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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är främst att dokumentera min instudering av Carl Philipp 
Emanuel Bachs Sonat i e-moll för traversflöjt och basso continuo (H.551), som jag 
har spelat på blockflöjt. Bach skrev sonaten under upplysningstiden och den är ett 
fint exempel på den nya stil som bröt fram mellan barocken och klassismen, 
Empfindsamer Stil, med snabba karaktärsväxlingar och känslobyten. Jag har reflekte-
rat över många aspekter av musikskapandet, främst tempo, artikulation och dynamik. 
Dessutom har jag diskuterat de utmaningar man ställs inför när man spelar travers-
flöjtmusik på blockflöjt och varför man kan och vill spela musik skriven för ett annat 
instrument. Jag har kommit fram till att det finns två huvudsakliga skäl: historiska 
och konstnärliga.  
 
Nyckelord: Carl Philipp Emanuel Bach, blockflöjt, den känslosamma stilen, instude-
ring, uppförandepraxis, blockflöjtsteknik. 
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INLEDNING 

Första gången jag hörde Carl Philip Emanuel Bachs sonat i e-moll blev jag tagen av den. 
Musiken var lättsam och fin, men med ett sorgset djup som rörde mig. Min interpretation har 
tagit några månader att komma fram till och jag har ändrat min uppfattning och tolkning en 
del under vägen. Jag har reflekterat över åtskilliga aspekter av musikskapandet, men främst 
tempo, artikulation och dynamik vilket jag presenterar i denna uppsats.  

Upplysningstiden var på sin höjd när Bach skrev sonaten och den är ett fint exempel 
på den nya stilen med snabba karaktärsväxlingar och känslobyten, speciellt första satsen. 

Musikskapande har alltid funnits i alla de kulturer som vi känner till, vilket leder till 
frågan: Varför spelar man musik? Som jag ser det så finns det olika svar att finna i historien, 
och jag framlägger här mina synpunkter kring barockens musik och musikskapandet i dag.  
 
 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är främst att dokumentera min instudering av Carl Philipp Ema-
nuel Bachs Sonat i e-moll för traversflöjt och basso continuo (H.551) och genom detta re-
flektera över hur jag gjorde och varför jag gjorde så. Denna reflektion ska senare kunna an-
vändas i mitt arbete med andra och liknande musikstycken. Utöver min instudering kommer 
jag att reflektera över och diskutera mina konstnärliga ambitioner med denna musik. 

I ett längre perspektiv är syftet dessutom att beröra lyssnaren, vilket som jag ser det 
alltid är det slutgiltiga målet när man spelar musik. Jag vill med denna uppsats analysera och 
klarlägga hur jag ska gå till väga i min instudering och reflektion så att jag i slutänden kan 
beröra mina lyssnare.  

 
 

METOD 

Att studera in ett stycke musik har många aspekter. Förutom att faktiskt lära sig spela styck-
et, ska man ha förståelse om tiden under vilken den är skriven, den kulturella och musika-
liska kontexten samt kunskap om kompositören, etc. 

Det första jag alltid gör när jag tar upp ett nytt stycke musik, är att göra klart för mig 
när det är skrivet och vilken annan musik jag har spelat eller känner till från samma period, 
samma land eller samma kompositör. Jag refererar alltså först till mina erfarenheter från 
tidigare instuderingar. När detta är gjort läser jag igenom hela sonaten och försöker få en bild 
av formen, vilket jag tycker om att ha när jag börjar spela. Då har jag kommit fram till själva 
spelandet och jag börjar med första satsen. De tekniska utmaningarna i denna sats var and-
ningen och fingersättningarna för dynamikskillnader. Andra satsen var tekniskt sett den 
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svåraste, och jag har jobbat länge med att få de låga tonerna på voicefluten att klinga, men 
även att få min ”did’ll”-tunga och mina fingrar att bli synkroniserade. Andra och tredje sat-
sen är de jag – i alla fall i början av min instudering – har jobbat mest med.  

När jag kunde detta hyfsat bra tog jag sonaten med till min lektion och min lärare 
kommenterade, gav råd och allmänt inspirerade mig till att söka nya utmaningar i stycket och 
till att höja standarden för vad jag trodde att jag kunde, så att sonaten och jag blev ännu 
bättre.  

Vanligtvis vill jag inte lyssna ingående på musik jag själv är i gång med att instudera, 
främst för inte att bara gestalta likadant som de jag lyssnar på har gjort. Ofta känner jag till 
musiken redan innan jag börjar, så det är ganska ovanligt att jag står med ett stycke musik 
jag aldrig har hört. Anledningen till att jag inte lyssnade på denna sonat var dock att jag inte 
har hittat en enda inspelning jag tycker om. 

Om man vill ornamentera måste man ha kunskap om harmoniken och så småningom 
analyserade jag den i första satsen. Att jag sedan valde att inte ornamentera nämnvärt för-
ringade ju inte värdet av min nyförvärvade kunskap om harmoniken.  

Allt detta gjorde jag medan jag övade vidare på sonaten och fick nya utmaningar, till 
exempel samspelet med cembalisten. Med henne genomförde jag ett flertal instuderingstil-
fällen, där vi båda framhöll vår tanker och idéer, testade dessa och kom fram till vad som 
kändes bäst i samspelet och musiken. Min lärare var också med på några av dessa lektioner 
och hjälpte till mycket med andra synpunkter och lyssning utifrån.  

För att memorera musiken har jag spelat på många små konserter och övat att inte bara 
ta mig igenom sonaten, utan också vara i ögonblicket och skapa musik. Min bästa metod är 
att när jag övar göra jag detta helt utan noter, så när jag kommer till ett ställe i musiken som 
jag inte kommer ihåg, är jag tvungen att med mina tankar och öron komma fram till hur det 
ska vara. Svåra tekniska ställen övar jag också alltid utantill eftersom man då vänjer sig vid 
att inte alls jobba med noterna.  
 
 

BAKGRUND 

I slutet på 1600-talet började det så smått att väckas tankar i Europa, främst i Frankrike och 
England, kring frihet, förnuft och människa. Man ville frigöra människan från traditionerna1 
och med förnuftet, vetenskap och erfarenheter förstå världen. Man värderade det fria och 
kritiska tänkandet högt och började ifrågasätta makthavarna och samhällets struktur.2 Upp-
lysningstiden var på sin höjdpunkt när Carl Philipp Emanuel Bach skrev sin sonat i e-moll 
för flöjt och basso continuo.  

Han var en av de första att skriva i det man senare har kallat Empfindsamer Stil (på 
svenska den Känslosamma stilen), vilket var en ny estetik som bröt fram i tiden mellan ba-
rocken och klassicismen. Med den känslosamma stilen gick man bort från barockens tunga 

                                                        
1 Fra ’Den Store Danske’ den 15 februari 2015: 
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Oplysningstiden,_engelsk_deisme
_og_kritisk_filosofi/oplysningstiden 
2 Fra ’Faktalink’ den 15 februari: http://www.faktalink.dk/titelliste/oply 
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satsdrag, och musiken hade inte längre som syfte att beskriva någon karaktärskänsla3, utan 
kompositören berättade istället vad hen hade på hjärtat. Det är en stil som är introspektiv och 
som erkänner livets ombytlighet samt känslolivets snabba växling. Musiken hade numera ett 
mer individuellt uttryck. Barockens ornamentering blev vidare använd som uttryck för ton-
sättarens personliga stil,4 men nu använde man också fler avlägsna tonarter samt dur-moll-
förändringar som bringar mer känslomässiga och fantasifulla drag till musiken.5  

Carl Philipp Emanuel Bach föddes 1714 i Weimar som andra son till Johann Sebastian 
Bach. Som barn och ung studerade Carl Philipp Emanuel Bach på Thomasschule där hans 
pappa också var kantor, därefter han studerade juridik vid Universitetet i Leipzig. År 1738 
flyttade han till Berlin där han blev anställd som kompositör och cembalist vid Kronprins 
Fredriks hov; två år innan denne blev krönt till Kung Fredrik den II av Preussen (känd som 
Fredrik den Store). En av Bachs stora uppgifter var att skriva musik till kungen, som var en 
habil traversflöjtist. 

Bach blev kvar vid hovet i 30 år och trots vissa klagande uttalanden av honom genom 
åren var han antagligen nöjd med sin anställning. 1768 fick han anställning vid Johanneum i 
Hamburg som musikdirektör och övertog därmed platsen efter sin gudfar Georg Philipp Te-
lemann. Bach flyttade dit med sin fru Johanna Maria Dannemann och deras barn och bodde i 
Hamburg fram till sin död i 1788. Där började han skriva kyrkomusik och symfonisk musik, 
vilket inte tidigare hade efterfrågats eftersom den mesta musik som behövdes hos kungen var 
kammarmusik.  

Bach har skrivit boken ’Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen’ som blev 
utgiven i två volymer i respektive 1753 och 1762, och används än i dag. Det är en lärobok 
för klavérinstrument.6 
 
 

MUSIK SKRIVEN FÖR ETT ANNAT INSTRUMENT 

Som blockflöjtist spelar man ofta musik som inte specifikt är skriven för blockflöjt, till ex-
empel Corellis violinmusik eller Hotteterres musik för traversflöjt eller som i detta fall Bachs 
sonat i e-moll. Som jag ser det gör man detta av två huvudsakliga skäl: historiska och konst-
närliga.  

Blockflöjtister har alltid lånat musik från andra instrument, oftast traversflöjt, oboe 
och violin. Fram till och med barocken var det kutym att man på det instrument man behärs-
kade eller hade tillgång till spelade musik även för andra instrument. Kompositörer skrev 
ofta sin musik utan att specificera vilket instrument de hade skrivit för, till exempel kunde 
det stå ”för blockflöjt, traversflöjt eller oboe”. Detta oftast för att få en bredare kundkrets. 
Till exempel har Carl Philipp Emanuel Bachs gudfar, Georg Philipp Telemann, gjort detta i 
sina Metodiska Sonater7 som är för violin eller flöjt. 

                                                        
3 Taruskin: Music in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, s. 409 
4 Bergenholtz: Politikens Musikordbog, Empfindsamkeit, si. 58 och galant stil, s. 77 
5 Michels: Munksgaards Atlas - Musik, band 2, s. 397 
6 McLeish: Klassisk musik – Introduktion til de store komponister og deres værker, s. 16 
7 Se bilag 1 



 6 

Mellan 1690 och 1740 skrevs merparten av de sonater som finns för blockflöjt och 
basso continuo, och uppgår till flera hundra stycken.8 Men från år 1700 och framåt blev 
också många sonater för traversflöjt skrivna och blockflöjtister var inte begränsade till att 
endast spela musik för sitt eget instrument (vilket inte heller hade varit fallet tidigare). Tele-
mann uppmanade blockflöjtister till att transponera traversflöjt- och violinmusik en liten ters 
upp så den kunde spelas på alt-blockflöjt. Men de som hade en voiceflute9 (en tenor i D) 
kunde spela denna musik utan att transponera.10 Entusiasmen kring att låna annan musik ser 
man också när engelska musikförläggaren John Walsh (1665/66-1736) redan året efter att 
Corelli utgav opus 5 för violin, tog den musiken och gjorde en blockflöjttranskription.11   

Det konstnärliga skälet är att man gärna vill uttrycka sig genom musik, och hittar man 
någon musik som tilltalar en, spelar det inte så stor roll för vilket instrument det är skrivet; 
man spelar musiken för att det är bra musik och för att den har berört en. Man behöver inte 
låta sig begränsas av vad som står på försättsbladet. I grund och botten handlar det om att 
uttrycka sig, att skapa och förmedla känslor till andra. Mina konstnärliga skäl sammanfaller 
med de historiska skälen i detta fall. 

Det finns fördelar och nackdelar med alla instrument. Denna sonat är skriven för tra-
versflöjt som i sin natur skiljer sig mycket från den allmänna blockflöjtsmodellen från ba-
rocken. Främst är klangen en helt annan, traversflöjt har mycket luft i sin klang medan 
blockflöjten är väldigt direkt i sin ton och klangfärg. En annan stor skillnad, som var viktig i 
denna sonat, är att en traversflöjt har mycket kraft på de låga tonerna och är svag och luftig i 
det höga registret. Blockflöjten är precis tvärtom; svag i låga registret och kraftig i det höga.  

Dessa skillnader kan man antingen försöka jobba emot eller acceptera som en grund-
förutsättning – men helst såklart göra båda, på olika ställen. Dock menar jag, att när man 
studerar in ett stycke musik som ursprungligen är skrivet för ett annat instrument är det bra 
att ha i minnet hur det ursprungliga instruments natur är. Som jag ser det bör lyssnaren inte 
märka att musiken faktisk är skriven för ett annat instrument; jag spelar inte Bachs travers-
flöjtsonat för att jag vill att det ska låta som en traversflöjt, utan för att jag tycker att jag med 
min blockflöjt kan tillföra något annat och värdefullt. Viktigast är ändå att man tar den musik 
man vill låna och gör den till sin egen. 

En praxis som behandlar denna fråga om instrument och många andra där tillhörande 
frågor är det man kallar uppförandepraxis. Det innefattar allt det som tillhör den klangliga 
realiseringen av en notbild. Med denna praxis vill man rekonstruera hur musiken lät i den 
tiden då den blev skriven. Först runt 1800-talet blev notbilden en ganska exakt beskrivning 
av hur tonsättaren hade tänkt klangligt; innan dess var notbilden inte så informationsrik och 
det hade inte heller inte heller stor betydelse vilken besättning som spelade musiken. Till 
uppförandepraxis hör forskning om tempi, ornament, dynamik, spelteknik, instrumentbygge, 
improvisation, ackompanjemang, kulturhistoria, etc.12 Det kommer alltid att finnas många 
olika interpretationer av den musik som inte har en noggrant noterad notbild. Med tillämp-
ning av uppförandepraxis försöker man belysa vad som är historisk korrekt och vad som är 
ett senare tillägg.  

                                                        
8 Mansfield Thomsen: The Cambridge Companion to the Recorder, kapitel 3, A. Rowland-Jones s. 51 
9 Italienska: flauto di voce. Franska: flûte de voix 
10 Mansfield Thomsen: The Cambridge Companion to the Recorder, kapitel 3, A. Rowland-Jones s. 51 
11 Mansfield Thomsen: The Cambridge Companion to the Recorder, kapitel 3, A. Rowland-Jones s. 52 
12 Bergenholtz: Politikens Musikordbog, Opførelsespraksis, s. 159 
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Tidstroget framförande brukar kallas: historically informed performance på engelska. 
Detta betyder att musikern är informerad om musikens historiska kontext. Men en musiker 
kan ju vara historiskt informerad utan att faktiskt använda det i sin musikaliska gestaltning 
vid framförandet av musiken. Det vore en reductio ad absurdum om inte musikern använde 
sig av sin historiska kunskap när hen spelar musiken, men länken mellan den historiskt in-
formerade musikern och dennes musikaliska gestaltning måste man också ta i beaktande.13 
Det räcker alltså inte att vara informerad om den historiska kontexten och musikframföran-
det, man ska också realisera denna kunskap. 
 
 

PROCESSEN 

Bach skrev sonaten 1737 i Frankfurt, året innan han fick anställning hos Fredrik den Store. 
Sonaten har tre satser; Adagio, Allegro och Menuett och är som tidigare nämnts skriven för 
traversflöjt och basso continuo. I fyra av fem av de sonater Bach skrev innan 1740 går basso 
continuo-stämman lägre än cellons C, vilket möjligen tyder på att han hade ett annat basin-
strument i tankarna (kanske gamba) som basso continuo tillsammans med cembalo.14 

Tempo 

När jag började studera in Adagiot spelade jag det mycket långsammare, nästan halvt tempo 
av vad jag gör i dag. Adagio betyder at ease15 och ska inte vara så långsamt som man ofta 
hör det gestaltas. Risken om denna sats blir för långsam är att man inte kan hålla fraserna 
samman. Ett något högre tempo underlättade också min andning, i till exempel första satsen 
var jag i början tvungen att andas efter första takten, vilket jag musikaliskt sett inte tyckte om 
att göra. Dessutom blir det svårt att få fram denna Känslosamma stil med snabba känslobyten 
och oro eftersom ett mycket långsamt tempo automatisk resulterar i ett tämligen lugnt in-
tryck. 

Men precis som de flesta tempobeteckningar som användes under barocken anger 
Adagio mer än bara ett tempo. Kompositören och traversspelaren, Johann Joachim Quantz, 
som 1752 skrev boken ’Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen’ skriver 
om Adagiot: 

”To play an Adagio well, you must enter as much as possible into a calm and almost melan-
choly mood, so that you execute what you have to play in the same state of mind as that in 
which the composer wrote it. A true Adagio must resemble a flattering petition”16 

Det är tydligt att Quantz anser Adagio som något mer och något annat än en tempobeteck-
ning - det anger ett känsloläge och ett humör. Quantz föddes 1697 i Hannover och utmärkte 
sig på traversflöjten. Han verkade 25 år i orkestern Kleine Kammermusik i Dresden. Från år 

                                                        
13 Kivy: Music, Language, and Cognition, s. 93-97 
14 Oleskiewicz: C. P. E. Bach: The Complete Works, Introduction, s. xix 
15 Från http://dictionary.reference.com/browse/adagio den 26 mars. Adagio - från italiensk, ad agio 
som översätts till ’at ease’ 
16 Quantz: On Playing the Flute, s. 163 
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1728 åkte Quantz ofta till Berlin och undervisade Kronprins Fredrik (senare Fredrik den 
Store) i traversflöjt. Där träffade han Carl Philipp Emanuel Bach, men man vet inte mycket 
om deras förhållande. Dock är det känt att Quantz var en stor beundrare av Carl Philipp 
Emanuels pappa.17  

 

Dynamikens intonation 

Takt tre och fyra i första satsen har många ton-upprepningar (se figur 1). På blockflöjt har 
man en mycket begränsad dynamik eftersom intonationen ändrar sig när man blåser mera 
eller mindre (för att bli svagare eller kraftigare), och man är genast ur stämning. Men jag vill 
ju naturligtvis ha med så mycket dynamik som möjligt och jag jobbar därför med olika fing-
ersättningar för en och samma ton. Olika fingersättningarna för en och samma ton intonerar 
olika om man blåser med samma styrka, men blåser man mindre samtidigt med att man har 
en fingersättning som är högt intonerad kan man spela rent och tvärtom. Detta är ett av sätten 
att skapa dynamik på en blockflöjt. Denna teknik har jag jobbat mycket med i takt tre och 
fyra för att få den mer betonade tonen kraftigare än samma ton precis efter på ett mindre 
betonad taktslag. Jag blåser mer på första tonen och på ton-upprepningen direkt efter, byter 
jag fingersättning och blåser mindre.  

 

 
Figur 1: takt 3-4 av 1:a satsen 
 
Ornament har jag endast använt mig av i liten utsträckning. På flera ställen känns första sat-
sen som om den redan är utsmyckad och dessutom är den ganska snabb för att vara ett Ada-
gio. Dock har jag lagt till några ornament – det är svårt att låta bli och en musiker från Bachs 
tid hade utan tvekan skapat sin egen särprägel på stycket. Musikerns personliga prägel på 
musiken var viktig under barocken (motsatt i senare tiders musik) och liksom kunskap om 
vilka aspekter hen skulle tillföra själv och som inte stod i noterna.  
 

Artikulation 

Som blockflöjtist använder man olika tungtekniker beroende på vilket uttryck man vill ha 
fram och också i hög grad beroende på hur snabbt man vill spela. Det man börjar med att lära 
är enkeltunga (tungans sidor vilar på tänderna uppe i sidan av munnen medan tungspetsen 
stödjer framme i munnen precis vid tandroten – som att säga d-d-d). Lite mer avancerad är 
dubbeltungorna. Dubbeltungan ”did’ll” kan man göra mycket snabb och den är lätt att vari-

                                                        
17 Quantz: On Playing the Flute, Introduction 
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era i hårdhet och hastighet. Den utförs så att man har enkeltungan ”d-d-d”, men mellan dessa 
”d” säger man ”ll” där tungans sidor går ner från tänderna och tungspetsen blir liggande.  

I andra satsen, i takt 31-32 (se figur 2), jobbade jag länge med att få ”did’ll” att fun-
gera eftersom det är ett snabbt ställe och jag antog att ”did’ll” skulle vara den bästa tungtek-
niken att använda. Men efter mycket övning kom jag fram till att det faktisk inte var så. På 
tredje tonen i båda takterna placerar jag ett förslag till efterslaget som jag binder. Att jag 
binder de tre tonerna gör att tungan får en liten paus, och det visade sig att det fungerade med 
en enkeltunga, vilket jag valde att göra.  

 

  
Figur 2: takt 31-32 av 2:a satsen 
 

 
Tungtekniker har alltid diskuterats när det gäller spelteknik på blåsinstrument, och man 
anger alltid tungans rörelse med en bokstav. Detta kan ge problem i förståelsen eftersom 
bokstäver har olika ljud på olika språk och också i högsta grad genom olika tider. Quantz 
skriver dock om ett ”did’ll” som är ganska enkelt att förstå för en modern skandinav: 

”The word did’ll which is articulated in it should consist of two syllables. In the second, ho-
wever, no vowel is present; hence it must be pronounced did’ll rather than didel or dili, 
suppressing the vowel which should appear in the second syllable. But the d’ll must not be ar-
ticulated with the tip of the tongue like the di.”18 

Och:  

”In did’ll (the accent) falls on the first, and always comes on the note on the downbeat, the so-
called good note.”19 

 

Med ”did’ll” får man inte bara snabbare toner, men också som Quantz skriver, en dif-
ferentiering av betoningarna. Den lilla betoningsskillnaden blir betonad-obetonad, vilket var 
det vanligaste betoningsmönstret i barocken.  

Både Quantz och Bach sammanställer och kommenterar termerna allegro och adagio i 
sina respektive böcker: 

”The principal character of the Allegro is one of gaiety and liveliness, just as that of the Ada-
gio, on the contrary, is one of tenderness and melancholy.”20 

På ett mer tekniskt sätt, men ändå med samma budskap som Quantz, beskriver Carl Philipp 
Emanuel Bach detta i sin bok:  

                                                        
18 Quantz: On Playing the Flute, s. 79 
19 Quantz: On Playing the Flute, s. 80 
20 Quantz: On Playing the Flute, s. 129 
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”In general the briskness of allegros is expressed by detached notes and the tenderness of ada-
gios by broad, slurred notes.”21 

 

Musikern och retoriken 

Fram till 1800-talet förknippade man alltid musik med retorik. Att vara musiker var det 
samma som att vara en orator eller berättare som skulle fånga publikens uppmärksamhet och 
beröra och underhålla den. Alla barocksatser är med oratorn i tanken uppbyggda som avsnitt, 
meningar och ord. Liksom ord har betonade och obetonade stavelser har musik också det. 
För alla instrument fanns det olika sätt att göra denna skillnad klar; stråkar spelar nedstråk på 
betonade och uppstråk på obetonade, klavérinstrumentalister använder starka fingrar på be-
tonade och svaga på obetonade toner, blåsare använda olika tungtekniker etc. 22 Den tyske 
musikern och kompositören, Johann Mattheson (1681-1764) jämställer i sin bok ”Der voll-
kommene Capellmeister” från 1739 retoriken med musiken och uppdelar musik bland annat i 
exordium och narratio, men skriver efterföljande att i musiken har man flera variationsmöj-
ligheter:  

”The ways and means of style and practice are not nearly so diverse and varying in rhetoric as 
in music”23 

Musiken blev inte heller skriven för att musikern eller kompositören skulle njuta av den 
själv, den blev skriven för en bestämd publik som kunde få njuta av den. Detta kräver dock 
att musikern också blir berörd av musiken, vilket Bach var uppmärksam på: 

”A musician cannot move others unless he too is moved”24 

 

Andning och dans 
Sista satsen, Menuetten, ville jag omedelbart gestalta och spela raskt eftersom den är så en-
kel harmoniskt. Men min slutliga version blev långsammare än jag först tänkt mig. En me-
nuett är en dans och jag ville inte gå ifrån det tempo jag hade velat gestalta den i om det fun-
nits dansare med. Detta var också argumentet för att inte ornamentera för mycket och gå bort 
ifrån melodin. Fastän jag gärna hade ornamenterat mycket mer, så fick jag också acceptera 
att denna menuett redan från Bachs sida är ornamenterad i de två variationerna. 

I sista variationen av Menuetten jobbade jag mycket med de stora sprången. Alla toner 
på en blockflöjt ska ha olika mycket luft, vilket man kontrollerar med mellangärdet. Stora 
språng mellan toner är därför en utmaning för mellangärdestekniken. Jag fann det mycket 
svårare med nedåtgående språng än uppåtgående vilket måste bero på att det är vanskligare 
att först blåsa mycket och sen lite. Takt 7 i sista variationen (se figur 3) har jag, för att kunna 
spela alla toner, övat mycket långsamt så att mitt mellangärde fick tid att känna av hur 
mycket luft det skulle ge respektive hålla igen.  

 

                                                        
21 Bach: Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 149. 
22 Mansfield Thomsen: The Cambridge Companion to the Recorder, kapitel 3, A. Rowland-Jones s. 60 
23 Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, s. 63 
24 Bach: Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 152 



 11 

 
Figur 3: takt 7 i sista variationen av 3:e satsen 
 

Samspelet  

En sak är att studera in själv; något helt annat är att studera in med en medspelare. Man bör-
jar oftast själv och senare studerar man in med någon annan, i det här fallet en cembalist.  

En av svårigheterna med cembalisten var att hon hade svårt att höra mina låga toner 
när hon också spelade och hade svårt att följa mig på de ställen, till exempel i första satsen, 
takt 17 där jag drog i tempot i början på min uppgång. Det var svårt för henne att höra när 
tredje slaget kom där hon ska komma in därför att hon inte hörde mina låga d’n (se figur 4). 
Detsamma gäller i andra satsen, takt 70-73. Här var utmaningen att jag gärna ville ha fram 
temat i flöjten och att cembalon överröstade mig. Vi löste detta med att helt enkelt tunna ut i 
cembalon och spela färre toner. Detta är ett exempel på problem som en traversflöjtist 
knappast skulle ha haft.  

 

 
Figur 4: takt 17 av 1:a satsen 
 
En annan utmaning i samspelet var att ge plats åt varandra när den ena hade paus. Det finns 
en del sådana ställen i denna sonat, också på oväntade, till exempel i andra satsen, takt 15, 
första slaget. Man ska inte bara veta var dessa ställen är, men också förstås reagera på dem, 
ta plats och ge plats. Det flesta ställena gav sig själva och cembalisten och jag var överlag 
eniga om var och hur mycket tid vi skulle ta eller inte ta.  

Om två ställen var vi dock oeniga: takt 48 och takt 58-62 i andra satsen. I takt 48 ville 
cembalisten gärna dra lite efter kadensen, vilket också ger mycket mening musikaliskt, men 
flöjtstämman är upplagd för att bara spela på i samma tempo. Som huvudregel ska man alltid 
följa vad som fungerar bäst i basstämman eftersom all barockmusik bygger på basso conti-
nuo-stämman. Vi enades dock om att inte dra i tempot eftersom det också kan vara ett ut-
trycksmedel att inte avfrasera för mycket efter alla kadenser (se figur 5). 
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Figur 5: takt 46-49 av 2:a satsen 

 
I takt 58-62 ville jag gärna betona och dra lite i första tonen i bindebågarna som kommer på 
ett obetonat slag. Jag tänkte omedelbart, att jag ville göra detta första gången den figuren 
kommer i takt 58 men sen inte andra gången i takt 60-62 eftersom man då har hört det en 
gång och där blev riktig överraskad. Cembalisten var av den motsatta uppfattningen primärt 
på grund av b.c.-stämmans utformning som är starkare andra gången (se figur 6). I detta fall 
följde vi b.c.-stämman, och jag betonade första gången de obetonade bindebågarna, och 
andra gången både betonade jag och drog lite i tid. På det sättet fick vi ett annat uttryck, 
nämligen en uppbyggnad i stället för en överraskning. 
 

 
Figur 6: takt 58-62 av 2:a satsen – se generalbastecknen   
 

Utantill 

Jag tycker om att spela utantill och jag tycker om att lyssna på folk som spelar utantill. Att 
vara på konsert där musikern är hundra procent i sin musik utan att vara tvungen att titta i 
sina noter ger en annan upplevelse. Det finns givetvis undantag, men jag vill gärna vara en 
musiker som utan problem ställer sig på scen med mitt instrument och inget annat. 

Detta har krävt och kräver fortfarande mycket arbete, både i instuderingen och inför 
publik. Vad gör man om man plötslig inte minns nästa fras när man står på scen? Då måste 
jag veta inte bara med mina öron och fingrar vad som kommer näst, utan också med mitt 
intellekt, och det tar tid att lära sig. Jag har övat mycket på små konserter, att spela utantill 
och inte bara ta mig igenom, men också att var i ögonblicket och skapa musik. Denna sonat 
har jag också lagt ner mycket tid på att memorera och på att kunna spela utantill med cemba-
list. Min bästa metod är att när jag övar göra detta helt utan noter, så att när jag kommer till 
ett ställe som jag inte kommer ihåg är jag tvungen att med mitt intellekt och mina öron att 
komma fram till hur det ska vara. Alla svåra tekniska ställen övar jag också alltid utantill, 
vilket bidrag till att jag också i pressade situationer utan problem kan spela dessa ställen. 
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ANALYS AV SONATEN 

Bachs sonat i e-moll är som nämnts i tre satser; Adagio, Allegro och Menuet. Adagiot kan 
helt övergripande indelas i två delar på respektive 11 och 10 takter. Den börjar med en fras 
över två takter som börjar i e-moll och slutar i H-dur (se figur 7) 
 

   
Figur 7, takt 1-2 av 1:a satsen 
 
Hela sonaten är uppbyggd av mestadels ganska korta fraser, vilket är vanligt i den känslo-
samma stilen, där det är fokus på människans snabba känsloväxling och känslolivets rörlig-
het. Harmoniskt rör sig första satsen mycket; i första delen till exempel till H-dur, f#-moll, c-
moll, f-moll. Andra delen börjar igen i e-moll och är också rik på ackordbyten. 

Andra satsen börjar med ett kraftfullt tema som senare utvecklas till melodiska sex-
tondelslöpningar som ger satsen sitt svängiga uttryck tillsammans med b.c.-stämman som är 
ganska aktiv med sina åttondelsrörelser. Tredje satsen är en menuett med två variationer och 
är således redan indelad. Basso continuo-stämman är densamma i Menuetten och de två va-
riationerna, och man kan tydligt dela upp alla i först två delar om vardera 8 takter och dessa 
8 takter i först 4+4 och sedan 2+2+4. 

I både första och andra satsen händer det mycket harmoniskt, vilket är väldig intres-
sant att lyssna på och typisk för Bach och hans samtid. Han ligger precis mellan barocken 
och klassicismen och är en av kompositörerna som driver fram en friare harmonik. I menuet-
ten håller sig Bach dock inom för tiden vanligt förekommande harmoniska mönster. 
 

Närmare analys av första satsen 

Eftersom denna sonat är så pass kort går jag igenom första satsen takt för takt. Den första 
långa frasen sträcker sig från takt 1 till 6. I den presenterar Bach temat i e-moll, men efter 
bara några takter börjar dramat. Man förväntar sig att frasen ska kadensera efter fyra takter, 
men Bach förlänger den harmoniska pulsen på ett väldig snyggt sätt och kadenserar först två 
takter senare, och då i h-moll. Frasen kan delas upp i 2+3 takter.  

Takt 6-7 är en musikalisk överledning – dock inte en harmonisk överledning. Mitt i 
takt 8 byter han plötsligt tonart utan att man får någon förvarning om detta. Från mitten av 
takt 6 är ackorden som följer: f#dim-D7-G-G7-C-c#dim-D – c-fm7 (se figur 8).  

 



 14 

    
Figur 8: takt 6-8 av 1:a satsen 

 
När Bach byter tonart till c-moll så byter han även stämningen. Från att ha varit vacker och 
lyrisk är den nu stark och tryckt, men dock med en folklig och underfundig underton med 
kromatiska överledningar och ledtoner. Basstämman bidrar till den pressade känslan med 
sina upprepande toner. I takt 11 och 12 kadenserer satsen i G-dur och därefter kommer temat 
tillbaka igen i e-moll. Denna gång hoppar man dock inte från h till h, utan från h till f. Första 
gången, takt 1-2, är ackordföljden: e-H7-e-a-e-a-F#7-H (se figur 7) och andra gången, takt 
12-13 blir den: e-H7-e-a-e-ddim-E-a (se figur 9) 
 

 
Figur 9, takt 12-13 av 1: satsen 
 
Från takt 16 och fram till slutet intensifieras känslan i satsen. Från takt 16 till 19 kan man ta 
ut 6 toner som bildar ett mönster; i takt 16 är det 2x tonen E, i takt 17 är det 2x tonen d och i 
takt 19 är det 2x tonen c. I de takterna är dessa toner målet. Melodin går först uppåt två 
gånger och sen neråt sista gången för då att göra ett stort språng upp till de två c’er, vilket är 
ännu mer laddat och kraftfullt. I takt 19 känner man att det snart kommer ett slut. Från det 
höga c2 i takt 19 går melodin bara neråt för att avsluta satsen två takter senare i e-moll.  
 
 

RESULTAT 

Genom arbetet med sonaten i e-moll har jag skaffat mig ny kunskap och nya färdigheter, 
men också summerat och använt mina erfarenheter från tidigare instuderingar.  

Som Bach skriver, så ska musikern själv vara berörd om hen ska lyckas beröra sina 
lyssnare, vilket just är min största önskan och ambition med musiken. Det var okänt för mig 
att man redan då tänkte att det viktigaste var att lyssnarna blev berörda. Jag har fått en bättre 
förståelse för den sena barockmusiken och den känslosamma stilen med sina snabba karak-
tärsbyten och tonartsbyten. Med instuderingen av denna sonat har jag lärt mig att känna igen 
denna musikstil och också blivit förtrogen med att gestalta den. 



 15 

Beträffande de tekniska utmaningarna i sonaten har jag kommit fram till att fastän en 
dubbeltunga fungerar bäst i snabba passager, kan det finnas kortare sådana som min enkelt-
unga klarar av just för att de är så korta. I samspelet med cembalisten kom det fram att vissa 
problemställningar var återkommande i denna sonat skriven för traversflöjt, till exempel att 
blockflöjtens låga register är svagt och att cembalon lätt överröstar blockflöjten. Jag har un-
dersökt de olika satsbeteckningar och deras betydelse samt deras betydelse för musiken och 
gestaltningen, till exempel att en adagio enligt Quantz ska vara melankolisk och enligt Bach 
gärna gestaltat mycket legato. Ett allegro ska vara glatt och livfullt och att en menuett är en 
dans vilket jag i slutändan värderade högst och därefter gestaltade relativt långsamt som om 
det funnits dansare till fastän det är en stiliserad danssats.  

Genom reflektionen i arbetet med uppsatsen undersökte jag vad som fungerar bäst när 
jag lär musik utantill, och kom fram till att min värdefullaste metod var att öva utan noter 
och sen att spela upp utan noter så många gånger som möjligt.  

Vissa saker hade cembalisten och jag inte behövt prata om, om jag hade studerat basso 
continuo-stämman mer noggrant innan instuderingen. B.-c.-stämman är grundstenen i ba-
rockmusiken och ger väldigt många indikationer om hur musiken bör gestaltas. Jag lärde mig 
mycket av att spela denna sonat med ackompanjatör; att lyssna och att komma överens. 

Att spela musik för ett annat instrument har som jag ser det två skäl: historiska och 
konstnärliga. I barocken och tiden före lånade man musik av varandra, spelade den musiken 
man älskade på det instrument man behärskade, och kompositörer skrev musik som kunde 
spelas på olika instrument. Det konstnärliga skälet är för mig, att jag gärna vill spela musik 
jag tycker om, och att jag inte vill låta mig begränsas av mitt instrument. Det handlar om att 
uttrycka känslor, och detta kan man göra lika bra med musik som inte precis har skrivits för 
det egna instrumentet. Målet är också att göra detta så bra, att ingen tänker på att musiken är 
skriven för ett annat instrument.  

På min bifogade inspelning skall man förhoppningsvis kunna höra vad jag har diskute-
rat och reflekterat över i denna uppsats.  
 
 

DISKUSSION 

Bachs sonat är skriven för traversflöjt och basso continuo. Jag spelar den på en blockflöjt, 
och jag har försökt att göra sonaten till min egen och med kunskap om traversflöjten i bak-
huvudet skapat min egen blockflöjtstolkning utan att bli influerad av hur det skulle låtit på en 
traversflöjt. Konstnärligt finner jag det mycket intressant att spela musik skriven för andra 
instrument än mitt eget. Det ger nya utmaningar och ett bredare perspektiv.   

Tempot i menuetten gav upphov till mycket reflektion och många konstnärliga val för 
mig. Först ville jag spela den snabbare än vad min slutliga version blev, men en menuett är 
en dans, vilket blev väsentligt för min tolkning. Det är ingen tvekan kring att denna menuett 
inte var till för dans – det är snarare en stiliserad dans. En menuett är en gammal fransk dans 
i ¾ i lugnt tempo. Den var populär vid Ludvig d. XIV hov och den användes som slutdans.25 
Mitt första argument för att spela den snabbare än min slutliga version var att harmoniken är 
                                                        
25 Bergenholtz: Politikens Musikordbog, Menuet, s. 131 
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så enkel. Men jag värderade dansaspekten som viktigare och jag ville inte gå för mycket 
ifrån tempot jag hade spelat den i, om det faktiskt hade funnits dansare med. 

Samma argument hade jag för att inte ornamentera för mycket och gå bort ifrån melo-
din. Ornamenterar man alldeles för mycket har en dansare ingen chans att följa med. Denna 
menuett är också redan från Bachs sida ornamenterad i de två variationerna. Något av det jag 
uppskattar med att spela menuetten i det långsamma tempot är att man efter den snabba 
andra satsen får en sats med ett lugnare uttryck. 

Arbetet jag har lagt ner på andra fingersättningar i första satsen har gjort mycket för 
uttrycket. Jag får fram betoningshierarkierna på ett mycket bättre sätt nu. Min användning av 
”did’ll” på de flesta sextondelsställena i andra satsen ger samma effekt. Det är just när musi-
kern använder sig av barockens betoningshierarki som musiken verkligen kommer till sin 
rätt och ger mening.  

Oratorn och musikern har sedan antiken blivit jämförda och man ansåg att de hade 
samma roll - fånga en publiks uppmärksamhet och sedan underhålla, beröra och berätta. Om 
man har detta i åtanke i sitt musikskapande blir det enklare att variera sig och att berätta - 
eftersom det fortfarande är det musiker vill i dag. Det har hjälpt mig mycket att se på de mu-
sikaliska utsagorna som retoriska utsagor, bestämma hur jag skulle gestalta dem om jag an-
vände det talade språket och inte mitt instrument och sedan helt enkelt gestalta dem som så 
också på min flöjt.  

Uppförandepraxis är den klangliga realiseringen av en notbild. Musik som inte har en 
så informationsrik notbild (som musik innan ca 1800) har många olika gestaltningsmöjlig-
heter. Med hjälp av uppförandepraxis försöker man belysa vad som är historisk korrekt och 
vad som är ett senare tillägg. 

Men varför ska man spela historiskt korrekt? Det finns inget värde i sig att vara histo-
risk.26 Som jag ser det ska man ha kunskap om hur musiken blev spelad i sin egen tid, och 
bedöma vilka aspekter i ens tolkning som är historiskt korrekta och vilka som inte är det. Jag 
är av den uppfattningen att man absolut kan gå ifrån den historisk korrekta tolkningen om 
man har bra argument för detta. Ofta märker man dock det historisk korrekta faktiskt funge-
rar bäst också i dag.  

Jag menar fortfarande att musik är till för att beröra människor och gör man så har 
man uppnått mycket vare sig man är historisk korrekt eller ej. Med det sagt så är jag den 
första till att säga att man blir en bättre musiker av att veta historien bakom sitt instrument, 
musiken man spelar och den kulturella kontexten. 

Det har från början av instuderingen av sonaten och från början av mitt mer seriösa 
musikskapande varit min avsikt att beröra mina lyssnare, få dem att känna sig själva på ett 
nytt sätt eller blott ge dem en stund till enskild eftertanke. Detta kan man göra på många sätt 
beroende på musikgenre, publik och spelplats samt tillfället då musiken blir framförd, men 
också beroende på den egna sinnesstämning och förmåga i det aktuella tillfället.  

Jag anser det vara viktigt att kunna skapa variation i sin musik, från den ena frasen till 
den andra, från den ena satsen till den andra och från den ena dagen till den andra. Detta är 
inte bara min önskan med musiken, det var också den känslosamma stilens kännetecken. Hur 
kunde man visa att en människas sinnesstämning är ombytlig och oförutsägbar? Carl Philipp 
Emanuel Bach var en av de tonsättare som verkligen förmådde att visa detta i sin musik med 
dess korta fraser, tonartsbyten och avlägsna tonarter. 

                                                        
26 Kivy: Music, Language, and Cognition, s. 106-107 
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KONKLUSION  

I instuderingen genomgick jag många element av musikskapandet: tempo, ornamentering, 
dynamik, den kulturelle kontexten, ackompanjemang, olika tekniska utmaningar såsom vil-
ken tungteknik som var bäst, finger-tunga-koordination och andning. 

Sonaten i e-moll är skriven för traversflöjt och basso continuo, men jag spelar den på 
en blockflöjt. Detta stämmer bra överens med hur man gjorde under barocken och med hur 
jag anser att musik bör hanteras. Musik är till för att beröra människor och uttrycka känslor 
och detta kan man också med musik som är skriven för ett annat instrument än ens eget.  

Instuderingen och reflektion över musik är alltid spännande och för oss musiker oer-
hört viktigt. Carl Philipp Emanuel Bach förmådde skapa musik som passar till en människas 
känsloliv och tankeverksamhet. Han var banbrytande inom den känslosamma stilen strax 
innan mitten av 1700-talet.  

Som Bach skriver; om musikern inte själv är berört, kan hens lyssnare inte heller bli 
det. 
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