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Abstrakt 
 
Syftet med detta projekt är att närmare studera vilka generella tekniska problem som kan 
förekomma vid instudering av Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano, samt hur dessa kan lösas. 
För att få reda på vilka generella tekniska problem som kan förekomma har jag valt att föra 
samtal med flöjtister på professionell nivå och observerat mina repetitioner/ min egen övning.  
 
Resultatdelen tar upp olika aspekter av teknisk problematik. Några exempel på detta är: Att hitta 
ett flöde i första satsens rytmiska konstruktion, ha en flexibel embouchure pga. sonatinens stora 
registeromfång samt förslag på alternativgrepp om greppkombinationen är mer komplicerad, 
eller förslag på alternativgrepp för att lyckas åstadkomma en bättre intonation. 
 
 
 
Nyckelord: tvärflöjt, alternativgrepp, teknisk problematik, Henri Dutilleux, sonatine, flexibel 
embouchure, dubbeltunga och fladdertunga   
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Ur programbok från tonsättarfestivalen 2003: 
 
    Dutilleux har själv ibland åberopat en visdom beträffande en gammal österländsk musikers 
arbete: Om det ljud du åstadkommer inte är vackrare än tystnaden, är det bättre att du håller 
tyst.  
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Bakgrund 
 
Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano tillhör de mest inspelade verk Dutilleux har komponerat. 
Det skrevs som ett examinationsstycke (1943) för flöjtisterna vid Konservatoriet i Paris. 
Dutilleux blev ombedd av Claude Delvincourt (rektor vid Pariskonservatoriet vid den här tiden) 
att vara skoningslös i sin komposition för att det ansågs vara bagatellartat för den tidens unga 
virtuoser. 
 
November 2003 ägde en tonsättarfestival i Stockholm konserthus rum och då fick jag för första 
gången höra talas om kompositören Henri Dutilleux. Vid denna festival framfördes bl.a. 
sonatinen som denna uppsats kretsar kring. Sonatinen framfördes då av flöjtisten Andreas Alin 
tillsammans med pianisten Bengt Forsberg. Tyvärr var jag inte i Stockholm då och kunde inte 
lyssna till det den gången. 
 
Vid ett samtal med min lärare lektor Sven-Erik Sandlund under senare delen av våren 2004 får 
jag ett förslag om att spela Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano. Sonatinen var då fortfarande 
främmande för mig. Vid en närmare granskning av min skivsamling hittade jag en inspelning av 
Dutilleux´s sonatine med flöjtisten Magnus Irving och pianisten Carl-Axel Dominique. 
 
Det första som slog mig var de fantasiska kadenserna med dess lekfullhet i melodin och 
intressanta klanger som uppstår i framför allt ackorden till första kadensen i den första satsen. 
Sonatinen tillhör flöjtisternas standardrepertoar och därför tänker jag ta tillfället i akt att fördjupa 
mig i denna kompositör och kompositionen specifikt vilket är av stor vikt vid närmare studier av 
hans sonatine och dess tekniska problematik. 
 
Tonsättaren – Henri Dutilleux 
 
När 1:a världskriget bryter ut flyr Thérèse Koszul (1881-1948) från staden Douai till Angers i 
Frankrike där hennes bror bodde. Hennes man Paul Dutilleux (1881-1965) krigade i Verdun 
under kriget. Familjen återvänder inte tillbaka till Douai förrän 1919 då kriget var slut och deras 
hus var då jämnat med marken. Den 22 januari 1916 föds Henri Paul Julien Dutilleux. Han är 
yngst av en syskonskara av fyra. Helene, Paulette, Paul som hans syskon hette har precis som 
Henri genomgått studier vid musikkonservatoriet i Douai. Även föräldrarna kunde traktera 
instrument väl. Modern Thérèse Koszul spelade piano och fadern Paul Dutilleux spelade violin 
(ur: Music-mystery & memory conversations with Claude Glayman-Dutilleux, 1997). 
 
Intresset för konst var stort inom familjen och detta grundade sig på att Henri´s gammelfarfar 
Joseph-Constant Dutilleux var konstnär. Enligt Henri Dutilleux själv känner han en stark 
dragning till den visuella konsten men anser sig inte ha begåvning att måla. Mycket av hans 
musik har skapats som respons på andra konstverk. I programboken från tonsättarfestivalen 
2003 säger han följande: 
 

Jag påverkas ofta djupt när jag läser eller studerar konst och blir helt uppfylld av en känsla. 
Efteråt, fortfarande i denna känsloupplevelse, skapar jag mina verk- ibland flera år senare. Kanske 
blir musiken helt abstrakt men där finns rester kvar av den ursprungliga känslan  
(sidan 11).   
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Musikalisk påverkan fick Henri Dutilleux ifrån sin morfar Julien Koszul som var av polsk börd 
och var skicklig organist, kompositör och rektor vid Roubaixkonservatoriet. Morfadern 
studerade vid Niedermeyerskolan tillsammans med den inte allt för okända kompositören 
Gabriel Fauré. De två höll kontakt via brevväxling hela livet. Det var på inrådan från morfadern 
Julien Koszul som Henri Dutilleux började sin musikutbildning vid konservatoriet i Douai år 
1924 (ibid.). 
 
Vid 16 års ålder dvs. år 1933 tog Henri Dutilleux steget att lämna Douai för att studera vid 
Pariskonservatoriet. Allt han var inriktad på då var att komponera musik. I Paris studerade han 
för ett flertal lärare: Harmonilära för Jean Gallon, fuga för Noël Gallon och i komposition 
studerade han för Henri Busser som gärna talade om sin kontakt med Debussy. 
 
I Henri Dutilleux´s utbildning ingick det även studier i dirigering. Han studerade då för flöjtisten 
och dirigenten Phillippe Gaubert. Visserligen endast ett år för Dutilleux ansåg att han inte var 
någon tillgång för sin musik när han dirigerar den. I början av sin utbildning blev 
kompositionerna inte de mest lyckade. Det föll helt enkelt inte juryn i Paris i smaken. 
 
Han är en perfektionist och drar sig inte för att revidera sitt arbete. Kanske är det därför 
produktionen är begränsad.  Han har kommenterat att han tvivlar på sig själv och använder 
mycket tid till ändringar. Dutilleux säger i programboken från tonsättarfestivalen 2003:  
 

Vilken konstnär känner aldrig tvivel (sidan 13)? 
 
Slutet av trettiotalet 
 
Under 1930-talets senare hälft var Dutilleux i full färd med att få godkänt på sina 
examinationsuppgifter. 1936 vann han lilla Rompriset (dvs. andra placering) med kantaten 
Gisèle och 1938 vann han stora Rompriset (dvs. första pris) med kantaten L`anneau du Roi och 
avslutar sina studier vid Pariskonservatoriet. Av de stycken han komponerade under studietiden 
i Paris finns inget kvar förutom de stycken han vann lilla och stora Rompriset med. Dutilleux 
skäms för sina tidigare kompositioner och de flesta av dem har förbjudits att framföras.  
 
Efter sina studier vid Pariskonservatoriet blir Dutilleux (1939) inkallad till militärtjänstgöring 
som sjukvårdare och efter det uppdraget livnär han sig som pianist, arrangör och lärare(1940).  
40-talet var en svår period i hela Europa pga. av andra världskrigets grymma fasor. Han berättar i 
boken Music-mystery and memory conversations with Claude Glayman (Dutilleux,1997)att det 
var en mycket svår period och många kollegor var på flykt undan kriget. Exempelvis under 
denna period fick inte människor med polskt ursprung spela klassisk musik, de fick endast spela 
musik på pianobarer. Dutilleux strategi att överleva ockupationen var genom meditation.  
 
Under kriget träffar Dutilleux sin blivande fru, pianisten Geneviéve Joy för första gången (1942) 
och 1943 komponeras sonatinen för flöjt och piano på beställning av Pariskonservatoriet. Han 
komponerade under 40-talet även för oboe och fagott. Sonatinen för flöjt har spelats in ett flertal 
gånger men han önskade aldrig att stycket skulle spelas in i Frankrike eftersom han ansåg att det 
inte låter som hans musik. 
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1946 (efter kriget) gifter sig Dutilleux med Geneviéve Joy och året där på (1947) komponerade 
han pianosonaten samt oboesonaten. Pianosonaten skrevs för hans hustru som även uruppförde 
det året där på (1948). Oboesonaten anser han är ett i raden av examinationsstycken och de 
komponerades alldeles för fort. Endast de två första satserna är av något värde anser han. 
Pianosonaten kom till i en period där han letade efter sin egen röst. Det han letade efter var att 
arbeta i större former som orkesterverk och inte nöja sig med små stycken och att komponera 
”typiskt” franskt. Typiskt franskt i detta fall är musik som har influenser av Debussy, Ravel 
och Roussel (Dutilleux, 1997). 
 
Henri Dutilleux är noga med att inte bli dömd av lyssnare av hans tidigare verk. Han blir irriterad 
vid frågor om ”fransk kompotionstradition”. I boken Henri Dutilleux – his life and works av 
Caroline Potter (1997) drar hon en parallell mellan Dutilleux och Beethoven. Hon skriver (fritt 
översatt) så här: Om han inte hade komponerat något mer efter oboesonaten (1947) eller inte 
utvecklat sin stil efter den kompositionen hade han blivit ihågkommen som en tekniskt begåvad 
men oorginell fransk kompositör som t.ex. Auric, Tailleferre eller Sauguet (sid. 56).  Det finns 
en parallell här med Beethoven som blev irriterad när hans Septett i Eb, op.27 (1799-1800) blev 
mycket populär, medans hans stora symfonier, stråkkvartetter och pianosonater inte nådde 
samma höjd.  
 
 
1950-talet – arbete i större form  
 
Under femtiotalet börjar Dutilleux att arbeta med musik i större former. 1950 påbörjar han 
komponerandet av sin första symfoni. Året där på blir den internationellt uppmärksammad och 
den uruppförs i Paris 7 juni 1951.  Fler exempel på arbete i större former under femtiotalet är 
baletten Le loup som komponerades 1953 och 1955-59 komponerar han sin andra symfoni Le 
double (Programboken tonsättarfestivalen, 2003). 
 
Baletten Le loup hade premiär den 17 mars 1953 vid balletten i Paris. Så fort Dutilleux hade läst 
historien och gett sitt godkännande fick han komponera baletten på tre månader. Det är en 
kärlekshistoria av Jean Anouilh och Georges Neveux.  Baletten handlar om en ung man som på 
sin bröllopsdag springer iväg med en zigenarflicka. Han får hjälp av en djurtämjare att lyckas 
med sin plan. Brudgummen och Djurtämjaren lyckas få alla gäster inklusive bruden själv att tro 
att brudgummen har förvandlats till en varg. Efter en tid märker hon att vargen faktiskt är en varg 
men hon känner en stark tilldragelse till honom. Hon försvarar och skyddar honom när övriga 
invånare i byn får reda på historien och startar en intensiv jakt efter vargen. Dramat slutar med att 
den unga kvinnan dör tillsammans med vargen (Potter,1997).  
 
Året 1959 är det år då Dutilleux böjar sitt arbete med orkesterverket Métaboles som får sitt 
uruppförande 1965. Jag kommer att utveckla detta under nästa rubrik.  
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1960-talet och 1970- talets komponerande och professorstjänster 
 
1961 utnämns Dutilleux till professor vid École normale de musique i Paris, där kompositörer 
som Honegger och Stravinsky också undervisat. Han arbetade vid franska radion samtidigt som 
han undervisade vid École. Av förekommen anledning så undervisade Dutilleux endast temporärt 
vid speciell inbjudan. Han har beskrivit atmosfären som speciell för att man här tog emot fler 
utbytesstudenter än vid konservatorierna, vilket ledde till en stor blandning av kulturer (Dutilleux, 
1997). 
 
Efter en tid (1963) slutade han sitt jobb vid radion så att arbetet vid École inte skulle bli en stor 
belastning.  I januari 1963 komponerar han sången San Francisco Night till minnet av den 
avlidne kompositören Francis Poulenc. Sången uruppförs 1964 i Carnegie Hall i New York med 
sopranen Alice Esty och pianisten David Stiner (Programboken tonsättarfestivalen 2003).  
 
 Den 14 januari 1965 uruppförs hans orkesterverk Métaboles (som han började arbeta med 
1959). Dutilleux´s vilja var att undvika symfoniformen och han skrev en orkesterkonsert där 
varje del av verket satte en instrumentgrupp i centrum: träblås, stråkar, slagverk, brass och till sist 
hela orkestern. Titeln skapade eftertanke: Prefixet (förstavelsen) meta står för idén om 
förändring. Dutilleux sökte länge en idealisk titel för den form han valt.  I programboken från 
tonsättarfestivalen från 2003 säger han följande om Métaboles: 
 

I naturen, insektsvärlden t.ex., undergår varje varelse ständig omvandling. På ett visst  
evolutionsstadium är metamorfosprocessen så långt gången att resultatet är en total 
väsensförändring hos objektet ifråga. Detta sker på sätt och vis i vart och ett av de fem styckena 
som hoplänkas utan paus så att vart och ett annonserar det följande. Tillsammans bildar de ett 
enhetligt, öppet verk som lyder metabolismens lagar dvs. den kemiska och biologiska 
omvandlingen i en levande organism (sidan 15).  

 
Det är Clevelandorkestern med dirigent George Szell som fick verket tillägnat sig. Verket var 
klart redan 1964 och var tänkt att ha premiär då men det gick inte av stapeln förrän 1965.  
1967 får Dutilleux en beställning av cellisten Mstislav Rostropovitj att komponera en 
cellokonsert. Han påbörjar arbetet och det kommer att få titeln Tout un monde lointain (En helt 
avlägsen värld). Stycket är inspirerat av Charles Baudelaires dikt La chevelure (Hårsvall). 
Stycket är inte någon illustration av dikten utan en förlängning av kompositörens känslomässiga 
reaktion när han läst dikten. Tout un monde lointain får sitt uruppförande 1970 av Orchestre de 
Paris med solisten Mstislav Rostropovitj. Detta verk tillsammans med Métaboles tillhör hans 
mest spelade verk.  
 
På 70-talet komponerar han bla Figures de résonances till 25 års jubileumet för pianoduon 
Géneviéve Joy (hans hustru) och Jacqueline Robin. 1970 blir Dutilleux utnämnd till professor 
vid konservatoriet i Paris. Han måste kort där efter avsäga sitt undervisningsuppdrag pga 
ögonproblem (Potter, 1997). 
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1980-talets komposition till Isaac Stern och 1990-talets The Shadow of 
Time  
 
I slutet av 70-talet får Dutilleux en beställning (1979) från franska radion att komponera en 
violinkonsert till Isaac Sterns 60-års dag (21 juli 1980).  Den franska radion hade förhoppningar 
att violinkonserten L´arbre des songes skulle var klar till Isaac Sterns 60-års dag 1980 men 
violinkonserten blev inte färdig då. En anledning till Dutilleux´s tidsutdragna komponerande är 
att han ofta studerar andra verk i samma genre av andra 1900-tals kompositörer innan han börjar 
komponera ett nytt verk. Violinkonserten fick inte sitt uruppförande förrän 5 november 1985 
(Potter,1997). 
 
1985 komponerar han ett stycke i samband med Alderbugh-festivalen i England för oboe, 
cembalo och slagverk med titeln For Alderburgh ´85 men han kommer senare att revidera 
stycket som då kommer att ingå i verket Diptyque: Les citations. Detta färdigställer han 1990 
och lägger då till kontrabas. Den 9 september 1991 har stycket sitt uruppförande. 
 
Mitten av 1990-talet börjar Dutilleux att komponera orkesterverket The Shadows of Time som 
har sitt uruppförande 1997 med Boston Symphony Orchestra.  The Shadows of Time är ett 
orkesterverk i fem episoder med barnröster. De fem episoderna sammanvävs av mellanspel efter 
den tredje episoden där barnrösterna ingår. Då verket skrevs firades 50-årsminnet av Anne 
Franks död. Det återspeglas i den tredje episoden. Barnrösternas enda insats görs med frågorna 
” Pourqoui? Pourqoui nous? Pourqoui l`étoile?” Vilket betyder: Varför? Varför vi? Varför 
stjärnan? (Programboken från Tonsättarfestivalen, 2003) 
 
 
Henri Dutilleux i 2000-talet 
 
Även under 2000-talet är Dutilleux produktiv. Han är dock en mycket gammal man. År 2001 
komponerar han Sur le meme accord som är en nocturne för violin och orkester. 2002 har 
stycket sitt uruppförande med London Philharmonic Orchestra och Ann-Sophie Mutter som 
solist (Programbok Tonsättarfestivalen, 2003). 
 
Under 2001 får också en beställning av Berlinerfilharmonikerna och han påbörjar då 
komponerandet av Correspondances för röst och orkester där texterna grundar sig på brev 
skrivna av Alexsandr Solsjenitsyn och Vincent van Gogh. Verket uruppförs år 2003 med 
Berlinerfilharmonikerna och sopranen Dawn Upsaw som solist. Detta år är Henri Dutilleux 
årets tonsättare vid den internationella tonsättarfestivalen i Stockholms konserthus. 
På sidan 5 i programboken från tonsättarfestivalen 2003 beskrivs han av chefsdirigent Alan 
Gilbert och planeringschef Mats Engström på följande sätt: 
 

Henri Dutilleux är en mycket subtil tonsättare vars öron och inre röst ständigt utvecklar klang 
och klangvisioner. Han är den gamla tidens kompositör som lyssnar till sitt musikaliska 
inre……. (sidan 5). 
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Historien om Dutilleux sonatine för flöjt och piano 
 
1943 får Henri Dutilleux en beställning av Claude Delvincourt, rektor vid Pariskonservatoriet 
under den här tiden. Han skulle komponera examinationsstycken till de kommande 
examinationerna som skulle genomföras framöver. Claude Delvincourt hade två krav: 
 
# Få unga kompositörer att utveckla/ utforska instrumenttekniker. 
 
# ”Tvinga” instrumentalister att arbeta med nya mål. Delvincourt önskade många fällor och 
tekniska svårigheter i examinationsstyckena. Det var ändå bagatellartat för dagens virtuoser. 
 
Stycket hade sitt uruppförande den 17 januari år 1944 med flöjtisten Gaston Crunelle1 och 
Henri Dutilleux själv vid pianot. Gaston Crunelle var professor i flöjt vid Pariskonservatoriet 
från 1941- 1969. Från 1946 till 1948 fanns två professorer i flöjt: Gaston Crunelle och Marcel 
Moyse. Marcel Moyse som är känd för sina flöjtskolor som De la sonoritet och fick stycket 
Joueurs de Flute av Roussel tillängnat honom. 
 
Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano har blivit en av de mest inspelade kompositioner han 
gjort. Han själv kritiserar kompositionen. Dutilleux kan inte förneka ett ärligt musicerande som 
han uppfattade det under den här perioden men det är med möda han ser tillbaka på det. Han 
anser att då var för influerad av Debussy, Ravel och Roussel.  
 
I flöjtsonatinen sammanvävs satserna med hjälp av utdragna orgelpunkter. Detta är ett 
genomgående drag hos Dutilleux. Han tycker inte om avbrott mellan satser för att det förstör 
musikens kraft att förhäxa/förtrolla oss. Ett tydligt exempel på detta är den första kadensen i den 
första satsen. 
 
 
Vad är en sonatine? 
 
Enligt de uppslagsverk jag har studerat kan jag sammanfatta begreppet sonatine på följande sätt: 
Ett sonatine är ett diminutiv av en sonat. Diminutiv anger förminskning, mycket liten enligt den 
svenska akademins ordlista. Sonatinen består i regel av kortare satser än sonaten och är 
speltekniskt enklare.  
 
De skrivs oftast i ett pedagogiskt syfte. Några exempel på kompositörer: Kuhlau och Clementi. 
Däremot under 1900-talet komponerades sonatiner av kompositörer som Ravel, Bártok och 
Busoni som hade ett mer konstnärligtvärde och en högre teknisk svårighetsgrad.  
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Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att närmare studera vilka generella tekniska problem som kan 
förekomma vid instudering av Dutilleux sonatine för flöjt och piano, samt hur dessa kan lösas. 
 
Utifrån de lösningar av sonatinens generella tekniska problem som jag fått fram kommer jag att 
göra en musikalisk tolkning av hans sonatine för flöjt och piano som jag bifogar som del i detta 
arbete. 
 
Metod 
 
Jag har valt att presentera lösningar av den generella tekniska problematik som kan uppstå vid 
instudering av Dutilleux´s sonatine, utifrån min egen väg i instudering processen. Under en tid 
har jag fört anteckningar och läst in mig på om vem Dutilleux var samt lyssnat på andra verk av 
kompositören än sonatinen för flöjt. Då har jag lyssnat till Dutilleux oboesonat från 1947 med 
oboisten Nicholas Daniel och pianisten Julius Drake. Har även lyssnat på en inspelning av 
cellostycket Trois Strophes sur le nom de SACHER som skrevs 1976. Min önskan var att 
lyssna på några fler verk än sonatinen för flöjt för att få en närmare bild av kompositören. 
Dutilleux är en ny kompositör för mig och hade projektet omfattat exempelvis kompositören 
Mozart hade jag redan innan projektets gång haft en bild av kompositörens karaktäristiska 
kompositionsstil. 
 
Jag har under arbetets gång fört anteckningar i notutgåvan samt antecknat mina upptäckter och 
lösningar på tekniska problem som dykt upp. Detta innebär även att få ihop motrytmer med 
pianostämman. För att uppsatsen inte endast ska behandla vad jag med min bakgrund anser vara 
teknisk problematik vid instudering av Dutilleux sonatine, har jag valt att föra samtal med tre 
olika flöjtister med många års erfarenhet av flöjtspel på professionell nivå. Samtalen kretsar 
kring deras uppfattning av vilka tekniska problem de ansåg var aktuella vid deras första möte 
med Dutilleux sonatine. Innan dessa samtal utfördes sammanställde jag mina av anteckningar 
för att ha som utgångspunkt innan samtalen utfördes.  
 
Samtalen har utförts på olika sätt. I ett av fallen spelade jag in mitt samtal på minidisk och i de 
andra fallen har jag fört noggranna anteckningar kring samtalen. De olika vägarna att 
dokumentera samtalen beror på att ibland får intervjuaren mer utförligare svar om samtalet inte 
spelas in. 
   
Klart är att när de professionella flöjtisterna ser tillbaka på tiden då de spelade stycket för första 
gången och när de ser på det idag är det svårt att undvika att svaren blir påverkade av deras 
erfarenheter som professionella flöjtister. Valet av flöjtister representerar helt olika spelstilar 
vilket var viktigt för att få en så generell bild av ämnet som möjligt. Flöjtisterna kommer inte att 
presenteras med namn i uppsatsen pga. att läsaren inte på förhand skall bedöma resultatet i 
positiv eller negativ riktning beroende på vem jag fört samtal med.               
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Resultat  
 
Dispositionen av resultatdelen kommer att presentera varje sats för sig och i slutet av varje sats 
finns en kort sammanfattning. Vi kan inte komma ifrån att vi alla är olika och behöver öva på 
vissa moment olika mycket. Vissa flöjtister behöver arbeta mer med intonation, andra med 
tonbildning och motoriska rörelser. Det kan också handla om komplicerade rytmer eller att få 
luften att räcka till vilket i sin tur kan vara orsaken att det tekniskt blir svårt att utföra. Det första 
flöjtisten måste göra är ändå att lära sig stycket så systematiskt som möjligt och även studera 
vem kompositören är samt hans/hennes musikaliska språk dvs. lyssna på inspelningar av stycket 
samt andra verk han/hon gjort.  
 
Resultatdelens lösningar och problematik inriktar sig inte på det tidiga skedet av flöjtistens 
instuderingsprocess utan fokus är lagt på nästa stadium dvs. när flöjtisten vet vilka toner som 
ska spelas och kan utföra det i ett lugnt tempo.  
 
Sats 1: Allegretto 
 
Den första satsen som är en allegrettosats2 går i 7/8- dels takt och börjar med att pianot spelar 
temat. Flöjten kommer in i fjärde takten med ettstruket d i pianonyans. Det står även utskrivet i 
noterna att flöjten ska spela sans nuance vilket betyder att det ska spelas utan nyans. Pianot är 
alltså fortfarande solist och flöjten bör inte ha en alltför solistisk start om vi ska följa det 
Dutilleux har skrivit i kompositionen. Detta är en ”fälla” pga. att vi flöjtister gärna startar 
stycken med en för tydlig start och stark dynamik. Det är lätt att undgå denna detalj i tidigt skede 
av instudering. Rent tekniskt är det generellt sett inte svårt att utföra tonen d1 utan problematiken 
ligger i ovana att starta ett solistiskt stycke med svag dynamik. Även att undvika en för låg 
intonation kan också vara orsak till startens problematik. Flöjtens melodi kan här ses mer som 
en kammarmusikalisk3 stämma till pianots solo. 
 
Det kan finnas en problematik i att hitta ett naturligt flöde i satsens rytmiska konstruktion. I mitt 
tidiga stadium av instuderingsprocessen tänkte jag satsens sjutakt 3-2-2 eller 2-2-3, vilket är en 
god hjälp för att melodin ska få ett naturligt flöde. Dutilleux växlar mellan 3-2-2 och 2-2-3 
uppbyggnader i varje takt. Det kan vara en viss problematik att lyckas få det låta naturligt i 
början av instuderingsperioden. I ett av de samtal som utförts i samband med detta projekt fick 
jag lära mig ett ytterligare sätt att se på de första takterna i satsen. Metoden gick ut på att se de 
dolda fyrtakterna som döljer sig i satsen (se bilden nedan). Detta kan underlätta för flöjtisten att 
inte starta för tidigt i takt fyra samt att inte öka tempot, i exempelvis  takt 7´s åttondelar. 
 
Flöjtstämmans rytmiska mönster i takt 4-8 ur Sonatine (Alphonse Leduc,1943 
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2 Allegretto- Livligt. I denna sats kan man tolka det som att melodin ska ha ett jämnt flöde så man bör välja tempo där efter.  
3 Kammarmusik- Intim instrumentalmusik för mindre, solistiskt besatta ensembler. Kammarmusikalisk stämma i detta sammanhang 
innebär att flöjten har en självständig stämma vars funktion är att fungera som en utsmyckning tillsammans med pianot som här har 
huvudrollen.   



Vid takt nio överlämnar pianot temat till flöjtisten som här får en solistisk roll. Här krävs god 
flexibilitet i embouchuren pga. melodins stora registeromfång dvs. att melodin har ett omfång av 
toner som sträcker sig från låga till höga registret på tvärflöjten.  
                                                                                                                                                      
En flexibel embouchure innebär enkelt förklarat att flöjtisten reglerar luftströmmens riktning 
med hjälp av läpparnas muskulatur, något uppåt för toner på det höga registret respektive nedåt 
för toner på det låga registret. Det gäller även att variera lufttrycket. Exempelvis går det åt mer 
luft för flöjtisten på det höga registret än det låga. För att flöjtisten på ett graciöst sätt ska kunna 
spela melodier som Dutilleux´s sonatine sats 1, bör han/hon kunna reglera luftströmmens 
riktning men även variera lufttrycket med knappt märkbara rörelser. Detta för att på ett sådant 
enkelt och graciöst sätt kunna växla mellan flöjtens höga respektive låga register. 
 
Vid takt 16 avbryts temats uppåtgående melodilinje med en höjdpunkt som följs av en 
neråtgående rörelse. Det är lätt att få en alldeles för hög intonation4 vid takt 16 respektive takt 
17´s första ton som är ett trestruket B. Detta är beroende på vilken sorts flöjt flöjtisten spelar, 
varje flöjt har sina egenheter. I regel har trestrukna B en för hög intonation och i vissa fall kan 
det vara till stor hjälp med ett alternativgrepp. Använd tredje fingret på högerhand för att få ned 
intonationen. 
 
 
 
Trestrukna B originalgrepp:  
                                                 
 
 
 
Trestrukna B alternativgrepp: 
 
 
 
En ytterligare problematik vid takterna 16 och 17 är att få en mjuk övergång mellan resterande 
sextondelar i takterna pga. de stora intervallen5 (se bilden nedan). Stora intervall kräver en 
flexibel embouchure.   
 
Takt 16 och 17 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943):  
 
 
 
 
 
Upptakten till takt 22 består av trettioandradelar och det är förhållandevis lätt att spela dem lite 
för fort och inte se dem som en upptakt till det nya partiet som kommer, vars karaktär inte är fullt 
lika dramatisk i jämförelse med det som tidigare framförts i sonatinen. Vid flertalet observationer 
fann jag en lösning som innebar att betona det ettstrukna c som trettioandradelsuppgången 
börjar med. Vid ett av mina samtal framkom en annan aspekt på uppgången. Den innebar att 
flöjtisten skulle lägga en betoning på andra tonen (ettstrukna d)för att underlätta växlingen 
mellan de resterande tonerna i uppgången. Problematiken kan ligga i växlingarna mellan 
uppgångens tre första toner c1,d1och f1.     
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4 Intonation-tonens stämning/ tonfall 
5 Intervall- avstånd mellan toner 



Melodin som kommer efter uppgången jag beskrivit i stycket innan har förslag vilka är lätt att få 
”klumpiga”. Med uttrycket ”klumpig” menar jag att det är lätt att hindra melodins flöde om 
flöjtisten inte är uppmärksam. En lösning kan enligt professor John Barcellonas (1994) artikel 
från Flute talk vara att flöjtisten utför förslaget så nära intill huvudnoten som möjligt för att 
motverka ”klumpigheten” i utförandet.   
                                                                             
Vid takt 29 tar pianot initiativ att återvända till första satsens tema och följaktligen spelar flöjten 
temat återigen i takt 31 och då gäller detsamma som jag tidigare i texten har beskrivit: flexibel 
embouchure. 
 
Takterna innan takt 40 består för flöjtens del av en sökande melodi som vill fram till takt 40´s 
drillar som är en höjdpunkt med ett raskt ritardando6 för att sedan återvända till temat som pianot 
spelar. Takt 39 avslutas med trettionandradels- kvintol. 
 
Takt 39 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 

                                     
 
Att spela kvintolen med orginalgrepp kan fungera utmärkt för en del flöjtister men vid ett raskare 
val av tempo finns det ett alternativ. Alternativet består i att utföra greppen g2-ass2-bess2-b2-c#2 
men använder sig av överblåsning så att de toner som klingar ut blir d3- ess3-f3-gess3-ass3 
precis det som Dutilleux har noterat. Överblåsning brukar i regel innebära att flöjtisten riktar 
luftströmmen högre upp på flöjtmunnstyckets yttre kant. Denna rekommendation fick jag lära 
mig från en av flöjtisterna jag fört samtal med till detta projekt. 
 
Tre takter innan den 1.a kadensen består flöjtstämman av trettionandradelar som övergår till ett 
trestruket a i pianonyans7 . Det hela börjar fyra takter innan kadensen. Att utföra ett mjukt och 
svagt a3 är generellt sett svårt. Flöjtisten kan använda sig av c#1 klaffen om det skulle vara till 
hjälp eller också se till att embouchuren är mjuk och reglerbar vid dessa takter, till och med 
förbereda detta några takter innan. Vid dessa takter kan flöjtisten vara en aning ”trött” i 
embouchuren. Detta innebär i regel att flöjtistens spalt dvs. det lilla utrymme mellan läpparna 
som luftströmmen passerar är för ihopressat och då kan det vara svårt att spela toner på flöjtens 
höga register. Det innebär att flöjtistens flexibilitet försämras, som jag definierat tidigare 
(sid.11).   
 
Pianisten fortsätter med en orgelpunkt8 för att som jag beskrev i bakgrunden (sid.9) tycker 
Dutilleux inte om avbrott mellan satser, eller i detta fall avdelningen mellan första satsen och 
första satsens kadens (se sid.14). Den tekniska problematik som kan uppstå vid instudering av 
denna kadens är bla. den uppgång som följer efter kadensens första fermat. Vid ett tidigt skede 
av instuderingsprocessen har det visat sig vid observationer att det kan vara till stor hjälp att dela 
in uppgången i grupper om fyra toner.  
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6 Ritardando- Småningom långsammare 
7 Pianonyans- Svag dynamik 
8 Orgelpunkt- En liggande ton (ibland fler), vanligen i basen, över vilken harmonierna växlar (Ur: Bonniers musiklexikon) 



Det kan vara så att flöjtisten bör vara vaksam på att uppgången inte blir uppdelad vilket ur ett 
konstnärligt perspektiv inte faller sig särskilt intressant. Vid ett eventuellt framförande kan 
uppgången ses som en lång linje av löpande toner, vars höjdpunkt består av tonen trestrukna 
giss. 
                                                                                       
 
Kadens till sats 1 ur boken His life and works (Potter,1997): 
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Trestruket giss har en särskild tendens att få en för hög intonation9. För att motverka detta finns 
det alternativgrepp att tillgå.  
 
 
Trestruket Giss originalgrepp: 
 
 
 
 
 
 
 
Trestruket Giss alternativgrepp: 
 
 
 
 
 
 
Efter kadensens första höjdpunkt (trestrukna giss) följs stämman av rytmmönstret punkterad 
sextondelsnoter och trettioandradelsnoter (Bild på kadens sid.14). Enligt professor John 
Bacellonas (1994) artikel från Flute talk bör denna passage liknas med en fågel som sjunger. 
Detta kan vara en god interpretisk bild att använda. Studerar vi partiet ur en ren teknisk synvinkel 
som projektet baseras på, har jag efter ett flertal observationer och samtal kommit fram till 
följande: Problematiken kan vara att flöjtisten inte är tillräckligt flexibel i sin embouchure, vilket 
kan bli ett problem för att kunna spela punkterad sextondel följt av en trettioandradel på ett lätt 
och smidigt sätt (likt en fågel). Alltså kan jag efter flertal observationer varmt rekommendera 
flexibel embouchure. 
 
Senare i kadensen kommer ett parallellställe och där det är samma problematik som kan uppstå. 
Tonerna är då bess3- gess3- ess3 - a3 (se bild av kadensen) den enda skillnaden är att 
greppväxlingen mellan tonerna bess3 och gess3 kan behöva lite extra omvårdnad (dvs. övning). 
                                                                          
I kadensen (sid.14) förekommer två stycken trettioandradelsnedgångar som i de flesta fall 
framförs genom att flöjtisten spelar ett accelerando10. Detta har framkommit i de samtal som jag 
gjort men, även vid lyssning av olika inspelningar av sonatinen. Hur långsamt man startar 
nedgången är upp till den konstnärliga utövaren dvs. flöjtisten. Den tekniska problematik som 
kan uppstå har genom observationer visat sig att det kan vara svårt att få lätt och tydlig 
artikulation på det trestrukna registret. I och med att nedgången ska spelas med accelerando kan 
det i många fall vara till stor hjälp att använda sig av dubbeltunga för att få fram en rask 
artikulation. 
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9  Intonation se sidan 12.  
10 Accelerando- Så småningom raskare tempo 



Dubbeltunga innebär att flöjtisten med tungans hjälp använder sig av stavelserna tu-ku eller vid 
mycket raska tempon du-gu. I Sir James Galways bok Flöjt definieras dubbeltunga på följande 
vis: 

 
 
För mycket snabbt staccato eller détachéspel behövs dubbeltunga.  

                          Då gäller det att växla mellan ”tu” som görs med tungspetsen mot den 
                          hårda gommen och ”ku” som görs med tungans mellersta del mot gommens 
                          bakre del. Det är inte en så farlig tungvricknings övning som det kan förefalla. 
                          Du blåser än en gång en ton efter eget val och säger medan du gör det  
                         ”tu-ku-tu-ku-tu-ku” (sidan 125).  
 
En ytterligare aspekt är att flöjtisten har en jämn luftström vid staccatospel (korta toner). Den 
luftström flöjtisten har vid legatospel (bundet, ej separerade toner) skall vara densamma som vid 
staccatospel.  Vid några av observationerna, har detta visat sig vara ett inte allt för ovanligt 
problem och att det kan bero på flöjtistens form för dagen, eller tidpunkten på dygnet. 
Tidpunkten på dygnet kan ha en påverkan på kroppen som i sin tur påverkar 
andningskapaciteten, vilket är själva motorn i flöjtspelet. Kroppen är i regel inte lika uppvärmd 
på morgonen som på eftermiddagen/kvällen när kroppen har varit igång ett tag.   
 
 
                                                                         
Sammanfattning av första satsen: 
 
Vad beträffar första satsens generella problematik kan jag summera det på följande vis: Det är 
lätt att flöjtistens missar den nyans (pianonyans- svag dynamik) som kompositören angivit. Vid 
det tidiga instuderingsskedet kan det vara en viss problematik att få satsens 7/8 takt och då 
främst växlingen mellan 3-2-2 och 2-2-3 att låta naturligt (se sid.11). 
 
Temat i första satsen har ett stort registeromfång vilket kräver en flexibel embouchure dvs. 
flöjtisten kan på ett smidigt sätt rikta luftströmmen uppåt och nedåt. Närmare beskrivning finns 
på sidan 12. 
 
Vid några tillfällen i satsen kan flöjtisten vid behov använda sig av alternativgrepp t.ex. för att få 
en bättre intonation på trestrukna b eller trestrukna giss (se sid.12 och 14). Flöjtisten kan också 
använda alternativgrepp för att lösa fingerteknisk problematik11 i snabba uppgångar (se sid. 13).                                                        
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11 Fingerteknisk problematik- Min definition av en mer problematisk fingerkombination. 



Sats 2: Andante 
 
Andra satsen har karaktärsbeteckning andante12. För att den första och andra satsen ska vävas 
samman använder sig Dutilleux av orgelpunkter (se sid. 13). Detta är ett vanligt drag i hans 
musik och varför han gärna komponerar på ovannämnda sätt finns beskrivet i bakgrunden 
(sid.9). 
 
Pianot börjar även i denna sats med temat men redan efter två takter tar flöjten över temat. 
Flöjtisten kan här se till att få sitt spel att likna pianistens spelstil så mycket som möjligt, för att 
undvika att temat endast blir två takter långt. Det gör melodin får en längre melodisk linje och 
blir fyra takter långt. Vad jag försöker beskriva här är samspelet mellan flöjtist och pianist är 
mycket viktigt. Fungerar inte samspelet här finns det en risk att melodin blir uppdelad och får 
inte den helhet som blir intressant ur ett konstnärligtperspektiv. 
  
Efter ett flertal observationer under min instuderingsperiod har jag kommit fram till följande: 
Den tekniska problematiken i sats två ligger bla. i att hitta ett bra tempo så att temat som endast 
har ett fåtal toner inte tappar sin intensitet. Jag kommer att återkomma till detta längre fram i 
texten. Ett annat problem kan vara att starttonen dvs. tvåstrukna ciss tillhör den skara toner på 
flöjten som gärna får en hög intonation13. Eventuella lösningar på detta är extra övning med 
stämapparat. Det kan också bero på att munstycket är för högt placerat14, vilket kan påverka 
intonationen på tvåstrukna ciss. 
 
Det kan vara av stor vikt att flöjtisten samtalar med ackompanjatören om vilket tempo som är 
lämpligt. Risken kan vara ganska stor att pianisten börjar i ett för långsamt tempo, vilket kan låta 
mycket vackert när en skicklig pianist spelar temat. Problemet kan då bli att flöjtistens luft inte 
räcker till och det i sin tur kan leda till mindre välklingande avslut på satsens fraser. Jag skulle 
vilja likna det vid en bil där bensinen börjar ta slut. Bilens motor får då inte samma jämna gång 
som när den har full tank.  
 
Det är inte alltid flöjtistens kapacitet av luftintag som är orsak till andra satsens problematik. Att 
hitta ett bra tempo är inte självklart men nog så viktigt för att musiken ska bli intressant för 
åhörarna. Vid ett av samtalen med de professionella flöjtisterna påpekar en av dem att 
problematiken med sats två var att spela temat på ett sådant sätt att det inte tappar intensitet.  
 
Jag kan efter ett flertal observationer instämma med den professionella flöjtisten som yttrade 
detta problem. För att inte tappa intensiteten i sats två kan sökandet efter ett bra tempo vara till 
god hjälp men det kan också beröra att spela med mer eller mindre vibrato15 tex. för att få temats 
få toner så pass intressanta som möjligt. Hur mycket eller hur lite vibrato som är relevant är upp 
till den konstnärliga utövaren och är inte något jag kommer att beröra i denna uppsats.  
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12 Andante- Lugnt gående 
13 Intonation - definition på sid: 12 
14 För högt placerat munstycke- innebär att flöjtens munplatta sitter för nära underläppens ytterkant vilket kan påverka intonationen på 
tonen c#2.  
15  Vibrato- Är den ljudpuls som åstadkommes genom att andningstrycket snabbt skiftar. Ur Boken Flöjt (Galway, 1982) 



I den andra satsens åttonde takt finns det en uppgång som nästan kan ses som en liten kadens 
vars mål är att hamna i takt nio där temat utvecklas.  
 
Takt 8 i sats 2 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 
 
 
                                                                             
 
                                                                             
 
 
Pianisten har just i denna takt ett mindre antal toner vilket gör att flöjtisten kan använda sig av en 
liten dragning i tempot. Vid observationer har jag kommit fram till följande: Problematiken 
ligger i viss mån i det visuella16 och i vissa fall handlar det om kombination med 
greppväxlingarna. Ett sätt att lösa det på kan vara att betona den andra tonen i uppgången 
(ettstruket c) och frambringa en viss dragning av tempot (dock marginell). Detta för att eventuell 
stress i uppgången kan motverkas, vilket betyder i detta fall att inte ”luras” av notbilden som i 
sin tur kan påverka att greppkombinationen blir svår att genomföra. 
  
Det kan också handla om att inandningen görs försent i denna takt, som kan påverka den mängd 
luft flöjtisten får in. Detta kan vara ett problem i det tidiga instuderingskedet, då flöjtisten kan 
vara mycket fokuserad av notbilden. Andningen är dock inte utskriven i notbilden (se ovan) men 
i regel ersätts uppgångens första ton (ettstruket a) med en andning. En lösning jag själv har 
använt vid mina observationer är att se just uppgången som en kadens. Vad jag vill få fram här är 
att om flöjtisten mentalt har en föreställning av att det som kommer efter inandningen ej spelas i 
ett raskt tempo brukar andningen hamna på plats och, dessutom får flöjtisten in tillräckligt med 
luft för att kunna utföra de långa tonerna i efterföljande takt nummer nio. Enligt mina 
observationer kan det alltså ibland vara mental förberedelse eller inställning som kan lösa 
tekniska problem som i detta fall handlar om andning. Hinner inte flöjtisten få in tillräckligt med 
luft får flöjtisten ett tekniskt bekymmer att utföra stycket.   
 
Melodin som följer i takt nio till tolv består av tonerna a2-c#3-g#2- e3. Enligt de observationer 
jag utfört, hade dessa takter en tendens att inte få en lika bra klang som det som spelats innan. 
Framför allt har det i mina observationer handlat om: Att spela med en så lik klang på  tonerna 
c#3 och e3 som a2 samt g#2. Detta kan bero på olika saker. En orsak till det kan vara att 
flöjtisten har tappat lite balans i kroppen och detta orsakas av att flöjtisten har varit i en aktiv 
spelposition en längre stund vilket in sin tur påverkar flöjtistens luftkapacitet och 
resonansutrymme. Det kan också handla om ett för litet resonansutrymme, vilket innebär att 
flöjtisten inte har tillräckligt med plats i munhålan för att tonen ska få bra resonans och få en bra 
klang. 
 
Om detta skulle vara problemet så brukar man i traditionell flöjtundervisning säga att man ska 
frambringa en gäspning utan att gapa för att öppna upp svalget. Detta är en slags öppning för att 
åstadkomma ett bra ljud i flöjten. Med ett öppet svalg i kombination med upplyft bröstkorg 
fungerar kroppen som en resonanslåda vilket hjälper flöjtisten att få en bra ton och för att detta 
ska fungera fullt ut ska det vara ett jämnt luftflöde och stöd.   
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16 Visuella- Här ses det som att notskriften kan uppfatts som svårläst. 



Jag sammanfattar det på följande sätt: För att få en ton av god kvalitet och klang är flöjtisten 
beroende av att ha balans i kroppen med en upplyft bröstkorg och ett öppet svalg. Detta i sin tur 
gör att flöjtisten kan använda sin jämna luftström fullt ut. Luftströmmen och stödet är flöjtspelets 
själva motor.  
                                                                             
Andra satsens tre sista takter består av en liknande rytmisering som i första satsens kadens  
(se sid.14) men flöjtisten växlar mellan tonerna d3-ass3-e3-c#3 för att sedan spela tonerna d3-
a3-f#3-c#3. I den sista takten i andra satsen spelar flöjtisten sextondelstrioler (d3-bess3-gess3-
c#3) och jag har efter studier kommit fram till att använda trippeltunga för att spela denna takt 
pga. att tempot ska öka successivt i de tre sista takterna. Trippeltunga påminner om dubbeltunga 
(se sid.16) men istället för att utföra det (dvs. sätta tungan i rörelse) med tu-ku-tu-ku eller vid 
mycket raska tempon du-gu-du gör flöjtisten på följande vis: tu-ku-tu eller du-gu-du alltså tre 
stavelser istället för fyra. En kombination av jämn luftström och stöd samt tungans rörelse (tu-
ku-tu / du-gu-du) skapar den ovannämnda trippeltungan.  
 
Sista takten i andra satsen ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 

                             
I mina observationer har det kommit fram att, problematiken i sista takten i andra satsen är att få 
en bra tonkvalitet. Vilket kan bero på: 

 
# Dagsform- Förkylningar och dylikt som påverkar kroppens kondition. 
# Kroppskontroll- Att ha balans i kroppen gör att flöjtisten kan använda sin fulla 
andningskapacitet. 
# Kontakt med stödet- Om stödet inte är aktivt utan passivt, gör det att det inte finns ett 
motstånd för tonen att bildas.  
# Tonideal- Vilket tornbildningsmässigt ideal och vilken nivå på flöjtspelet flöjtisten är ute efter 
avgör om takten är svårspelad eller inte.  

 
Lösningen är dock mycket generell. Det som är beskrivet på sidan 18 om öppet svalg och 
upplyft bröstkorg kan vara ett sätt att lösa problemet på. 
 
Sammanfattning av andra satsen: 
 
Att välja ett bra tempo kan vara en svårighet pga. flöjtistens andningskapacitet men även att hitta 
ett tempo där melodin inte tappar sin intensitet, vilket kan vara ett problem när man framför 
musik med ett fåtal toner (se sid.17). Flöjtistens startton tvåstrukna ciss kan ha en tendens att få 
en sämre intonation. Anledningen är att tvåstrukna ciss gärna blir för hög på en tvärflöjt men det 
kan också ha att göra med att munstycket har en för hög placering (se sid.17). 
 
Satsens åttonde takt har flöjtisten en uppgång till takt nio där första tonen i uppgången ersätts av 
en andning. Problematiken enligt observationerna att inandningen görs försent och ett sätt att 
lösa det var genom mental föreställning av uppgången som en kadens (se sid.18). 
Vissa toner (framförallt tonerna från takt 9 och framåt) får sämre klang och vad det kan bero på 
beskrivs på sidan 18. Det kan handla om flöjtistens hållning som påverkar luftflödet eller 
resonansutrymmet som kan var för litet. I satsens sista takt använder jag mig av trippeltunga och 
det är definierat på sidan 19.    
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Sats 3:Animé 
 
Den tredje satsen Animé 17 inleds med ett dramatiskt och virtuost pianosolo i 12 takter. I den 
13:e takten skulle jag efter ett antal lyssningar beskriva det på följande sätt: Pianostämman 
inbjuder flöjtstämman att börja spela med en skalrörelse. Redan i skalrörelsens uppgång kan 
åhöraren förvissa sig om att något utav en mer lättsam karaktär kommer att komma. 
 
När flöjten börjar spela sin stämma i takt 14 har Dutilleux angivit att flöjten ska spela 
glatt/muntert (gaiement). Problematiken kan vara att spela en lätt och kort artikulation, för att få 
fram den glada/muntra karaktär som står angivet noterna. För att lösa eventuell 
artikulationsproblematik här, har jag ställt mig följande frågor:  
    

 
# Vilket tempo ska jag ha för att få fram karaktären (gaiement) på bästa sätt? 
#Vilken akustik kommer det att vara där inspelning/ konsert äger rum?  
# Ska jag använda mig av enkeltunga (dvs. spela tu-tu-tu-tu) eller dubbeltunga (du-gu-du-gu, se         

                        sid. 16) ? 
 
Svaren på dessa frågor kan ses som lösningar på detta eventuella problem. Tempoval har en 
avgörande betydelse i vissa fall för om man ska använda enkeltunga18 eller dubbeltunga. 
Dubbeltunga används i regel vid snabba tempon, medan enkeltunga brukar vara mer användbart 
om stycket går i ett långsammare tempo. Akustikens betydelse har jag efter observationer spelar 
en avgörande roll för vilket tempo satsen framförs i. Ju mer efterklang desto långsammare tempo 
och tydligare artikulation får flöjtisten välja, för att få fram den glada/muntra karaktär som är 
angiven i denna sats. Jag kommer vid inspelningstillfället att välja spela enkeltunga samt ta ett lite 
lugnare tempo än angivet. Detta val grundar sig på att vid inspelningstillfället liksom vid 
konserten kommer ett snabbt tempo göra det svårt att höra tonerna tydligt var för sig, vilket i sin 
tur påverkar den karaktär som är angiven.  
 
 
Takt 18 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I takt 18 (se bilden ovan) kan greppväxlingen mellan tonen c2 och d2 i vissa fall vara svår att 
genomföra tillräckligt fort. I ett av de samtal jag haft med en av de professionella flöjtisterna har 
det framkommit att man kan använda sig av ett alternativgrepp, genom att använda den första 
drillklaffen. I professor John Barcellonas (1994) artikel ur Flute talk nämns detta också som ett 
generellt problem och han löser detta på samma sätt dvs. första drill klaffen (se grepptabell 
sid.21).  
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17 Animé- Livlig, vara den drivande kraften (eldsjäl) 
18 Enkeltunga- Flöjtisten utför stavelsen tu-tu-tu-tu eller du-du-du-du. 



  
Original grepp c2: 
 
 
 
 
Orginalgrepp d2: 
 
 
 
 
Alternativgrepp d2: 
 
 
 
Vad beträffar området kring flöjtistens flexibla embouchure, andningsförmåga, stöd och hållning 
är det lika aktuellt här som i satserna innan. Eftersom jag redan har beskrivit detta tidigare i 
resultatdelen kommer jag inte att gå in närmare på detta område i den tredje satsens generella 
problematik och lösningar. 
 
Takt 35- 39 ur Sonatine (Alphonse Leduc,1943):  

 
Att snabbt komma ned från c4-c1 och dessutom artikulera på flöjtens låga register kan vara ett 
problem. Det kan bero på flöjtistens flexibla embouchure som beskrivits på sidan 12. En annan 
faktor är att det kan vara svårt att artikulera på flöjtens låga register. För att få en tydlig 
artikulation på detta register, kan en lösning vara att spela med en mjuk d-stöt istället för en hård 
t-stöd. 
 
I takt 48-51 ger Dutilleux två möjligheter för flöjtisten att välja emellan. Ett alternativ är att spela 
de trioler som finns utskrivna i första hand och då spela det med trippeltunga (se sid.19). Det 
andra alternativet består i att flöjtisten använder sig av fladdertunga (definieras på sid. 22). Enligt 
Professor John Barcellonas (1994) artikel ur Flute talk, väljer flöjtisten det alternativ som passar 
honom/henne bäst. Han förespråkar dock i detta fall att använda sig av fladdertunga, därför att 
det ger en kontrasterande klangfärg till det som varit tidigare. Efter mina observationer kan jag 
instämma med professor Barcellona men jag vill även tillägga en annan aspekt, om varför 
alternativet där fladdertunga bör väljas. När flöjtisten använder sig av fladdertunga får flöjtistens 
embouchure ett tillfälle att mjuka upp sig. Detta för att motverka eventuell ”trött” embouchure 
som jag definierat på sidan 13.  
 
Takt 48-51 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 
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Fladdertunga kan i regel utföras på två sätt. Ett sätt är att genomföra ett rullande R i halsen, för 
fransmännen faller sig detta naturligt pga. deras språk. Ett annat alternativ kan vara att flöjtisten 
utför ett rullande R långt fram i gommen samtidigt som luftströmmen ligger på. 
I Sohlmans musiklexikon definieras fladdertunga på följande sätt: 
  

Fladdertunga- Spelsätt på blåsinstrument, mest på flöjt. Tonen vibreras kraftigt genom 
artikulation av ett rullande apikalt (tungspets R). Effekten används på långa toner och snabba 
löpningar, (Sohlmans, 1975). 

 
 
Takt 83 ur Sonatine (Alphonse Leduc, 1943): 

                                       
Vid takt 83 kan det vara svårt att vid första anblicken se hur rytmen skall delas upp, eftersom 
notbilden i vissa fall kan ses som krångligt noterad. Min lösning var att dela upp nedgången i två 
septoler där första tonen i nedgången (trestrukna B) ersätts med en andning och flöjtisten utför 
en ytterst marginell dragning av tempot på första tonen. Detta för att kunna utföra alla tonerna. 
Professor John Barcellona (1994) löser det på ett annat sätt. Han delar upp nedgången i ännu 
mindre bitar och förespråkar att ta lite tid i nedgången och undvika att inte öka tempot. 
 
 
Lösning av takt 83 (Sköldeskog): 
                                                  
 
 
 
 
 
 
Lösning av takt 83 ur Flute talk (Professor Barcellona, 1994): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterföljande takter består i en kadensliknande uppgång som leder tillbaka till det tema som 
flöjten spelar vid takt 14. Mellan takterna 95 och 120 kan det vara inbjudande för flöjtisten att 
börjar med crescendo19 för tidigt. Den höjdpunkt som ska ha en klart starkare dynamik än de 
tidigare tonerna är det fyrstrukna c som kommer på första slaget i takt 121. Detta enligt 
professor John Barcellona (1994).                                                                            
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19 Crescendo- Tilltagande dynamik dvs. från svagt till starkt. 



Den kadens som kommer efter pianots åtta takter långa solo kräver att flöjtisten är i relativt 
fysisk god kondition och har koncentrationsförmåga för att våga ta tid på sig i kadensen. Detta 
pga. att kadensen omfattar flöjtens hela register i ett slutskede där det kan finnas risk att det kan 
bli svår att genomföra. Om flöjtisten är i mycket god kondition så kan det vara till en stor hjälp 
vid framförandet av kadensen i tredjesatsen. Problematiken i kadensen har efter observationer 
och samtal med professionell flöjtist visat sig vara att se de mindre beståndsdelarna vid första 
anblicken (se bilden nedan).  
 
 
 
Tredjesatsens kadens ur Flute talk (Barcellona,1994):  
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Lösningarna kan dock se olika ut. Jag valde tex. att dela upp första nedgången i kadensen med 
toner om fyra. Andra sätt att lösa det på kan vara att dela upp nedgången med toner om sex. 
Detta enligt en av de profesionella flöjtister jag har fört samtal med. 
 
Jag nämnde tidigare att våga ta tid på sig i kadenser kan vara en viss problematik, men efter 
observationer kan jag konstatera följande: Ju bättre flöjtisten kan noterna och antalet 
genomspelningar flöjtisten har gjort, kan påverka kadensens resultat. Jag kan sammanfatta det på 
följande sätt: Ju mer erfarenhet, desto bättre resultat kan kadensen få. 
 
 
Sammanfattning av tredje satsen: 
 
Att framföra tredje satsen med en tydlig artikulation kan vara av mycket stor vikt, för att den 
karaktär (gaiement) som Dutilleux angivit skall nå fram till åhörarna. Tempot avgör i regel om 
flöjtisten använder sig av dubbeltunga eller enkeltunga. Val av tempo är också en viktig aspekt 
för att få fram den angivna karaktären. Här berör resultatdelen akustikens betydelse (se sid.20). 
 
I takt 18 kan det i vissa fall vara svårt att spela växlingen c2-d2 mycket snabbt. På sidan 21 finns 
det en bild av ett alternativgrepp, som kan vara ett sätt att lösa eventuell problematik. Dutilleux 
har i takterna 48-51 gett två valmöjligheter för flöjtisten att välja emellan. Antingen spelar 
flöjtisten de trioler som är utskrivna eller så väljer han/hon att spela de takterna med fladdertunga 
(se sid.21 och 22). 
 
På sidan 21 nämns även en eventuell lösning på artikulationsproblematik i takterna 35-39. I 
dessa takter ska flöjtisten artikulera på flöjtens lägsta register, vilket kan vara svårt att utföra. 
 
Att se de mindre beståndsdelarna av en notbild kan ibland vara svårt vid första anblicken. 
Exempelvis i takt 83 (se sid.22) där det finns det olika exempel på hur man kan lösa det. Även 
tredje satsens kadens vars första nedgång det kan vara svårt att se vid första anblicken de mindre 
beståndsdelarna. Lösningen kan vara att dela upp i mindre delar. Om kadensens problematik och 
lösningar finns på sidan 23-24.   
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
De metoder jag använt mig av är samtal med professionella flöjtister och sammanfattningar utav 
de observationer jag gjort av mitt övande av Dutilleux´s sonatine. Detta för att få fram svar på 
min forskningsfråga: Vilka generella tekniska problem kan uppstå vid instudering av 
Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano? 
 
Jag har till detta projekt endast intervjuat/fört samtal med ett fåtal flöjtister, detta för att jag var 
intresserad av att på ett djupare plan studera några professionella flöjtisters erfarenheter. Om jag 
hade intervjuat fler flöjtister till detta arbete kan det vara möjligt att jag hade fått ytterligare svar 
på min forskningsfråga. Kvalitén blev dock inte sämre för jag valt att intervjua ett fåtal flöjtister, 
här fanns istället möjlighet att gå in på specifika detaljer som exempelvis alternativgrepp. 
 
Intervjuerna ägde rum i januari 2005. Om det vid den tidpunkten varit klart vilken vetenskaplig 
handledare jag skulle kontakta inför detta projekt, kanske de frågor jag ställt vid intervjuerna sett 
annorlunda ut och detta i sin tur skulle ha kunnat påverka resultatet. Exempelvis ställdes följande 
fråga: Vilken av satserna anser du ha högre problematik och varför? Frågan i sig ledde till att 
jag fick konkreta svar men inte vad t.ex. personen i den första intervjun anser om tredje satsens 
problematik pga. formuleringen på frågorna. Det har dock visat sig i sammanställningarna att de 
personer jag har intervjuat/fört samtal med pratar om problematik i olika satser, vilket troligtvis 
beror på att de är i olika åldrar har olika bakgrund och representerar olika spelstilar. 
 
Efter samtalen sammanställdes innehållet och då framträdde i större utsträckning de generella 
tekniska problem som fanns enligt de intervjuade flöjtisterna. När resultaten av intervjuerna 
skulle sammanställas i en rapport tillsammans med observationerna visade sig stora olikheter 
men även vissa gemensamma problem och lösningar. Exempelvis att få ett flöde i melodin i 
första satsen var en sak som förekom vid mina observationer och två av samtalen med de 
professionella flöjtisterna. För att detta skulle kunna sammanställas i en rapport var en tydlig 
definition av teknisk problematik nödvändig. Detta för att jag skulle kunna plocka fram det jag 
sökte i intervjuerna, observationerna och även John Barcellonas (1994) artikel från Flute talk. 
Definitionen av teknisk problematik beskriver jag kort i inledningen av resultatdelen (sid.11). 
 
Att observera sitt eget övande ställer höga krav på författarens förmåga att se vad som generellt 
är svårt och vad som är svårt för mig personligen med min bakgrund. Därför har jag jämfört 
resultat från observationerna med intervjuerna och även professor John Barcellonas (1994) 
artikel, för att få en så god helhetsbild som möjligt.  
 
Efter intervjuerna och sammanfattningarna av mina observationer kan jag konstatera att jag har 
fått svar på min forskningsfråga. Det har visat sig att det är svårt att beröra detta ämne utan att 
diskutera eventuella lösningar. Detta kan bero på att ämnet i sig blir mer intressant om även 
lösningarna belyses. Jag och troligen eventuella läsare vill inte endast få tillgång till 
problematiken utan även lösningarna. 
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Resultatdiskussion 
 
Om jag jämför forskningsfrågan med sonatinens bakgrund (dvs. motivet till komponerandet av 
denna sonatine) kan jag tydligt se att kompositionens syfte var att vara en sonatine med en högre 
teknisk problematik (se sid.9). På ett sätt kan jag säga att det är ett tacksamt stycke att skriva om 
eftersom målet med kompositionen ur en historisk synvinkel var att vara svår. På ett annat sätt är 
det otacksamt, för att det är ett relativt svårt stycke som tar upp ett stort antal speltekniker finns 
representerade. Vad jag vill belysa här är att flöjtisten bör ha kommit en bra bit i sitt flöjtspel för 
att kunna genomföra Dutilleux´s sonatine. Detta är två aspekter jag fick gå igenom innan 
projektet startade. 
 
Vad är egentligen teknisk problematik? I samtal med flöjtister har det diskuterats men även i 
observationerna brottades jag med detta. Det jag i resultatdelen beskrivit betyder inte att tekniskt 
svår är lika med svåra greppväxlingar, utan det kan beröra andra speltekniker som dubbletunga, 
andningens funktion eller flexibel embouchure. Utan t.ex. andningens funktion, flexible 
embouchure eller rytmkonstruktionens uppbyggnad (se sid.11) blir stycket svårt att spela. 
Därför ansåg jag det viktig att även få fram dessa aspekter när observationer, artikelsökningar 
och intervjuer genomfördes. 
 
De olika problem och lösningar som uppkommit under projektets gång samt beskrivits i 
resultatdelen kan delas in i olika kategorier. Jag kommer att beskriva och föra en diskussion av 
varje kategori för sig. 
  
 # Tempoval  
 # Komplicerad notbild 
 # Komplicerad greppkombination 
 # Speltekniker 
 # Mental inställning 
 
Tempoval 
Inom kategorin tempovalets påverkan på uppförandet ses karaktärsangivelse som en viktig 
punkt. Ett exempel på detta är tredje satsen vars karaktärsangivelse som är gaiement dvs. 
glad/munter och det ställer frågan: Vilket tempo ska jag välja för att frambringa den karaktär 
som är angiven? I resultatdelen beskriver jag även att flöjtisten kan ha i åtanke var 
konserttillfället kommer att äga rum och även välja ett tempo så att musiken inte tappar sin 
intensitet i t.ex. andra satsen. 
 
Varför är detta så viktigt ur en ren generell teknisk synvinkel? Skulle flöjtisten välja ett tempo 
som är för raskt i en konsertlokal där akustiken har en stor efterklang blir det troligen svårt att få 
fram en t.ex. glad/munter karaktär och det in sin tur kanske påverkar framförandet i en negativ 
riktning. En följdfråga jag funderat omkring är: Skulle det vara bättre att alltid välja ett 
långsamt tempo än att välja ett mer raskt tempo? Troligen inte. Problematik vid ett långsamt 
framförande av en sats är att kunna framföra det med en intensitet så att det fortfarande blir 
intressant för publiken som lyssnar. Här handlar det mycket om personligt tycke och smak dvs; 
Hur vill man att det ska låta? 
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Komplicerad notbild 
Notbilden har vid ett flertal tillfällen i resultatdelen beskrivits som mer komplicerad. Exempel på 
detta är takt 83 i tredje satsen (sid.22) eller kadenserna i första och tredje satsen. Problematiken 
har beskrivits som att det kan finnas svårigheter med att se de mindre beståndsdelarna och 
lösningarna har handlat om olika sätt att dela upp eventuell komplicerad notbild. 
 
Är det relevant att använda komplicerad notbild som en definition av generell teknisk 
problematik? Eventuellt skulle komplicerad notbild tillhöra det tidiga instuderingskedet, vilket 
resultatdelen inte skulle belysa som jag skrev på sidan 11. Jag anser dock att det inte är helt 
irrelevant att nämna komplicerad notbild som ett problemområde. Detta beror på att exempelvis 
tredje satsens kadens bl.a. har en nedgång med många toner med tillfälliga förtecken. Eftersom 
det är en kadens ska det vara fritt spelat och taktstreck förekommer inte, så det finns inga tydliga 
taktslag. Detta är motivet till varför jag skulle dela upp denna nedgång och andra liknade ställen 
till mindre delar, för att på så sätt underlätta instuderingen. 
 
Komplicerad greppkombination 
Att flöjtister ibland får använda sig av alternativgrepp är inget ovanligt oavsett om de befinner sig 
på amatörnivå eller professionell nivå. Samtalen med de professionella flöjtisterna och lektioner 
jag haft utanför detta projekt visar att det inte är ovanligt att detta diskuteras. De flöjtister som 
sitter i de främsta orkestrarna är mycket kunniga i vilka alternativgrepp som de kan använda sig 
av. I samtal musiker emellan är detta en del av deras vardagliga lösningar på eventuell 
problematik.  
 
Om flöjtisten alltid skulle använda sig av alternativgrepp skulle då inte en god grundteknik 
utvecklas? Det är möjligt, men i vissa situationer kan det vara användbart med alternativgrepp för 
att uppnå den musikaliska helhet vi önskar. Alltså alternativgrepp är endast alternativ och har ju 
sina brister t.ex. kan klangen bli sämre än om flöjtisten spelar med originalgrepp. Om flöjtisten 
väljer att använda alternativgrepp kan det vara bra att tänka på den klangliga aspekten och kanske 
ägna övningstid till att förbättra klangen.   
 
Speltekniker 
Dutilleux´s sonatine är tacksam att skriva om ur ett speltekniskt perspektiv: De flesta finns 
representerade. Inom kategorin speltekniker placerar jag bl.a. dubbletunga, enkeltunga, 
trippeltunga, tonkvalitet, andning och flexibel embouchure. Ordet spelteknik skulle även kunna 
innefatta avancerade greppkombinationer och alternativgrepp. Här väljer jag dock att separera 
detta och speltekniker. Teknik berör inte endast: Hur får vi fingrarna att röra på sig tillräckligt 
snabbt? För att fingrarna skall fungera och det ska bli ett så välklingande ljud som möjligt, 
måste fingrarnas rörelser kunna kombineras med tungans rörelse, luftström och embouchure.  
 
Tillförlitligheten av hur exempelvis dubbeltunga, enkeltunga, fladdertunga, flexibel embouchure 
samt andning utförs och innebär kan betraktas som relativt hög. Jag har vid sammanställningen 
jämfört beskrivningar i olika lexikon och den flöjtlitteratur som har mest trovärdighet. Kritiken 
till resultatdelens beskrivningar skulle kunna riktas mot formuleringarna. Det är helt klart svårt 
att hitta en formulering som alla kan förstå. Vi har olika sätt att uttrycka oss, vilket beror på att vi 
har olika bakgrund, vilket självklart kommer att påverka hur vi uppfattar en formulering. 
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Mental inställning 
Lösningen på ett tekniskt problem behöver inte alltid beröra fysiska aspekter som t.ex. 
komplicerad greppkombination eller kombinationen av luftström och stöd. I vissa situationer kan 
den mentala inställningen påverka om vi kommer att klara av ett visst spelmoment. Detta belyser 
jag på sidan 18. På ett sådant ställe kan notbilden upplevas som komplicerad, vilket i sin tur kan 
påverka flöjtistens intag av luft eller att spela uppgången för snabbt. Detta beror på att notbilden 
ger intryck av att den ska spelas snabbare än det ska. Om flöjtisten använder sig av en motsatt 
mental inställning kan det hjälpa till med eventuella tekniska problem. 
 
Detta område kan uppfattas som diffust för en del flöjtister medan det i vissa fall kan anses vara 
mycket användbart. Berör mental inställning teknisk problematik? Om definitionen av teknisk 
problematik endast berör komplicerade greppkombinationer och andra rent fysiska aspekter 
(andning) som kan vara lättare att rent konkret ta på, då kan mental inställning inte tillhöra 
teknisk problematik.  
 
Om definitionen av teknisk problematik även innefattar det vi inte rent konkret kan ta på-
exempelvis att en komplicerad notbild kan påverka vår inställning till det noterade då kan vi säga 
att det blir mer komplicerat att utföra det. Då kan vi säga att mental inställning kan vara 
lösningen på teknisk problematik men det kan även vara orsak till att vissa moment inte för 
stunden går att genomföra.     
 
 Ska mental inställning ses som en del av den tekniska problematiken eller inte? Oavsett var vi 
står i frågan så har troligen bakgrunden och våra erfarenheter en avgörande betydelse vad vi 
tycker. I en viss del av musikerns utveckling kanske han/hon kan se paralleller mellan mental 
inställning och tekniska problem. Troligen kan vi skapa tekniska problem. I de fall där musiker 
står inför en viktig konsert, inspelningar, inträdesprov eller examinationer kan det ibland 
uppkomma spärrar som inte funnits vid den tidigare övningsperioden. Jag anser inte att 
användning av positiv mental inställning på något sätt skulle ersätta den rent fysiska övningen 
men däremot kan ses som ett hjälpmedel. 
 
 
Avslutande kommentar 
 
Dutilleux´s sonatine för flöjt och piano tillhör flöjtisternas standardrepertoar, vilket jag önskar att 
den i framtiden fortsätter att göra. Jag som flöjtist har inte endast lärt mig att spela Dutilleux´s 
sonatine utan har även fått en större inblick i vem Dutilleux är och dennes kompositörs 
karaktäristiska drag som kompositör. 
 
Det är ett mycket välkomponerat stycke musik där jag under projektets gång alltid lyckats hitta 
nya rytmiska uppbyggnader i samspelet mellan pianist och flöjtist samt olika musikaliska 
influenser. Exempelvis i slutet av tredje satsen där flöjten spelar en lång drill på tonen f3 och det 
pianisten spelar anser jag mig höra ragtimeinfluenser. 
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Att observera min egen övning och sedan sätta ord på processen anser jag har fått mig att 
utvecklas som flöjtist, på så sätt att jag kan hitta vägar för att få fram den musikaliska tolkning 
jag önskar. Kan jag spela bl.a. dubbeltunga, fladdertunga, enkeltunga, ha en flexibel embouchure 
och ha med stödet ger det flöjtisten en större variationsmöjligheter som musiker. Dessutom har 
formulerandet i ord av vad jag gör en utvecklande påverkan även ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Projektet har fått mig att reflektera över hur jag ska beskriva tvärflöjtens egenskaper för 
eventuella elever.  
 
Finns det något som inte är svårt? Det är frågan. Förhoppningsvis kan denna uppsats visa 
andra flöjtister och flöjtpedagoger på generella problem samt lösningar och eventuellt skapa en 
diskussion om: Vad är ett tekniskt problem? Kan mental inställning räknas som ett tekniskt 
problem? Varför ska man använda alternativgrepp? Under projektets gång kom bl.a. dessa 
frågor fram och vid eventuella fortsatta studier kanske ett generellt svar på dessa skulle infinna 
sig. 
 
Slutligen vill jag påminna om att det musikaliska uttrycket är det viktigaste samtidigt som 
musikern bör ha god kontroll av de förekommande teknikerna. Kännedom om kompositören är 
också av betydelse för det slutgiltiga resultatet.  
 
Henri Dutilleux har med sina klangliga visioner fått mig att fatta tycke. Jag har svårt att acceptera 
Dutilleux´s sonatine som endast ett examinationsstycke utan något direkt budskap. Budskapet 
kanske inte heller behöver vara tydligt utan det består av vackra fraser och klanger som ger 
flöjtisten möjlighet att skapa sin egen bild av styckets budskap för att sedan ge åhörarna en 
stund av vacker musik.         
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Frågor om Dutilleux sonatine för flöjt och piano 
 
 
 
# Vad anser du vara svårt vid instudering av Dutilleux flöjtsonatine? 
 
# Har sonatinet en större tonteknisk problematik eller är den mer fingertekniskt avancerad? 
 
# Vilken av satserna anser du ha en högre problematik och varför? 
 
# Upplever du det viktigt att hitta en naturlig känsla i de rytmmönster som finns i den 1:a satsen? 
Om ja. Hur går du då tillväga? Försöker du känna långa fraseringar (långa målande linjer) eller 
använder du dig av betoningar?  
 
# Hur tolkar du sonatinet ur musikalisk (konstnärlig) aspekt? 
 
# Vilken/vilka inspelningar av Dutilleux sonatine är bra anser du och varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




