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Abstrakt 
 

Under de senare åren har intresset att interpretera äldre musik på ett stiltroget sätt ökat. Det 

har medfört omfattande studier i flera perspektiv, med avsikten att komma äldre 

musiktraditioner närmare för att därigenom kunna presentera så autentiska interpretationer 

som möjligt. En större kunskap på området anses leda till en djupare förståelse för musiken 

och bidrar förhoppningsvis till ett närmande av tidens anda. Forskningen kompliceras av att 

de tillgängliga källorna inte sällan påstår varandras motsatser, även om det finns 

samstämmiga formuleringar. Ambitionen med detta arbete har varit att ur källorna utröna vad 

som är en etablerad tradition respektive enskilda uppfattningar och tolkningar av samtidens 

musiktradition. Genom att granska, analysera och jämföra innehållet i tre erkända spelböcker 

från 1750-talet framkommer olikheter och gemensamma nämnare som borde kunna avbilda 

en etablerad och gemensam tradition. Utöver denna analys har två etablerade 

barockmusikspecialisters reflektioner inhämtats genom intervjuer och i en interpretation av 

Wolfgang Amadeus Mozarts sjätte pianokonsert ges exempel på tillämpning av vunna 

kunskaper i klingande form. 
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Inledning 
 

Ända sedan den klassiska musiken började fånga mitt intresse har speciellt en tonsättare följt 

mig, nämligen Wolfgang Amadeus Mozart. De första åren var intresset så stort för denna 

mästare att min skivspelare aldrig spelade någon annan musik, för det var ju Wolfgang 

Amadeus Mozart som var musik. Under denna period i livet ägnade jag mycket tid åt att 

springa runt på alla bibliotek i min omgivning för att låna musikalier till någon av min stora 

mästares pianokonserter, vilka jag satt och tragglade i mig till vansinne! Genom denna 

upptäckt väcktes också intresset för pianospelet och jag insåg genom Wolfgang Amadeus 

Mozarts musik vilka fantastiska ting man kunde åstadkomma. 

 

Hur mitt mozartspel kunde ha låtit på den tiden vågar jag inte ens tänka på idag, men 

efterhand gick Wolfgang Amadeus Mozarts konserter allt lättare att spela. Så jag skulle alltså 

med gott samvete kunna påstå att det var genom att envetet öva på dessa mästerverk som jag 

lärde mig spela! Efterhand lärde jag mig lyckligtvis att uppskatta genialiteten i många andra 

mästares alster, länge nog hade de mötts av mitt avmätta intresse. Verk av Robert Schumann 

och Johannes Brahms intog snart en allt större plats i skivhyllan och sakta men säkert 

försvann Wolfgang Amadeus Mozart från min hjältelista innan han till slut knappt snurrades 

på spelaren längre, behovet var väl mer än tillfredsställt. Men som ni alla andra mozartälskare 

säkert förstår var mitt avståndstagande bara tillfälligt, så nu ljuder hans pianokonserter och 

kammarmusik åter från min skivspelare. Hans musik fascinerar mig på nytt, men till skillnad 

från under ungdomstiden är mitt musikintresse idag betydligt bredare. Bra musik finns det 

gott om, men det finns trots allt bara en Wolfgang Amadeus Mozart! 

 

Under mina studier på Ljungskile folkhögskola började jag ta cembalolektioner, vilket bidrog 

till en viktig del i min utveckling. Det innebar bland annat kontakt med begreppet 

stiltrogenhet. Med en ökad medvetenhet och kunskap om detta erhölls möjlighet att variera 

och därmed påverka musikens uttryck. Redan från början såg jag ingen motstridighet mellan 

min egen uttrycksförmåga och de regler som jag fick lära mig då, tvärtom kände jag att mitt 

eget uttryck fortfarande var lika viktigt som förr, trots att en ny dimension tillkom. Denna 

upptäckt sträckte sig länge enbart till interpretation av barockens cembalomusik, men när mitt 

tycke för Wolfgang Amadeus Mozarts musik åter växte, fanns ett starkt intresse att även 
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fördjupa kunskaperna i den tidens stil och att presentera en så stiltrogen gestaltning som 

möjligt av en av hans klaverkonserter. 

 

Hur skulle detta arbete kunna vinklas för att presentera mer än bara en sammanställning om 

det som redan finns skrivet om uppförandepraxis på Mozarts tid? Jag bestämde mig för att 

jämföra tre spelböcker från denna tid för att försöka få grepp om hur strikt reglerna sågs på 

under 1750-talet. Vidare om det fanns något uppenbart rätt eller fel i dåtidens praxis, samt hur 

fri man var att tänka själv. Spelböcker av Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantz 

och Leopold Mozart var de källor jag fann mest intressanta att studera närmare. Detta då de 

levde under samma tid och hade olika infallsvinklar, bland annat på grund av att de spelade 

olika instrument, vilket gjorde en jämförelse än mer intressant. Att forska kring detta såg jag 

som en stor utmaning och något jag kunde få nytta av i mitt framtida musikliv, såväl som 

lärare, som obotlig mozartälskare. 

 

Under arbetets gång antog tankarna ett alltmer filosofiskt perspektiv, mycket på grund av de 

synpunkter de intervjuade specialisterna i äldre musik hade om hur vi bör förhålla oss till 

begreppet stiltrogenhet. Hur bör man exempelvis förhålla sig till situationen att det vid 

tolkning av de gamla spelböckerna framkommer flera lösningar av ett problem. Det försvårar 

bland annat möjligheten att formulera förekomst av eventuella regler. Det framkommer dock 

att musikern till stor del fick dra sina egna slutsatser och själv besluta hur han eller hon ville 

använda dessa. Denna upptäckt förstärktes genom jämförelser av de tre spelböckerna. 

Jämförelserna visade på stora likheter, men även på intressanta olikheter. Sammanfattningsvis 

kan sägas att dessa skillnader visar att det gavs stor frihet till den enskilde musikern att 

använda de uttrycksmedel han eller hon tyckte var smakfulla, under förutsättning att man 

ägde grundläggande kunskaper i musik. Men kunskapen om dessa skillnader lär oss också 

något om hur vi bör förhålla oss till begreppet stil. 

 

Vid instuderingen av Wolfgang Amadeus Mozarts sjätte pianokonsert, som ligger till grund 

för den klingande delen i detta arbete, fick jag möjligheten att mer praktiskt tillämpa de 

riktlinjer som böckerna förespråkar. Denna klaverkonsert är en av de tidigaste av Wolfgang 

Amadeus Mozart och valdes just för att den låg förhållandevis nära tiden för de tre 

spelböckernas tillkomst (klaverkonserten är skriven 1776 i Salzburg). Konsertens disposition, 

med sin enkla form och sina tydliga teman, lämpar sig väl för att ornamenteras enligt de 

tänkesätt som böckerna föreskriver. Målet vid instuderingen av denna konsert har varit att få 
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den att upplevas improvisativ och spontan, samt på ett så stiltroget sätt som möjligt med hjälp 

av den teknik och de tänkesätt som böckerna föreskriver. Att kunskaperna har kommit till 

praktisk användning har bidragit till en djupare förståelse av spelböckernas och 

intervjupersonernas budskap.
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Bakgrund  
Etablerade spelböcker av Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantz samt Leopold 

Mozart har analyserats och jämförts. Författarna, som presenteras nedan, skrev samtliga sina 

spelböcker under 1750-talet.  

 

 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)  

Carl. Philipp Emanuel Bach föddes den 8 mars 1714 i Weimar, som den andra sonen till 

Johann Sebastian Bach och hans första hustru Maria Barbara. Han började tidigt studera 

musik och enligt egen utsago så hade han aldrig någon annan musiklärare än sin far. Till 

skillnad från många andra tyska musikstudenter gjorde han aldrig någon studieresa till Italien, 

då hans far redan behärskade de stilar som ansågs nödvändiga att känna till. 

 

På inrådan av sin far, började han studera juridik, till en början i Leipzig, där familjen Bach 

bodde vid den här tiden, men senare även i Frankfurt an der Oder. Hela tiden hade han dock 

musiken i bakgrunden, vilket också var hans försörjningskälla under studieåren. 

1740 tillträdde han en tjänst som hovcembalist hos Fredrik den Store. Där stannade han i 

närmare 30 år, trots att han var föga priviligierad av kungen. Efter att i några år ha sökt andra 

tjänster, efterträdde han 1767 sin gudfar Georg PhilippTelemann som kyrkomusiker i 

Hamburg, där han blev kvar till sin död 1788. 

  

Carl Philipp Emanuel Bachs gärning som kompositör är välkänd och kom att få stor betydelse 

för utvecklingen av wienklassicismen och sonatformen. Hans kompositionssätt kan delas in i 

två fack. Dels de verk som var avsedda att spelas offentligt och som framförallt skrevs vid 

tiden hos kung Fredrik, dels den musik som han skrev för sin egen och andra musikers 

räkning. Samlingarna für Kenner und Liebhaber (för kännare och amatörer) är exempel på 

klavermusik som skrevs i sistnämnda syfte. Hans lärobok i klaverspel Versuch über die wahre 

Art das Clavier zu spielen (vol.1 1753 och vol.2 1762), som är en av de böcker som valts ut 

för analys i denna uppsats, utkom under hans tid hos Fredrik den store.  
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Johann Joachim Quantz (1697-1773) 

Johann Joachim Quantz föddes den 30 januari 1697, som son till en smed. Efter faderns död 

1708 påbörjade han sina musikstudier. Under sina långa och intensiva studieperioder besökte 

han flera platser runt om i Europa. Han lärde sig där spela ett flertal instrument och blev 

framförallt skicklig på oboe, trumpet och violin. I slutänden var det flöjten som blev hans 

huvudinstrument, för det var på detta instrument han såg störst möjlighet att utveckla sig. 

 

1718 anställdes han som oboist vid polska kapellet hos Augustus II och jobbade hos honom i 

Dresden och Warszawa. 1724-27 fortsatte han sina studier runt om i Europa, innan han 1727 

återvände till Dresden och genast fick anställning vid hovkapellet, som en av dess mer 

framstående musiker. Vid sidan av detta började han följande år ge lektioner åt den unga prins 

Fredrik av Preussen i bl.a. Berlin, som han besökte i detta ärende varje år. Trots erbjudande 

från prinsen att komma till Berlin blev Johann Joachim Quantz kvar i Dresden fram till 1740, 

då prinsen utnämndes till kung av Preussen. Hos kung Fredrik den Store fick han en mycket 

fin anställning med stora privilegier. Han tjänade bra, fick syssla med i stort sett vad han ville 

och tog bara order av kungen själv. Hans huvudsakliga uppgift var att spela på kungens 

privata kvällskonserter och han lär ha varit den enda som fått kritisera kungens spel. Här 

stannade han fram till sin död 1773. Hans spelbok Anweisung die Flöte traversiere zu spielen 

(1752) är tillägnad kung Fredrik den Store och är den andra av de spelböcker som analyseras i 

denna uppsats. 
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Leopold Mozart (1719-1787) 

Leopold Mozart föddes den 14 november 1719, som son till en bokbindare. Han studerade till 

en början filosofi och juridik vid universitetet i Salzburg, dit han flyttat i detta syfte. Efter två 

år blev han emellertid relegerad från universitetet på grund av svaga resultat. Vilken 

musikutbildning han hade är okänt, men troligen studerade han för hovkapellmästeran i 

Salzburg Ernst Eberlin. Leopold Mozart blev musiker i domkapellet, innan han slutligen fick 

anställning i ärkebiskopens hovkapell. Här avancerade han till vice kapellmästare 1763.  

 

I början av 1760-talet stod han på toppen av sin karriär, därefter ägnade han alltmer tid åt sina 

barn Maria Anna ”Nannerl” och Wolfgang (de enda av sju barn som överlevde barndomen). 

Från denna tid kommer hans eget skapande alltmer att hamna i skymundan, för att till slut helt 

upphöra. Genom sin bok i violinspel Versuch einer gründlichen Violinschule (1756), kom han 

att göra sig ett namn inom musikvärlden, vilket han knappast skulle ha gjort vare sig som 

kompositör eller instrumentalist, trots att han var en skicklig violinist. Denna bok utgör den 

tredje som analyseras i den här uppsatsen. Idag är Leopold Mozart nog mest känd som fadern 

och läraren till Wolfgang Amadeus Mozart. Han dog i Salzburg den 28 maj 1787.  
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att genom granskning och jämförelser av tre spelböcker från 1750-

talet, samt genom kommentarer av etablerade barockspecialister, få en inblick i hur fritt man 

kan tolka en notbild från denna tid och hur regler för musikutövande från denna tid kan 

betraktas.  

 
Metod 
Tillvägagångssättet i detta arbete har varit att analysera, tolka och reflektera över tre samtida 

centraleuropeiska musikers spelböcker. Resultatet har sammanställts i skriftlig form och 

tillämpning har skett i en interpretation av en klaverkonsert från regionen. 

 

De tre författarna var etablerade profiler vilka nedtecknade sina åsikter i så kallade spelböcker 

som samtliga finns bevarade intakta. Carl Philipp Emanuel Bach var verksam inom 

klaverkonsten och kan knappast ifrågasättas. Hans storhet visar sig bland annat i hans 

pedagogiska gärning, framförallt genom sin spelbok Versuch über die wahre Art das Clavier 

zu spielen som blev grundläggande för det sena 1700-talets klaverkonst. Uttalanden av tidens 

stora tonsättare finns det gott om, Joseph Haydn är en bland många. Han kallade Carl Philipp 

Emanuel Bachs spelbok för ”skolan av alla skolor”. Wolfgang Amadeus Mozart, menade att 

Bachs musik skulle studeras, även om man nödvändigtvis inte spelade den. Mozart hyllade 

Carl Philipp Emanuel Bach och uttryckte ”Han är fadern, vi är barnen, de av oss som gör 

någonting rätt, har lärt det av honom”1. Till och med så sent som då Ludwig van Beethoven 

tog Carl Czerny som elev, bad Beethoven sin adept att ta med Versuch über die wahre Art das 

Clavier zu spielen till första pianolektionen, vilken Beethoven noggrant följde enligt Czerny. 

Att Carl Philipp Emanuel Bachs spelbok är grundläggande för Wolfgang Amadeus Mozarts 

spelsätt anses det inte råda några tvivel om, även om det givetvis måste beaktas att Mozarts 

storhetstid kom efter Bachs. Deras synsätt kan givetvis inte överensstämma till fullo, men tack 

vare bokens stora spridning och genomslagskraft under andra hälften av 1700-talet, är det inte 

osannolikt att deras uppfattningar till stor del var överensstämmande. 

 

Att utesluta Carl Philipp Emanuel Bachs erkända spelbok hade varit att förbise en av de 

centralaste källorna i ämnet. Frågan kom att bli om de andra källmaterialen skulle vara av 

samtida författare eller exempelvis från tiden då Wolfgang Amadeus Mozart hade sin 

                                                
1 Bach, (1949, s.4) 
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storhetstid. Det tidigare alternativet lockade mest och valet av de övriga författarna föll på 

Leopold Mozart och Johann Joachim Quantz. Arbetet kunde inriktas på att efterforska om det 

rådde några nämnvärda skillnader av de musikaliska uppfattningarna hos de tre författarna. 

Alla tre verkade under samma tid och spelböckerna skrevs under ungefär samma period, men 

ingen av de tre spelade samma instrument. Analysen specificerar sig över de tre författarnas 

uppfattning rörande den komplexa frågan om uppförandepraxis. 

  

Under inläsningsarbetet antecknade jag paragrafvis, som är den struktureringsmetod som 

författarna använder, för att få en smidigare länk till innehållet i böckerna. Med dessa som 

utgångspunkt sorterades informationen i tabellform eller punktvis, för att underlätta 

möjligheten att direkt kunna jämföra författarnas budskap, tankar och åsikter. 

Sammanställningen presenteras i resultatdelen. Som komplement till denna del av arbetet har 

intervjuer genomförts. Förberedda frågor ställdes till två etablerade barockspecialister. 

Intervjuerna spelades in på band och har sammanställts i uppsatsen. 

 

Arbetet till den klingande delen av arbetet har till stora delar inneburit experimenterade med 

idéer enligt det synsätt på ornamentik och utsmyckningar som böckerna förespråkar. På grund 

av förhållandevis ringa erfarenhet av improvisation i denna stil, skapades en övningsmetod 

som underlättade utvecklingen av denna konst. Detta för att vinna så stor trygghet och 

kontroll som möjligt i improviserandet. Metoden byggde på att mindre fragment ur notbilden 

valdes ut som sedan provades i olika kombinationer. Som exempel delades första satsens 

huvudtema i fyra delar: 

 

 
 
 

Varje fragment fick upp till fem olika varianter vars modeller dels hämtades från böckernas 

mer konkreta syn på ornament, dels från den friare varianten som Johann Joachim Quantz 

föreskriver.  
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De olika varianterna av fragmenten övades in, exempelvis fragment A (första tanken) ur 

ovanstående exempel: 

 

       
 
 

Alternativen applicerades varierande i konsertens olika temata och kombinerades på 

varierande sätt. Genom att hela tiden skifta utsmyckningarna blev varje genomspelning 

varierad. Hela tiden vinnlades om att använda en ny variant, detta för att inte låta en idé 

fixeras och därmed riskera att förlora en improvisativ och spontan känsla. 

 

Carl Philipp Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz påpekar vikten av att inte 

ornamentera temat första gången det presenteras. En annan viktig aspekt när stycket spelas 

från början till slut är att styckets form tas till vara, vilken kan förändras om man låter 

ornamenteringar ta alltför stort utrymme. Under instuderingen gjordes därför en enklare 

formanalys av verket, så att inte dess fraser eller höjd- respektive lågpunkter skulle påverkas.  
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Analys 
Att komma fram till absoluta sanningar om en tids uppfattningar rörande uppförandepraxis 

och i grunden förstå en epok anser jag vara en omöjlig uppgift. När det däremot gäller vissa 

grundläggande uttrycksmedel, som till exempel ornamentik, anser jag det vara lättare att 

komma fram till hur de skall utföras, då dessa finns utförligt beskrivna i spelböcker från 

denna tid. Det finns förvisso utföranden man väl känner till, men var dessa är applicerbara, 

var och när gränserna går för deras användningsområden, är i många fall inte lika självklart. 

Detsamma gäller även för de slutsatser jag presenterar i detta arbete. Genom att göra 

jämförelser mellan de tre spelböckerna hoppas jag kunna klargöra skillnaden mellan en 

persons uppfattning och tidens eventuellt förekommande ”regler” beträffande 

uppförandepraxis. Att Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantz och Leopold 

Mozart spelade olika instrument, levde i olika länder och hade olika synsätt på hur musiken 

skulle utvecklas, är faktorer som påverkar hur jämförelserna mellan dessa musiker bör 

betraktas. Jag vill hävda att idén som analysen grundar sig på blir mer trovärdig när fler 

musiker med olika synsätt är eniga i sak och att trovärdigheten ökar ju mer samstämmigt de 

uttalar sig om en väl etablerad regel. 

 

Tillämpning 

Detta arbete ger en inblick i hur synsättet över ornamentik var under 1750-talet. Uppsatsen 

lämpar sig såväl för den som vill läsa om specifika ornament, som för den som mer 

övergripande önskar fördjupa sig i ämnet. Genom den inspelade delen, lämpar sig detta arbete 

även för utövande musiker som önskar höra exempel på hur olika typer av ornamenteringar 

kan te sig i klingande form. 
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Resultat 
 
Mycket om ornamentering är de tre författarna överens om. Alla tre talar om hur och var man 

bör ornamentera. Carl Philipp Emanuel Bach menar att ornamenten är nödvändiga och att 

många använder dem, då melodin annars skulle upplevas ”tom”.2 Johann Joachim Quantz å 

andra sidan menar att utsmyckning av melodin bara får göras först efter det att melodin har 

hörts en gång i outsmyckad version, alltså inte vid första den presentationen.3 En bra melodi 

är vacker även utan ornament, men ska man ornamentera bör man eftersträva behagliga och 

sjungande fraser, fortsätter han. 

 

Carl Philipp Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz är överens om att det ornamenteras 

för ofta, alla tre skriver att man bör vara försiktig4. Leopold Mozart nöjer sig med att 

poängtera att i tuttisammanhang bör man undvika ornament.5 Johann Joachim Quantz skriver 

att de flesta hittar på helt egna ornament, vilket han tycker är positivt, men betonar vikten av 

att först skaffa sig grundläggande kunskaper. Carl Philipp Emanuel Bach menar att toner som 

i sig är briljanta inte ska ornamenteras, då ornament plockar fram toner. Det blir som att 

artikulera varje ord man säger.6 Johann Joachim Quantz pratar om att man måste vara i den 

rätta sinnesstämningen och att man inte ska ornamentera om det inte berör hjärtat. En serie 

snabba toner räcker inte menar han, man måste ha rätt stämning i ornamenten7 och säger 

vidare att man inte bör använda glada ornament i en melankolisk melodi. Alla tre är också 

överens om att man måste utgå från generalbasen när man ornamenterar.8 

                                                
2 Bach, (1753, s.51) 
3 Quantz, (s.139) 
4 Quantz, (s.120,127)  
Bach, (1753, s.51) 
5 Mozart, (s.216) 
6 Bach, (1753, s.54) 
7 Quantz, (s.139) 
8 Ibid, (s.176), Bach, (1753, s.55), Mozart (s.180) 
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Appoggiaturor 
Hur detta ornament bör användas är de tre författarna i grunden överens om. Johann Joachim 

Quantz skriver att ornamentet väcker ömhet och passion och att det blir alltför alldagligt utan 

dem9 och menar att ornamentet behövs för ett gott framförande.10 Leopold Mozart påstår att 

appoggiaturor är skapta av naturen själv.11  

 

Alla tre författarna har i spelböckerna tillägnat ett kapitel åt appoggiaturan. Johann Joachim 

Quantz menar att det till exempel bör användas då en ton upprepas flera gånger.12  

 
Han tar också upp exempel på hur stigande appoggiaturor kan användas, vilka i dessa fall får 

halva huvudtonens värde.13 Carl Philipp Emanuel Bach har skrivit ut exempel på var de kan 

användas och bland dessa är; som repetition av föregående ton, som genomgångstoner och vid 

frasslut.14  Leopold Mozart ger inte exempel på det sättet som Bach gör, han nämner och 

exemplifierar dock olika typer av appoggiaturor genom hela kapitlet. Några exempel han tar 

upp är då appoggiaturor behövs för att binda ihop toner för att göra dem mer sångbara15, vid 

tersvis sjunkande passager16, samt då en bunden fjärdedel med appoggiatura följs av snabba 

notvärden.17 Hans upplägg överensstämmer inte med Carl Philipp Emanuel Bach och Johann 

Joachim Quantz, vilka ger mer direkta exempel då appoggiaturor kan vara lämpliga att 

använda. Leopold Mozart är mer inriktad på att beskriva hur man utför vissa typer av 

ornamentet och sina resonemang bekräftar han genom att visa på en rad exempel. 

 

På vilket sätt appoggiaturan bör utföras är de tre författarna överens om, men den 

huvudsakliga skillnaden ligger i hur de olika författarna redogör för appoggiaturans längd. 

Carl Philipp Emanuel Bach noterar hur lång appoggiaturan blir18, medan Johann Joachim 

Quantz menar att hur många balkar den har saknar betydelse, appoggiaturan har samma värde 

                                                
9 Quantz, (s.91) 
10 Ibid, (s.99) 
11 Mozart, (s.166) 
12 Quantz, (s.91) 
13 Ibid, (s.95) 
14 Bach, (1949, s.88,89) 
15 Mozart, (s.166) 
16 Ibid, (s.177) 
17 Ibid, (s.169) 
18 Bach, (1753, s.63) 



  13 

oavsett notation.19 Leopold Mozart skriver inget om hur man balkar eller hur man bör notera 

en appoggiatura. I hans exempel kan man i alla fall utläsa att han tycks föredra Carl Philipp 

Emanuel Bachs metod att notera hur långt förslaget blir. Dock är alla tre överens om att 

appoggiaturan vanligtvis är halva huvudtonens längd20 (Leopold Mozart skriver enbart om 

den långa appoggiaturans längd) men att den i vissa situationer bör bli kortare eller längre. 

Ingen noterar dock när det skulle vara fallet. 

 

De tre författarna skriver om undantag för den etablerade ”halva tonens värde”- regeln. En 

vanligt förekommande situation beskriver Johann Joachim Quantz21 då han menar att en 

appoggiatura framför en åttondel följt av två sextondelar inte utförs som fyra sextondelar. Han 

menar att appoggiaturan är kortare än en sextondel och blir därför mycket kort, annars låter ju 

även appoggiaturan som en vanlig sextondel. Tid ska också tas från tonen innan i detta fall, 

menar han. Även Carl Philipp Emanuel Bach22 ger samma exempel som Quantz och menar att 

appoggiaturan i dessa fall ska spelas mycket kort och alltså snabbare än en sextondel, ”[…] 

played so rapidly that the following note loses scarcely any of its length.”23 Leopold Mozart 

kommenterar inte detta, han tar däremot upp problemet med om en nedåtgående appoggiatura 

skrivs med en stor not och menar att om man inte skulle förstå att den tonen är en 

appoggiatura riskerar man att improvisera fram en appoggiatura på den tänkta appoggiaturan, 

så att det blir två appoggiaturor.24 Dessutom blir harmoniken tydligare om man skriver ut 

appoggiaturor med mindre huvuden. 

 

Ett annat fall när appoggiaturan blir kort är då terser faller, med appoggiaturor mellan 

terserna.  

 
Detta fall tar Johann Joachim Quantz och Leopold Mozart upp som en regel, medan Carl 

Philipp Emanuel Bach skriver två varianter på detta. I det ena fallet bör appoggiaturan spelas 

kort och i det andra spelas den som de andra författarna föreskriver. Alla tre (Carl Philipp 

Emanuel Bachs senare exempel) skriver att i detta fall bör appoggiaturan komma före slaget, 

                                                
19 Quantz, (s.91) 
20 Bach, (1753, s.65), Quantz, (s.91), Mozart, (s.167) 
21 Quantz, (s.227) 
22 Bach, (1753, s.65) 
23 Ibid, (1753, s.65) 
24 Mozart, (s.167) 
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så att huvudtonen kommer där den är noterad.25 Leopold Mozart menar att man bör göra en 

kort ton för att inte störa livligheten. Johann Joachim Quantz har i det här fallet lite olika 

modeller och menar att fransmännen även kan lägga appoggiaturan på slaget och att denna då 

kan bli lång. Detta resonemang är han ensam om. De tre författarna beskriver också andra 

ställen då appoggiaturan blir kort.  

 

Carl Philipp Emanuel Bachs korta appoggiaturor är lättare att urskilja då de alltså är balkade 

med samma notvärde som de utförs. Han nämner några exempel där de korta appoggiaturorna 

kan vara användbara och i dessa tar han upp repeterande toner (även långa) och i synkoperade 

noter.26 Han nämner också fall då en appoggiatura behövs för att avsluta en rörelse innan 

något nytt börjar exempelvis ett oväntat språng.27  

 
Ett annat exempel är då en annan stämma störs av ett långt förslag.28 

 

Leopold Mozarts korta appoggiaturor används även i följande exempel; då flera helnoter 

följer varandra och var och en av dem har en appoggiatura framför sig, då halvnoter följs av 

en annan stämma (en kvart ovanför, eller en kvint under), och då de skapar förvirring i 

harmoniken.29 

 

De tre författarna är överens om att vanligtvis så är appoggiaturor långa och det är dem man i 

regel använder sig av.30 Dessa tar vanligtvis halva huvudtonens längd, men det finns också 

undantag då de blir längre. I en punkterad ton blir appoggiaturan lika lång som huvudtonens 

värde, medan huvudtonen blir lika lång som punkteringen. Appoggiaturan blir alltså två 

tredjedelar av huvudtonen.31 Carl Philipp Emanuel Bach tillägger i detta resonemang att om 

det finns någon annan tanke måste stora noter användas.  

 

                                                
25 Mozart, (s.177), Bach, (1753 s.66,70), Quantz, (s.93) 
26 Bach, (1753, s.65) 
27 Ibid,(1753, s.66) 
28 Ibid, (1753, s.67) 
29 Mozart, (s.171) 
30 Ibid, (s.167), Bach, (s.65), Quantz, (s.91) 
31 Bach, (1753, s.65), Mozart, (s.168), Quantz, (s.95) 
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Alla tre är överens om att när appoggiaturor till toner som är bundna till en följande ton blir 

appoggiaturan lika som den första av dessa, oavsett om denna är mycket längre än den 

följande tonen32, exempelvis en fjärdedel som är bunden till en sextondel. 

 

Detta ger Carl Philipp Emanuel Bach exempel på. I hans fall är det en fjärdedel som har en 

appoggiatura framför sig som är bunden till två åttondelar.33  

 
Då detta utförs menar Carl Philipp Emanuel Bach att appoggiaturan tar fjärdedelens notvärde 

och att åttondelarna och fjärdedelen tillsammans tar plats där de båda åttondelarna stod. I det 

här fallet måste åttondelarna alltså bli dubbelt så snabba som fjärdedelen, vilket medför att 

fjärdedelen blir en åttondel och att åttondelarna blir två sextondelar. De behåller således sin 

figur i förhållande till varandra och notvärdena blir därmed mindre. Leopold Mozart ger 

liknande exempel vad det gäller punkterade noter, då en punkterad åttondel med en 

appoggiatura framför sig följs av en sextondel.34 I detta fall blir appoggiaturan en åttondel och 

den punkterade åttondelen och sextondelen får samsas om en åttondels plats.  

 
Då de behåller sitt rytmiska förhållande till varandra, utförs de som punkterade sextondelar 

följda av trettiotvåondelar. 

 

När en appoggiatura som följs av en not som i sin tur följs av en paus, spelas appoggiaturan 

där huvudnoten stod från början och följaktligen spelas huvudnoten på pausens plats. Detta är 

de tre författarna överens om,35 men Leopold Mozart och Carl Philipp Emanuel Bach påpekar 

att man inte bör notera på detta sätt, utan att man istället bör notera en lång ton utan paus. 

 

                                                
32 Quantz, (s.95), Mozart, (s.169), Bach, (1753, s.65) 
33 Bach, (1949, s.90) 
34 Mozart, (s.168) 
35 Ibid, (s.169), Bach, (1753, s.65), Quantz, (s.96) 
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Alla tre författarna talar också om att spela flera toner i appoggiaturan, varvid den första är 

den riktiga appoggiaturan.36 Detta ornament kallas anschlag. Carl Philipp Emanuel Bach delar 

in dessa i två grupper och båda av dessa används i uppåtgående språng.37  

 
Den förstnämnda repeterar den föregående tonen och följs sedan av tonen över den 

kommande huvudtonen. Denna variant används bara i långsamma tempi och utförs mjukt38 

och långsammare än den andra typen. Den andra typen är då han spelar tonen en sekund 

under, följt av en sekund över huvudnoten. Detta exempel ger även Johann Joachim Quantz 

och båda är överens om att de bör spelas mycket fort.39 Leopold Mozart nämner anschlag, 

men påpekar att detta är en typ av mordent.40 (se vidare under den rubriken) 

 

Punkteringar mellan flera appoggiaturor nämns också och på vilket sätt de delas upp i tid kan 

varieras, menar Carl Philipp Emanuel Bach.41 Dessa förekommer inte i snabba tempi säger 

han, men används med fördel vid repeterande toner, samt i uppåtgående passager som följs av 

en nedåtgående ton. Den andra av de både appoggiaturatonerna är mjuk även om den är kort. 

Dessa noteras däremot vanligtvis som en enkel appoggiatura. Johann Joachim Quantz menar 

att alla tonerna i appoggiaturan måste vara snabba och att huvudtonen blir den starkaste. Han 

rekommenderar dessutom att denna typ av appoggiatura används i språng. 

 

Leopold Mozart nämner också den här typen av appoggiatura, men inget utförligt om den.42 

Däremot nämner han en stegvis appoggiatura med två toner i. Denna används vid en 

uppåtstigande appoggiatura, men låter inte alla gånger låter så vackert.43 

 

                                                
36 Quantz, (s.159), Bach, (1753, ss.85-106), Mozart, (s.172) 
37 Bach, (1753, s.85) 
38 Ibid, (1753, s.86) 
39 Ibid (1753, s.86), Quantz, (s.159) 
40 Mozart, (s.206) 
41 Bach, (1753, s.105) 
42 Mozart, (s.173) 
43 Ibid (s.172) 
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Drillar 

I stort sett är alla tonsättarna överens om hur drillar bör utföras. Carl Philipp Emanuel Bach 

menar att utförandet av drillar har förändrats och att man nu drillar både i stegvisa och 

hoppande passager, i en följd av toner, i långa toner, i kadenser samt på toner med eller utan 

appoggiaturor, vilka man vanligtvis drillade på förr44. Leopold Mozart ger andra exempel på 

när drillen kan vara användbar. Han menar att man gärna kan drilla i stegvisa passager, 

exempelvis på varje etta i stegvisa åttondelar som är bundna två och två.  

 
 

I snabba tempi påpekar han att man även kan göra tvärt om och då få betoningar på tvåan och 

fyran45. Leopold Mozart fortsätter med att man i punkterade notvärden kan drilla på 

punkteringen, vilket alltså får till effekt att drillen kommer då tonen redan har klingat större 

delen av sitt notvärde.46 Carl Philipp Emanuel Bach däremot poängterar att bundna toner utan 

utskrivna drillar inte får drillas.47 Leopold Mozart menar att man inte bör börja en melodi med 

en drill48, men han poängterar att en drill med fördel kan få inleda en sextondels rörelse49, för 

att på så sätt göra ettan i takten tydligare. 

 

Typer av drillar 

Carl Philipp Emanuel Bach skriver om normal drill, stigande drill, sjunkande drill, samt kort 

eller halv drill.50 Han talar också om drillar med en inledande schleiffer, 

 
 

vilket noteras med en krok på drilltecknet och menar att dessa uteslutande används för 

klavermusik.51 I övrig instrumentalmusik används Tr. eller appoggiatura. Både Johann 

Joachim Quantz och Carl Philipp Emanuel Bach menar dock att i praktiken börjar drillar med 

                                                
44 Bach, (1753, s.71) 
45 Mozart, (s.193) 
46 Ibid, (s.194) 
47 Bach, (1753, s.77) 
48 Mozart, (s.192) 
49 Ibid, (s.194) 
50 Bach. (1753, s.71) 
51 Ibid, (1753, s.79) 
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en appoggiatura.52 Carl Philipp Emanuel Bach menar också att alla ornament i klavermusik 

även kan noteras med ”Tr.” eller med ett kors. Vidare skriver han att drillar som har en 

inledande schleiffer bör användas i; stegvisa rörelser, efter ett hopp följt av en stegvis 

uppåtgående eller nedåtgående rörelse och då drillen av olika anledningar bör förnyas. Dessa 

drillar bör inte användas efter hopp, med drillar i luften. Han menar att dessa drillar användes 

oftare förr, men att de idag är vanligast vid repeterande drillar.53 

 

Leopold Mozart tycks ha ett stort antal drillar till hands. Han talar om drillar med hela 

respektive halva tonsteg. Ex. triletto (kort drill) kan användas vid stora tonsteg.54 Han talar 

också om att italienarna spelar drillar med terser i stället för sekunder, något som Leopold 

Mozart har svårt att se vitsen med.55 Johann Joachim Quantz nämner också dessa och skriver 

att de används av italienska oboister och violinister, men påpekar också att dessa inte bör 

användas.56 Även Carl Philipp Emanuel Bach nämner lite kort att man aldrig ska använda 

överstigande sekunder i drillar.57 Leopold Mozart skriver vidare om att det finns långsamma, 

moderata, snabba och accelererande drilltyper.58 Långsamma drillar används främst i 

långsamma och sorgsna stycken och vice versa. De accelererande drillarna börjar i piano och 

crescenderar till forte. Han poängterar att långa drillar inte får tas om, utan att dessa hela tiden 

bör hållas kortare än sin längd, även om de är bundna.59 Han talar också om ribotuta drillar, 

dvs. drillar som är accelererande och börjar med punkterade notvärden för att sedan under 

accelerationen bli alltmer raka. Dessa menar han bör användas för att avsluta en kadens.60 

Även Johann Joachim Quantz och Carl Philipp Emanuel Bach tar upp om hastigheten i drillar. 

Johann Joachim Quantz menar att hastigheten är beroende på stycket och i vilken lokal man 

spelar i.61 Snabba stycken bör ha snabba drillar, medan melankoliska stycken bör ha 

långsamma drillar. Men i stort sett bör man inte ha alltför snabba drillar, menar Johann 

Joachim Quantz. Mycket långsamma drillar används bara i fransk sång.62 

                                                
52 Bach, (1753, s.72), Quantz, (s.103) 
53 Bach, (1753, s.54) 
54 Mozart, (s.186) 
55 Ibid, (s.187) 
56 Quantz, (s.102) 
57 Bach, (1753, s.77) 
58 Mozart, (s.189) 
59 Ibid, (s.189) 
60 Mozart, (s.210) 
61 Quantz, (s.101) 
62 Ibid, (s.101) 
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Carl Philipp Emanuel Bach menar att snabba drillar är att föredra, men i långsamma stycken 

bör drillen avta lite i slutet.63 

 

Carl Philipp Emanuel Bach pratar också om pralldrillar som skiljer sig från vanliga drillar 

genom sin spetsighet och korthet.64 Dessa drillar används mycket ofta, menar han, och spelas 

så snabbt att lyssnaren inte hinner uppfatta att de tar något av den följande tonens längd.  

 
De spelas också alltid utan förslag, menar han.65 Dessa är till för att ge briljans och liv åt 

framförandet.  

 

Drillens inledning 

Carl Philipp Emanuel Bach menar att drillen vanligtvis börjar på den övre tonen i drillen66, 

men även Johann Joachim Quantz är inne på samma linje när han skriver att alla drillar börjar 

med en appoggiatura som är underförstådd även om denna inte är noterad.67 Denna 

appoggiatura kan vara olika beroende på sammanhang. Är den från början eller efter en paus 

bör den vara kort. Leopold Mozart menar att drillar kan börja uppifrån eller med en 

appoggiatura.68  Han ger ett exempel på att man också kan spela appoggiaturan så lång som 

den vanligtvis blir (dvs. halva huvudtonens värde) och att man därefter börjar drilla. Hans 

exempel visar att i en punkterad åttondel kan drillen börja så sent som på den sista 

sextondelen.69 

 

Förutom inledande synpunkt skriver Carl Philipp Emanuel Bach även att drillen alltid börjar 

på tonen över huvudtonen och därför menar han att det är onödigt att skriva till en 

appoggiatura om den inte står för en lång appoggiatura.70 

 

Leopold Mozart ger andra exempel på hur en drill kan börja. Han beskriver som tidigare 

nämnts att den kan börja med en så kallad Ueberwurf, vilket innebär att en Schleifer får inleda 

                                                
63 Bach, (1753, s.72) 
64 Bach, (1753, s.81) 
65 Ibid, (1753, s.81) 
66 Ibid, (1753, s.72) 
67 Quantz, (s.103) 
68 Mozart, (s.187) 
69 Ibid, (s.194) 
70 Bach, (1753, s.72) 
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drillen istället för en appoggiatura. Detta innebär att man börjar på tonen under huvudtonen 

och därefter går i en snabb skalrörelse till tonen ovan huvudtonen, innan man till sist börjar 

drillen.71 

 

Drillens avslutning 

En avslutning av drillen kallas enligt Carl Philipp Emanuel Bach efterslag (nachschlag72) och 

skrivs ut med ett streck genom den högra delen av drilltecknet.73  

 
Han rekommenderar dock att man skriver ut efterslaget, för att i annat fall förväxlas lätt 

tecknet med mordenttecknet. På långa toner, likaså om drillen följs av ett hopp, lägger man 

ändå till efterslaget, vare sig det är en uppåtgående eller nedåtgående rörelse.74 Johann 

Joachim Quantz menar att efterslag är underförstått även om det inte står75, men poängterar att 

man inte bör använda appoggiaturor mellan en kadensdrill och sluttonen.76 Carl Philipp 

Emanuel Bach skriver att långa toner alltid ska ha efterslag oberoende på vad som följer.77 

Både Carl Philipp Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz är överens om att avslutningen 

ska vara lika snabb som drillen.78  

 

Leopold Mozarts visar även exempel, där han inte använder efterslag på långa drillar. I dessa 

exempel79 är detta beskrivet med en liten fördröjning på huvudtonen innan han lägger tonen 

under drillen som en föruttagning innan den kommande huvudtonen tas.  

 
 

Dessa exempel består enbart av långa toner som drillas. Han skriver dock vidare att alla korta 

drillar ska ha efterslag. Carl Philipp Emanuel Bach beskriver i sin bok några fall då man inte 

                                                
71 Mozart, (s.187) 
72 Ordet Nachschlag har jag hämtat från den tyska utgåvan. I den engelska utgåvan kallas detta Suffix 
73 Bach, (1753, s.72) 
74 Ibid, (1753, s.74) 
75 Quantz, (s.103) 
76 Ibid, (s.108) 
77 Bach, (s.74) 
78 Ibid, (1753, s.76), Quantz, (s.103)  
79 Mozart, (s.188) 
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bör ha efterslag. Dessa är i nedåtgående passager och i framförallt korta notvärden, då flera 

drillar kommer efter varandra, eller då snabba notvärden kan ersätta en drill80. Man bör heller 

inte ha det i trioler menar han - möjligen i långsamma tempi.  

Carl Philipp Emanuel Bach menar att i en punkterad not bör man få tid mellan drillen och 

efterslaget, men inte mer än som krävs för att visa att dessa är två skilda element.81 

 

Han menar också att på fortepianon blir ofta drillarna för starka och att man ofta måste ersätta 

drillarna med appoggiaturor för att dölja problemet.82 

 

Mordenter 
När det gäller detta ornament skriver författarna inte lika utförligt, vilket gör det svårt att 

redogöra för deras syn på ornamentet. Den som mest ingående tar upp detta ornament är Carl 

Philipp Emanuel Bach, medan Johann Joachim Quantz knappt nämner det i sin bok.  

 

Carl Philipp Emanuel Bach skriver att mordenten ofta används för att binda toner och göra 

dem mer briljanta.83 Han menar fortsättningsvis att korta ornament ofta spelas vid korta 

notvärden, men ornamentet i sig kan vara både långt och kort och detta beskrivs med olika 

tecken.84 Grafiskt noteras en lång mordent längre än en kort, vilken grafiskt är ganska kort.  

 
 

En kort mordent är motsatsen till en pralldrill, menar Carl Philipp Emanuel Bach.85 Leopold 

Mozart beskriver att man gör en mordent genom att spela två, tre eller fler smånoter efter 

varandra och dessa ska spelas snabbt och svagt.86 Mozart skriver också att det finns tre sätt att 

göra mordenter på.  

                                                
80 Bach, (1753, s.76) 
81 Bach, (1753, s.76) 
82 Ibid, (1753, s.84) 
83 Ibid, (1753, s.81) 
84 Ibid, (1753, s.80) 
85 Ibid, (1753, s.84) 
86 Mozart, (s.206) 
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Det är dels den vanliga mordenten, som en omvänd drill med ett eller flera slag. Den andra 

typen är då man spelar tonen under huvudtonen, följt av tonen över huvudtonen för att till sist 

hamna på denna och den tredje typen börjar på tonen ovanför huvudtonen för att sedan stegvis 

gå ner tre toner innan den till slut namnar på huvudtonen, eller spegelvänt.87 Den andra och 

den tredje typen diskuterar han om man borde kalla mordent, även om han accepterar det. Den 

andra typen kallas ofta för Anschlag påpekar han, vilket jag även nämnt under appoggiaturor.  

Carl Philipp Emanuel Bach skriver om ornamentet att det fungerar särskilt bra i hoppande 

eller stigande uppåtrörelser, för att framförallt ge briljans.88  

 

Dubbelslag 
Carl Philipp Emanuel Bach är den som talar mest om dubbelslaget (doppelschlage) och han är 

den enda som beskriver det ingående. Han poängterar till och med att detta inte är vanligt på 

andra instrument än klaver, men vid förekommande fall så betecknas det med Tr., som en 

mordent eller som en drill.89 Carl Philipp Emanuel Bach skriver att dubbelslag kan användas 

nästan överallt och är till för att ge briljans.90 Det kan ses som en minidrill, menar han också, 

men kan inte ersätta en lång drill, då dubbelslaget blir för kort.91 Man kan med fördel även 

byta ut drillar mot dubbelslag i långsamma tempi, vilka då spelas mycket mjukt.92  

 

Dubbelslaget gör sig väl i stigande rörelser, till exempel i skalor.93 eller vid språng94, enligt 

Carl Philipp Emanuel Bach. Det kan också användas mellan en appoggiatura och 

huvudnoten.95 I detta fall får appoggiaturan, som tidigare exemplifierat, halva huvudtonens 

värde innan dubbelslaget kommer på huvudtonens plats. Carl Philipp Emanuel Bach skriver 

                                                
87 Mozart, (s.206) 
88 Bach, (1753, s.81) 
89 Ibid, (1753, s.89) 
90 Ibid, (1753, s.86) 
91 Ibid, (1753, s.86) 
92 Ibid, (1753, s.87) 
93 Ibid, (1753, s.87) 
94 Ibid, (1753, s.88) 
95 Ibid, (1753, s.69) 
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att ett dubbelslag kan både komma direkt på tonen eller då tonen har hållits ett tag.96 I det 

sistnämnda fallet står inte tecknet ovanför tonen, utan står lite till höger om denna. Carl 

Philipp Emanuel Bach skriver även om teckenkombinationer med dubbelslag, bl.a. ett 

dubbelslag med en drill under.97  

 
(observera att det även finns en appoggiatura i exemplet) 

 

Detta betyder en snabb drill med ett efterslag och används då det inte kan noteras på något 

annat sätt, menar Carl Philipp Emanuel Bach. Dubbelslaget förekommer även tillsammans 

med korta drillar, samt med en eller två trettiotvåondels noter.98 När ett dubbelslag spelas 

ensamt, efter till exempel ett språng, menar Carl Philipp Emanuel Bach att man bör lägga in 

en trettiotvåondelsnot innan, för att få huvudtonskänsla.99 Han beskriver också om dubbelslag 

på en appoggiatura. I dessa fall behåller appoggiaturan sin ursprungliga längd, så att inte den 

följande tonen påverkas.  

 

Dubbelslag menar Carl Philipp Emanuel Bach, förekommer såväl bundna och som icke 

bundna.100 Bach tar också upp några fall då man bör se upp med dubbelslaget. Det är när de 

förekommer i snabba sjunkande passager101, i överstigande sekunder102, samt när de är 

kombinerade med en drill. Då bör dubbelslag med stigande, stegvisa rörelser inte användas.103  

 

Johann Joachim Quantz nämner dubbelslaget endast i några få fall i sin bok och fördjupar sig 

inte nämnvärt i ämnet. Han skriver att ornamentet är brukligt i Frankrike och ger något 

exempel på detta.104 I hans fall är dubbelslaget dock utskrivet med smånoter och tecknet för 

dubbelslag använder han inte alls. 

 

Leopold Mozart skriver däremot lite mer om dubbelslaget. Han skriver att det är ett ornament 

                                                
96 Bach, (1753, s.78) 
97 Ibid, (1753, s.54) 
98 Bach. (1753, s.93) 
99 Ibid, (1753, s.96) 
100 Ibid, (1753, s.85) 
101 Ibid, (1753, s.88) 
102 Ibid, (1753, s.92) 
103 Ibid, (1753, s.92) 
104 Quantz, (s.97) 
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som kommer mellan en appoggiatura och den följande tonen.105 Han beskriver att betoningen 

kommer på appoggiaturan och att dubbelslaget är svagare. Även Leopold Mozart tar upp 

likheten med en drill och säger att den låter precis som inledningen på en drill.106 Han nämner 

också i samband med mordenter (vilket jag tidigare tagit upp) tre stegvisa smånoter, vilka kan 

tolkas som ett snabbt dubbelslag.107 I detta fall talar dock Leopold Mozart om att dessa 

mordenter ska slås an mycket snabbt, samt att betoningen ska komma på huvudtonen. Han 

skriver: ”For the stress of the tone falls on the note itself, while the mordent, on the contrary, 

is slurred quite softly and very quickly on to the principal note; for, otherwise, it would no 

longer be called a mordent”.108  

 

Övriga ornament 
Både Carl Philipp Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz skriver lite allmänt om hur 

uppfattningarna skiljer sig mellan olika länder när det gäller ornamentik. Johann Joachim 

Quantz tydliggör att italienarna inte skriver ut alla ornament. Trots det finner man fler 

ornament i den italienska musiken och utrymme ges därför för improvisationer i större 

utsträckning.109 Spelarens skicklighet och smak får därmed stor betydelse för det slutliga 

resultatet. Carl Philipp Emanuel Bach skriver att tyskarna noterar mycket noggrant, men 

fransmännen är de som är mest noggranna.110 

 

När det gäller olika typer av ornament så är Leopold Mozart den som beskriver flest varianter. 

Han skriver om ornament som groppo, tirata och mezzocirkel. Han påpekar att dessa 

ornament dock inte längre används i samma utsträckning som tidigare.111 Groppo är ett sätt att 

binda ihop toner med närliggande intervall med varandra, med hjälp av snabba noter. Groppo 

spelas genom att börja på huvudtonen för att sedan spela tonen under, innan man gör en 

stegvis rörelse uppåt tills man når den övre tonen i intervallet.112  

 

(det första exemplet är originalet, medan det andra är ornamenterat med en groppo) 

                                                
105 Mozart, (s.184) 
106 Ibid, (s.185) 
107 Mozart, (s.206) 
108 Mozart, (s.208) 
109 Quantz, (s.136, 163)  
110 Bach, (1753, s.52) 
111 Mozart, (s.209) 
112 Ibid, (s.210) 
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I hans exempel finns även nedåtgående groppo, vilken har en spegelvänd notbild. Cirkel113 

däremot börjar, i sin uppåtgående form, men en skala uppåt, för att på den fjärde tonen i 

fyrgruppen gå en sekund tillbaka.  

 

(det första exemplet är originalet, medan det andra är ornamenterat med en helcirkel) 

 
 

Även den här går också att spela neråt och blir alltså spegelvänd. Är det en fyrgrupp kallas 

den för halvcirkel och är det åtta toner i gruppen, kallas den helcirkel (i detta fall utförs den på 

samma sätt som två fyrgrupper). Tirata114 är ett ornament med vilket man binder samman två 

toner som ligger på ett större avstånd från varandra.  

 

(det första exemplet är originalet, medan det andra är ornamenterat med tirator) 

 
 

Tiratan är ingenting annat än en skalrörelse, som binder samman dessa toner, menar Leopold 

Mozart.  

                                                
113 Mozart, (s.211) 
114 Mozart (s.211) 
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Johann Joachim Quantz skriver inte färdiga ornament i samma omfattning som Leopold 

Mozart, men å andra sidan har han utförliga kapitel om hur friare ornamentering kan gå till115, 

vilket inte på samma sätt utgår från färdiga modeller. Carl Philipp Emanuel Bach skriver 

överhuvudtaget inte om dessa ornament. 

                                                
115 Framför allt i Quantz: Of extempore variations on simple intervals 
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Intervjuer 
 

1. Hur stränga anser du reglerna för utförandet av ornament (förslag, drillar etc.) var 

under denna tid? Hur mycket utrymme anser du finns för att fritt avgöra hur långt ett 

förslag ska vara? 

 

Den ena intervjupersonen (intervjuperson två) menar att denna fråga är komplicerad eftersom 

man inte vet om exempelvis Johann Joachim Quantz försökte beskriva en praxis eller skapa 

en nyordning. Den andra intervjuperson (intervjuperson ett) är inne på samma spår när hon 

menar att det inte finns någon universalsanning, men betonar betydelsen av att forska och 

granska för att kunna se mönster och sammanhang. Med denna kunskap kan man förhålla sig 

förhållandevis fritt vid tolkning av en nottext, menar hon. 

 

Intervjuperson två fortsätter med att diskutera vilka problem det kan finnas med att tolka en 

text från en annan tid. Han tar som exempel det förslag som fransmännen kallar tierce coulé, 

dvs. ett förslag där betoningen kommer på slaget och diskuterar problemet om hur man 

egentligen kan förhålla sig till ett ornament. Han fortsätter att diskutera hur han själv gärna 

använder appoggiaturor på ett sätt som inte är lätt att notera och hur olika tonsättare såg på 

problemet med den rytmiska notationen. Slutligen penetreras begreppet stil och på vilket sätt 

barockens mästare såg på stil och hur den italienska musiken kunde ses som ett slags 

”nolläge” för barockens tradition. Slutligen läser han ett citat av Marcel Proust: 

 

”Ty stilen för författaren är liksom färgen för konstnären inte en fråga om teknik utan om 

vision. Stilen uppenbarar, på ett sätt som vore omöjlig med direkta, medvetna medel, den 

kvalitativa olikheten i vårt sätt att uppfatta världen, en olikhet som, om inte konserten funnes, 

för evigt skulle förbli var och ens hemlighet”.  

/ Marcel Proust (1871-1922) – På spaning efter den tid som flytt 

 

2. Jag får intrycket av att dagens intrumentalister har en stor respekt för notbilden och 

sällan improviserar över denna i den utsträckning som spelböckerna förevisar.  

Vad har du för funderingar kring detta? 
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Intervjuperson ett menar att hos alltför många saknas den kunskap som behövs och frågar sig 

varför man ska ornamentera om det bara gör det hela sämre. Då som nu händer det att man 

improviserar för mycket och menar att det måste ju ändå vara för musikens skull som man 

broderar ut den. Ett problem kan vara att urtextutgåvorna som kom på 30-talet ansågs vara 

alltför mycket original så folk hade svårt att lämna dem. Kanske är många också rädda att 

sticka upp, då skivor och urtextutgåvor har gjort oss så likriktade. Intervjuperson två menar att 

i dagens skivutbud finns alltför många som spelar barockmusik ”tight” och mycket tekniskt 

skickligt, men att de är väldigt tråkiga att höra på, enligt hans sätt att se det. På konserter ska 

det även låta som på skivor och det kanske gör folk mer rädda för att ta risker och göra 

felspelningar, vilket innebär att improvisationen får lida för det. Men å andra sidan menar han 

att synen på improvisation alltid varit delad, och ger exempel ur förordet till F.Couperins 

tredje bok, där kompositören är benhård med att ornament inte får läggas till. Intervjuperson 

ett menar också att vi förmodligen inte kan komma åt barockens innersta, om det ens är 

önskvärt. Idag tror hon inte att många skulle bli berörda av det på samma sätt som då, vi 

måste utgå från att vi har hört Karlheinz Stockhausen och John Cage och skapa en 

barockmusik efter vår tids synsätt. 

 

 

3. Anser du att det finns jargonger för hur tidens musiker förklarade sig i skrift och 

tabeller, som gör att de kan vara missvisande eller svåra att förstå för dagens läsare? 

 

Intervjuperson två kan inte se några direkta faror med att läsa gamla skolor. Farorna kan 

kanske bestå i att det ofta kan vara en del blomsterspråk och inexakta ingivelser. Han visar 

också några exempel på kända problem med några skrifter där forskarna tvistar, däribland ett 

förord av Girolamo Frescobaldi. Intervjuperson ett menar att det ofta förekommer flertydiga 

påståenden och att det därför ofta är svårt att förstå vad som egentligen menas. Det 

förekommer också motsägelser mellan författare och att det i dessa fall är värdefullt att lära 

känna något om deras relation till varandra. Hon menar också att vi idag har en benägenhet att 

se saker alltför bokstavligt, så att vi nästan räknar antal slag i drilltabellerna, vilket hon tycker 

är förkastligt. En annan fälla är att vi lätt undgår att se vissa förenklingar som gjorts, som till 

exempel huruvida en drill i vissa fall kan börja på huvudnoten. Det kan också vara olämpligt 
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om man inte låter ornamenten passa in i stycket, de skulle kunna upplevas som lösryckta 

delar. 

 

 

4. Idag pratas det mycket om stiltrogenhet och ibland stiltrogenhet kontra det egna 

uttrycket. Vad anser du om denna frågeställning och tror du att det är en ny 

frågeställning, eller fanns den även under den här tiden? 

 

Intervjuperson ett menar att detta handlar om amatören kontra proffset. En amatör måste hela 

tiden följa en given ram, medan en yrkesmusiker kan förhålla sig friare. Intervjuperson två är 

enig i sak och tillägger att dåtidens musiker förmodligen inte hade begåvning till att bli några 

större musikvetare, då de inte var av den analytiska typen. De lärde sig mer genom att lyssna 

sig fram till ett ideal än att lägga byggstenar på varandra. Han talar också om hur Johann 

Joachim Quantz beskriver olika stilar och om hur Francois Couperin som första fransman 

skriver i italiensk stil. Han menar därmed att det fanns en stilmedvetenhet redan då, men att 

detta var bara i förhållande till ett ”nolläge” som skulle representeras av den italienska stilen.  

 

 

5. Tror du att tidens sätt att spela skulle gå hem även idag, eller finns det detaljer som 

måste anpassas till vår tids öron? 

 

Denna fråga anser jag att intervjuperson ett redan svarat på, så här redovisas endast den andra 

intervjupersonens svar. Han tycker att frågan är svår eftersom man inte vet hur det klingade. 

Men han tror att dåtidens musiker var synnerligen medvetna och de som spelade bra var 

mycket skickliga. Denna kvalitet tror han inte skulle gå förlorad för en modern publik. Bara 

för att det sker förändringar genom tiden, behöver det ju inte betyda att det är fråga om en 

utveckling. 
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Diskussion 

 

Huruvida man kan uttala sig om vad som har gjorts eller inte gjorts under en tidsperiod som 

ligger flera hundra år tillbaka i tiden, måste anses vara en så gott som omöjlig fråga att 

besvara. Visst kan man genom studier av det material som tiden lämnat efter sig åtminstone 

komma en bra bit närmare den svunna tidens ideal. Hur långt vi kan nå, kommer vi av 

odiskutabla skäl själva aldrig att få kunskap om. Min uppfattning är att det som skrevs i 

spelböckerna inte beskrev musikens innersta väsen, utan snarare detaljer som i första hand var 

tillrättavisningar riktade till mindre skickliga musiker som hanterade musik på ett sätt som 

den mer bildade musikeliten hade synpunkter på. Själva stilen i sig borde, precis som idag, ha 

varit ett språk som var djupt förankrad i varje människa och inte i behov av att behöva 

förklaras mer ingående av böckernas författare. På samma sätt lär det också ha funnits en 

slags grund för hur man trakterade sina instrument, ett förhållningssätt som jag tror var lika 

självklar hos en musiker som konsten att läsa noter. Notbilden angav inte det enda sanna 

utförandet av ett stycke på samma sätt som vi tolkar en notbild idag, utan det var i många fall 

något mycket större. De tre spelböckerna som ligger till grund för detta arbete, visar tydligt att 

improvisation över notbilden var någonting självklart och ingen skriver någonstans att man 

ska improvisera, däremot hur. Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim Quantz och 

Leopold Mozart skriver gång på gång att man måste veta vad man gör innan man 

improviserar och att man inte bör vara alltför vild i sina utsvävningar. Detta var alltså något 

självklart! Det var uppenbarligen en del av det som vi idag kallar ”stil”, men hur såg det 

egentligen ut på den tiden? 

 

Intervjuperson två berättade om sin syn på begreppet ”stil” under barocken. Han menade att 

visst fanns begreppet stil, men det var mer fråga om fransk, italiensk och tysk stil, än det vi 

idag kallar barockmusik. Han berättade att Arcangelo Corelli inte kunde uttala sig om fransk 

stil då han träffade Händel som just skrivit en uvertyr i fransk stil och om hur Arcangelo 

Corelli hade sagt att han inte kunde uttala sig om denna, då han inte visste något om fransk 

stil. Stilmedvetenheten var alltså någonting som fanns sinsemellan olika barocktraditioner. 

Intervjuperson två tillägger att detta bara var i förhållande till ett nolläge, som den italienska 

musiken i så fall skulle vara. Hans resonemang kretsar till Francois Couperin, som lär ha varit 

den första fransmannen som skrev italiensk musik. Francois Couperin skall också ha uttalat 
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att den italienska musiken är så lätt att spela för att det är bara att göra som det står, berättade 

intervjuperson två. 

 

Kanske kan vi med hjälp av dessa uttalanden av den franska cembalomästaren komma ett steg 

närmare kärnan i musiken och komma fram till om en bas verkligen fanns – en grundsten som 

var lika självklar som att läsa noter. 

 

Tre aspekter av musikalisk stil 

Enligt intervjupersonens resonemang anser jag att man i detta sammanhang kan dela in fakta 

om en musikstil i tre kategorier.  

 

Den första kategorin är den som ligger till grund för stilen och är dess innersta väsen. Det är 

denna kategori som Francois Couperin närmar sig med sitt påstående. Det är svårt att 

formulera i ord, det gestaltar sig helt enkelt genom musiken och det gör denna kategori 

mycket svår att forska kring. Här ryms till stor del en rad elementära punkter som ingen av 

författarna besvärat sig med att kommentera. Frågan kan förvisso ställas, säkert med visst fog, 

hur pass medvetna en del musikutövare var om exempelvis skalans uppbyggnad, modalitet 

eller frastänkande. Sådant som av många idag betraktas som självklart, som inlärts passivt 

eller undermedvetet utan kunskaper om principer. 

 

Den andra kategorin tillhör också begreppet stil och består av direkta regler, men är till 

skillnad från den första kategorin någonting som ligger utanför själva musikens innersta väsen 

och är någonting som musiker aktivt måste lära sig. Här finns alltså saker som tillhör en stil, 

men som ändå kan ha gått musiker förbi och kan alltså vara någonting att ta upp i 

spelböckerna. Ett exempel i denna kategori är regler om drillars utförande. 

 

I den tredje kategorin ryms den goda smaken och det personliga förhållandet till musik. Här 

kan man inte tala om rätt eller fel, däremot att någon spelade smaklöst.  

 

Kategori ett och två smälter i många fall samman, då många musiker trots allt bröt mot de så 

kallade reglerna. Dock bör man skilja på det som en enskild musiker ansåg passande och det 

som de flesta av hans kollegor ansåg vara passande. Kategori ett och två förändras förvisso 

ständigt, men kategori tre får anses som den som förändras snabbast.  
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De kategorier som spelböckerna beskriver i olika avseenden är inte alltid lätta att urskilja. I 

många fall tror jag att musiker ofta tog sig friheten att föra över saker som tillhör den tredje 

kategorin till den andra i deras skrifter. Detta är någonting som jag diskuterat med en av 

intervjupersonerna, som menade att musiker ofta hade dispyter sinsemellan om hur man 

skulle bete sig i musik och hur man ofta betonade vikten av en musikalisk föreställning, bara 

för att ”sätta dit” någon annan. Detta är någonting som komplicerar arbetet för musikforskare, 

då det inte är lätt att avgöra om en specifik musikalisk formulering är uttryckt med ”god 

smak” eller om den är regelstyrd. 

 

Den andra intervjupersonen menade att musikerna var extremt medvetna och att det inte var 

någon tillfällighet att Antonio Stadivarius med flera levde under denna tid. Han är trots detta 

av uppfattningen att musikerna troligen inte hade blivit några framstående musikvetare. 

Samtida musikers helhetssyn på musik kommer man inte åt enbart genom studier av 

spelböcker, men dessa kan ge oss viktiga fingervisningar om vad musiker ansåg passande 

eller smakfullt. Musikens innersta väsen måste betraktas som det mest svårgripbara, frågan är 

om det alls går eller ens är önskvärt att få kännedom om det. Båda intervjupersonerna 

ifrågasätter behovet eller nödvändigheten av det. En av dem menar att vårt synsätt inte kan 

vara detsamma vid betraktande av den tidigare musiken efter att ha upplevt exempelvis John 

Cage och Karlheinz Stockhausen, medan den andra menar att vi nog skulle skrämma slag på 

en återuppstånden Vivaldi om han fick höra Drottningholms barockensemble idag. 

 

Varför då detta återkommande resonemang om stil? Vad har egentligen stil i sig för värde? 

Dessa frågor har med dagens stilmedvetenhet blivit allt mer relevant. En av intervju- 

personerna visade mig ett förklarande citat av Proust, där han gav mig en viktig fingervisning: 

”stilen är för författaren liksom färgen för konstnären inte fråga om teknik utan om vision”. 

Om detta citat stämmer kan vi dra slutsatsen att den teknik som uppsatsens tonsättare använde 

sig av, var till för att nå de musikaliska ideal som samtidens tonsättare hade. Om man inte 

sätter sig in i stilen, kan man heller inte förstå vad den tidens musiker ville säga med sin 

musik. I detta sammanhang kan man ställa sig frågan vad som egentligen menas med stil. Här 

kommer kategori ett väl till pass, då tonsättarnas vision knappast enbart uppehöll sig vid om 

en drill började på tonen ovanifrån eller från huvudnoten. Vikten av fördjupade studier i en 

tidigare musikstil måste betraktas som en förutsättning för att kunna skaffa sig en närmare 
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förståelse av dess grundläggande föreställningar, om vi nu på något sätt kan komma dessa på 

spåren. 

 

Författarna, deras tid och syn på improvisation 

Innan vi börjar gå in på detaljer, vill jag kommentera författarna till spelböckerna och 

utvecklingen av ornamenteringskonsten under 1700-talets senare hälft. Charles Rosen nämner 

i sin bok The Classical Style om hur synsättet på ornament skiftar snabbt och att den ser olika 

ut vid 1750, vid 1775 och vid 1800. Bland annat skriver Charles Rosen (1976) att det är 

uppenbart att Wolfgang Amadeus Mozart använde utsmyckningar och om hur Ludwig van 

Beethoven läxar upp Carl Czerny (Charles Rosen skriver att Ludwig van Beethoven 

exploderade) när Carl Czerny utsmyckade det stycke han spelade för honom. Ludwig van 

Beethoven fogar sig snart och säger "Ni får ursäkta mig... kompositör som hade föredragit att 

höra sitt verk exakt som han skrev det, det spelar ingen roll hur vackert det än framförs med 

utsmyckningar". 

 

Var de tre samtida musikernas uppfattningar överensstämmande rörande uppförandepraxis?  

Alltså, Wolfgang Amadeus Mozart var för utsmyckningar, men redan för Ludwig van 

Beethoven var situationen enligt Charles Rosen snarast den motsatta. Improvisationskonsten 

börjar alltså gå mot sin undergång redan under 1700-talets sista år, en förändring som också 

går ut över de tre författarna som ligger till grund för detta arbete.  

 

En av intervjupersonerna beskrev författarna: ”Johann Joachim Quantz stil ligger ungefär 

tjugo år efter sin tid, Carl Philipp Emanuel Bach är den framåtriktande och Leopold Mozart 

ligger någonstans mitt emellan.” Alltså har tonsättarna förutom att de trakterar olika 

instrument även annat förhållande till musiken som skiljer dem åt. Carl Philipp Emanuel Bach 

var en tonsättare som lade ner stor möda på att utveckla och skapa nya förhållningssätt till 

musiken, medan Johann Joachim Quantz genom kungens gunst tryggt kunde luta sig tillbaka 

på sin imponerande skolningstid, vilken framförallt var knuten till 1710 och -20 talen. Faktum 

är att trots att de tre musikerna samtidigt vandrar på jorden under 54 år (1719–1773), så 

representerar de skilda stilar, precis som intervjupersonen framhåller.  

 

I sökandet efter musikens rötter, kan konstateras att hade alla i jämförelsen haft samma 

ingångsvinkel till musiken, så hade jämförelsen sannolikt inte varit lika relevant. Det är 

intressant att det framkommer flera samstämmiga regler mellan de tre författarna trots att de 



  34 

inte är helt samtida, varken stilistiskt eller tidsmässigt. Genom denna studie påstår jag att de 

gemensamma åsikter som framkommer mellan Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Joachim 

Quantz och Leopold Mozart därför borde kunna betraktas som egentliga regler vid 

interpretationsstudier av den tidens musik från regionen. 

 

Appoggiaturan 

Detta ornament lär under barocken ha varit flitigt förekommande och det visar sig inte minst 

genom att alla tre författarna har långa och detaljerade kapitel om detta ornament. Carl Philipp 

Emanuel Bach börjar sitt kapitel med ”appoggiaturas are among the most essential 

embellishments” och Leopold Mozart skriver i sitt kapitel om appoggiaturor att ornamentet är 

skapat av naturen självt. Detta är ett mycket intressant påstående då det visar oss att 

ornamentet sitter djupt rotat i den musikaliska traditionen och tycks tillhöra den kategori som 

jag tidigare benämnt kategori ett.  

 

När vi nu dragit slutsatsen att detta ornament var flitigt förekommande och var grundläggande 

i traditionen, påstår jag att det inte var lika självklart hur det skulle användas. Enligt praxis 

utförs det vanligtvis med halva den följande tonens värde, vilket alla tre författare beskriver 

tydligt, både i text och med flera notexempel. Intervjuperson två talar om att appoggiaturan 

också kan användas för att beskriva notvärden som inte är så lätt noterbara. Även Gunno 

Klingfors (1990) är inne på samma linje i sin bok ”med Mozart i tiden”, och skriver att 

”förslagen skulle ha ett rytmiskt ’fritt’ utförande som inte kunde noteras med traditionell 

notering”. Kanske kan detta med halva tonens värde mer ses som en riktlinje än som en regel. 

  

Carl Philipp Emanuel Bach beskriver att ornamentet blir mer mångfaldigt, då man kan 

bestämma längden på en appoggiatura mer exakt än tidigare genom en mer detaljerad 

notering. Han går till och med så långt att han skriver att några appoggiaturor varierar i längd 

medan andra alltid är snabba. Appoggiaturans längd är alltså inte längre lika centrerad till 

halva huvudtonens värde som den en gång var. Tonsättaren kan med en mer exakt notation få 

musikern att utföra fler varianter av förslaget.  

 

Johann Joachim Quantz har däremot en annan uppfattning än Carl Philipp Emanuel Bach och 

menar att längden inte alls är beroende av tonens noterade längd. Detta är mycket intressant, 

för ingen annanstans kan vi så tydligt se skillnaden mellan Johann Joachim Quantz 

konservativa synsätt och Carl Philipp Emanuel Bachs framåtanda.  
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Hur denna framåtanda tedde sig och vilken effekt den hade kan vi endast komma fram till 

genom att dra slutsatser om hur fritt en musiker såg på appoggiaturan innan Carl Philipp 

Emanuel Bach började notera appoggiaturans längd mer exakt.  

 

Alla tre författare är överens om att i sitt grundutförande får appoggiaturan halva den 

kommande tonens längd, men de ger samtidigt en rad exempel på när detta sätts ur spel. Här 

kan vi tolka texten som att appoggiaturan får halva tonens värde, med undantag för givna 

exempel. Min tolkning är att dessa exempel används när det kan vara smakfullt att sätta denna 

regel ur spel. 

 

På samma linje är även intervjuperson ett: ”Man kan tala om generella riktlinjer, som man har 

frihet att laborera med.” Om man tänker på längden på förslag, något man inte kan läsa sig till 

i litteraturen, fordras att man tittar på förslaget och frågar sig om det är ett harmoniskt eller 

melodiskt förslag, eller om funktionen ändras på grund av längden. Man måste hela tiden titta 

vertikalt; vad händer harmoniskt? – vad händer om man gör det mycket långt eller om man 

gör det kort, vilken accent får du?” 

 

Man kan genom Johann Joachim Quantz exempel lära sig grunden för när han och hans 

samtida uppfattade t.ex. en kort appoggiatura som lämplig. På så vis kan vi genom att studera 

hans exempel komma närmare det som jag tidigare kallade kategori ett, dvs. musikens 

innersta väsen samt den musikaliska traditionen för den tiden och därigenom få ett friare 

förhållande till interpretation av hans musik. 

 

Genom Carl Philipp Emanuel Bachs mer noggranna notation av appoggiaturan kan 

uppfattningen bli att ytterligare kunskap skulle vara överflödig, men så är inte fallet. Tvärtom 

kan vi genom att studera Carl Philipp Emanuel Bachs musik komma närmare barockens 

kärna, även om vi givetvis måste ta med i beräkningen att han säkert utnyttjade notationen för 

att förnya musiken och synen på förslagen. Det är alltså inte säkert att förslag utfördes på 

exakt samma sätt innan som efter övergången till ett mer utförligt noterat förslag. Jag 

bedömer dock att användningen av ett så betydelsefullt ornament under den etablerade 

musiktraditionen på 1750-talet var väl förankrad i musikers medvetande och inte förändrades 

genom ett slag. 
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Jag vill slutligen kommentera ytterligare ett par punkter som författarna nämner. Ett intressant 

exempel är när en åttondel med appoggiatura framför sig följs av två sextondelar. Nutidens 

tradition är att utförandet av denna grupp görs som fyra jämna sextondelar. Carl Philipp 

Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz visar i deras exempel att så är inte alls fallet, båda 

påstår att förslaget ska vara mycket kort. Leopold Mozart är däremot av uppfattningen att de 

bör utföras som fyra jämna sextondelar. Hur ska detta tolkas? Vi har dragit slutsatsen att vid 

tiden då böckerna skrevs var uppfattningen att appoggiaturan bör bli kort, men att även den 

andra varianten förekom. Gunno Klingfors ger en rad exempel på detta i sin bok. Hans 

granskning visar att vid sekelskiftet 1700-1800 börjar man höra exemplet i form av fyra 

jämna sextondelar, innan dess användes det andra förslaget. Musiken från tiden kring 

sekelskiftet måste därmed kunna sägas tillåta båda varianterna och att det blir interpretens 

smak som får avgöra vilken lösning som väljs vid interpretation av musik från det närmaste 

seklet före respektive efter sekelskiftet, utan att behöva frångå kravet på stiltrogenhet. 

 

Drillen 

Carl Philipp Emanuel Bach och Johann Joachim Quantz menar att alla drillar underförstått 

börjar med en appoggiatura, även om det inte alltid står noterat. Leopold Mozart skriver inte 

något direkt om detta men nämner däremot fyra typer av drillar – långsamma, moderata, 

snabba och accelererande. Effekten av en drill med appoggiatura framför sig, är ungefär 

detsamma som en accelererande drill. Leopold Mozart skriver dock att dessa accelererande 

drillar används i kadenser, så frågan är vad som i andra sammanhang menas med drillar med 

föregående appoggiatura. I de exempel som författarna tar upp påstås att om det står en 

appoggiatura framför en drill ska denna spelas med halva huvudtonens värde. Att alla drillar 

med appoggiatura framför sig skulle ha utförts på detta sätt är knappast troligt. Detta borde 

vara tydligare beskrivet, inte minst i tabellerna, anser jag. Den förklaring jag har på detta 

problem är att deras formuleringar är oprecisa. Avsikten är förmodligen att man bör hålla kvar 

dissonansen i drillen innan man går vidare in i den.  

 

Författarna använder generellt ett försiktigt språkbruk. Framför allt Leopold Mozart använder 

ofta ordet ”kan”, medan Johann Joachim Quantz skriver att om man drillar från början av 

stycket eller i början av en fras bör drillen vara kort. Det ges en rad exempel på hur olika 

situationer kan lösas, men det ges förhållandevis få absoluta lösningar på olika situationer. 

Generellt kan sägas att Carl Philipp Emanuel Bachs språk är det tydligaste när han beskriver 

detta ornament. Han skriver dessutom att många drilltyper endast förekommer hos 
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klaverspelare. Enligt min mening är han den som formulerar texter mest exakt. En viktig sak 

som får betraktas som en regel, vilket de tre författarna är helt eniga i, är att drillen börjar på 

tonen ovanifrån. 

 

Mordenten 

Mordenten beskrivs enbart av Carl Philipp Emanuel Bach och Leopold Mozart, vilket gör det 

svårt att göra någon mer kvalitativ jämförelse av vad de olika författarna anser om 

ornamentet. Ett intressant resonemang är det som Leopold Mozart framför. Han vill inte 

enbart kalla drillen för en upp- och nervänd pralldrill, utan går ett steg längre då han delar in 

ornamentet i tre olika typer; - den vanliga mordenten, - den som inleds med en ton under 

huvudtonen, följt av tonen över innan huvudtonen tas, och till sist, - den som inleds med tonen 

över huvudtonen, följt av tonen under innan man till slut hamnar på huvudtonen. Han menar 

att många inte vill kalla dessa mordenter, men eftersom alla tre spelas snabbt och svagt så 

vore det en rimlig lösning. Av detta påstående har vi en hel del att lära oss av Leopold 

Mozart, då han menar att ett ornament kan spelas på fler sätt än vi vanligtvis läser oss till i 

ornamenttabeller. När jag insåg detta och jämförde det med mitt eget spel och de utföranden 

man ofta gör av ornamentet, så inser jag hur likformiga många ornament är och hur lydiga vi i 

vår tid är gentemot notbilden när det gäller att spela dessa exakt som de står beskrivna i 

tabeller. Jag tror att Leopold Mozarts synsätt att prova nya möjligheter på utförande av 

ornament banar väg för ett friare och mer improvisativt spel. 

 

När jag började skriva detta arbete och själv började fundera på begreppet improvisation och 

en friare syn på notbilden, såg jag detta som något dramatiskt – man skulle kunna göra 

mycket, till och med ändra i noterna. Ju mer jag satte mig in i Leopold Mozarts bok, desto 

mer insåg jag hur liten förändring i notbilden som krävs för att musiken ska förändras i 

grundkaraktär. Visst kan en avancerad musiker ändra och lägga till i notbilden på det sätt som 

Johann Joachim Quantz ger exempel på, men som ingång till ämnet bedömer jag Leopold 

Mozarts mer nyanserade bild att utgå från ornamenten och utifrån dessa utveckla 

improvisationen, som en mer lämplig metod. 

 

Dubbelslaget 

Detta ornament har endast hos Carl Philipp Emanuel Bach fått ett eget kapitel, medan Johann 

Joachim Quantz och Leopold Mozart endast nämner det i förbifarten. Carl Philipp Emanuel 

Bach skriver att det bara är hos klaverspelare som ornamentet är beskrivet med ett eget 
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tecken. Detta är mycket intressant, då Leopold Mozart faktiskt beskriver dubbelslag under 

rubriken mordenter, om än som ett snabbt dubbelslag. Alla tre författarna tycks ornamentera 

på liknande sätt, även om de har olika sätt att förhålla sig till ornamenten. Leopold Mozart 

menar att ornamentet kan spelas som en mordent, medan Carl Philipp Emanuel Bach gärna 

vill skriva ut det med ett eget tecken och man kan fundera över hur exakt alla ornament 

egentligen är noterade. Måste det vara en drill då det står en drill eller kan man tänka sig att 

byta ut detta mot ett annat ornament? Att det är Carl Philipp Emanuel Bach som skriver ut alla 

ornament är inget förvånande. Dels så har man en tradition, precis som Carl Philipp Emanuel 

Bach säger, i att skriva ut ornament, dels bör man också ta med i beräkningen att Carl Philipp 

Emanuel Bach faktiskt är den av de tre författarna som riktar sig framåt och vill ge mer makt 

åt tonsättaren än åt musikern. 

 

Avslutning 

Under mitt arbete med Wolfgang Amadeus Mozarts sjätte pianokonsert har jag sökt tillämpa 

ornamentering enligt det förhållningssätt som böckerna föreskriver. Genom att på ett 

metodiskt sätt närma mig detta kan jag konstatera att jag har utvecklat det improvisativa 

spelet. Efterhand upplevde jag dessutom en ökad frihet som öppnade för ett allt spontanare 

spel och småningom var varken regler eller metoder längre aktiva delar i spelet. Detta till 

gagn för ett i grunden improviserat spel, utvecklat med verktyg från tiden då styckets skrevs. 

För att citera Mark Twain ”Kunskap är det som är kvar när man glömt vad man lärt”.  

 

Det har en varit intressant upptäcktsresa, då jag upplever att vi lever i en tid då vår respekt för 

notbilden alltmer går före spontanitet och improvisation. Intresset för improviserande synes 

allt vagare och kunskapen om improvisationens konst allt grundare. Det kan inte tolkas på 

annat sätt än att avståndet till en viktig och älskad del av vårt västerländska kulturarv har 

blivit större för de flesta av oss. 

 

Som avslutning på detta arbete vill jag betona vikten av den vunna kunskapen. Det är min 

förhoppning att denna kunskap ska bidra till att föra oss närmare musikens innersta väsen. 

Detta för att få oss att bättre förstå musiken och om möjligt föra oss närmare dess ursprung. 

Fortfarande har de flesta av oss mycket att lära om tidigare musik, inte minst när det gäller vår 

syn på ornamentik. Genom större kunskaper i och ett ändrat förhållningssätt till detta ämne 

kan vi bli betydligt friare vid interpretation och improvisation i stilarten, något jag efterlyser 

bland vår tids musiker. 
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