ett 

crescendo fram till tonen kadensen slutar på. Något jag upptänkte när jag 

analyserade formen var att längden på fraserna varierar. Bach börjar satsen med 

stadiga fraser på fyra takter, men ju längre in i musiken vi kommer ändras frasernas 

längd. Det var något jag kunde ta tillvara på i min gestaltning.  
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 Det finns ett ställe där frasen skulle kunna vara fyra takter, att man skulle kunna 

bryta efter fyra, men det har Bach inte gjort. Han fortsätter åtta takter till innan 

frasen avslutas (se ex5 i analysen). Med den vetskapen kunde jag välja hur jag 

skulle frasera. Jag bestämde mig för att spela som om det vore 4-takter fras och då 

kunna överraska lyssnaren när musiken sedan fortsatte. Största delen av denna sats 

består mest av åttondelar som flyter på i en livlig och bestämd karaktär, men 

emellanåt kommer det korta sångbara partier, då oftast inte längre än 2-3 takter. 

Innan jag började med min musikaliska djupdykning reflekterade jag inte över de 

takterna, utan spelade bara på förbi dem, tänkte att det var åttondelarna som var 

viktigast, men under arbetes gång har jag insett att de takterna är mycket 

betydelsefulla, om än inte mer än åttondelarna, till att skapa den rätta känslan i 

allegrot, ”Particular care must be taken not to hurry slow and singing notes 

interpersed in the pasage-work” (Quantz 1752 s.130) Jag måste ge de tonerna 

innebörd och riktigt ”sjunga ut” på dem för att skapa konstraster i musiken. För att 

öva in detta och hitta dynamiker som passade provade jag att spela igenom takterna 

med olika dynamik och försökte överdriva forte och piano. Jag insåg även att jag 

måste spela starkare respektive svagare, där det står forte eller piano, än vad jag 

trott för att det ska uppfattas av publiken. Jag har länge haft problem med att spela 

ut, jag har ofta stannat inom min bekvämlighets-zon, men under det här arbetet har 

jag insett hur mycket mer det krävs av mig för att de musikaliska idéerna ska nå ut 

till publiken.   
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Slutsats 
Detta arbete har gett mig en chans att göra en djupdykning i information om det jag 

spelar just nu. Det har gett mig en insikt hur nyttigt det kan vara för mig som 

musiker att göra ett omfattande teoretisk analys och hur mycket det kan hjälpa mig 

i instuderingsprocesssen och i mitt framförande. Jag har även under detta arbete 

fått chansen att studera min övningsteknik på ett djupare plan, då jag fört 

övningsdagbok. Det fått mig att fundera närmare över hur det är jag övar och om 

det går att effektivisera. 

 Att ha inhämtat så mycket bakgrundsinformation om dels kompositören Carl 

Philipp Emanuel Bach och dels ha läst en bok om uppförandepraxis skriven under 

samma tid som musiken skrevs har gett mig mycket trygghet och kött på benen. Att 

jag känner mig påläst och väl förberedd har bidragit till att jag känner mig lugnare 

och mer säker på mig själv som interpret och musiker när jag framför det här 

stycket. När jag framförde allegrot efter att jag gjort detta arbete upplevde jag att 

min nervositet hade minskat från när jag framförde det innan. Jag tror att jag 

kommer ha nytta av den här erfarenheten inför kommande projekt och verk jag 

kommer ta mig an.  
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