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ABSTRACT 

Lena Weman Ericsson: ”…the world in a skater’s silence before Bach”.  Historically Informed Performance 
in the Perspective of Contextual Musical Ontology, Illustrated through a Case Study of Sonata in E-major, 
BWV 1035, by J S Bach. Department of Music and Media, Luleå University of Technology, 2008. 

The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance 
movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective 
grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been 
dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. 
The study focuses on Western art music where the performance of the music, the sounding 
realisation, of a notated work is central. Therefore, the performance in connection with the above-
mentioned subjects is of prime interest. This more overarching theme gave rise to the following 
questions: What factors can be considered decisive for whether a performance is a historically 
informed performance or not? How can these factors be identified? Does this mean that there are 
instructions in the music that I, as a musician, must obey? What does my artistic freedom look like? 
Where can I find it? The path to tentative answers to these questions is taken via theoretical 
discussions and the application of the theory in method and analyses as well as in interpretation.

The theoretical perspective of the study is based on contextual musical ontology. The scientific 
theoretical framework, emanating from this ontology, is formulated in the field of social 
constructionism.

The performance can, through this perspective, be identified as an indispensable part of the musical 
work, which also implies that the notated work itself is not sufficient to identify the work. Further, 
the emphasis on the context’s importance for the performance in order to allow the performance to 
be of the work in question implies the necessity of awareness of the context of the work. This 
concept is deepened in the study through the emphasis on the importance for the performance, in a 
broad perspective, of the historical as well as the contemporary socio-cultural context. For the work 
itself this means that the identity of the work is unstable, it is constantly changing, since the 
different performances of the work that are parts of the work can never be identical. The 
perspective is based on social constructivist theories about knowledge. With contextual musical 
ontology as a point of departure, a strategy is formulated concerning analysis and investigation of a 
musical work. This strategy focuses on the notation, the instrumentation, and historical 
performance conventions. These three parts interact with one another and in the study they are 
formulated as being inseparable from the performance of the work.

The theoretical part of the study is followed by a case study in which a sonata by Johann Sebastian 
Bach is studied from the articulated theoretical perspective. The case study contains an investigative 
part and an interpretative part. The work’s notation is always in focus in the investigative and 
descriptive part, with emphasis on the socio-cultural context connected to the notation. Through 
the sounding interpretations, the different performances, the final chapter results in a summary of 
the study as a whole. 

Keywords: Historically informed performance practice, contextual musical ontology, Johann 
Sebastian Bach, BWV 1035, authenticity, socio-cultural context, social constructionism, musical 
work, intention, interpretation, flute, sonata, figured bass 
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Världens tystnad före Bach 

Det måste ha funnits en värld före 
Triosonatan i D, en värld före a-mollpartitan, 
men hur var den världen? 
Ett Europa av stora tomma rum utan genklang 
överallt ovetande instrument, 
där Musikalisches Opfer och Wohltemperiertes Klavier
aldrig hade gått över en klaviatur. 
Ödsligt belägna kyrkor 
där aldrig Påskpassionens sopranstämma 
i hjälplös kärlek slingrat sig kring flöjtens 
mildare rörelser, 
stora milda landskap 
där bara gamla vedhuggare hörs med sina yxor 
det friska ljudet av starka hundar om vintern 
och – som en klocka – skridskor som biter i glansis; 
svalorna som svirrar i sommarluften 
snäckan som barnet lyssnar till 
och ingenstans Bach ingenstans Bach 
världens skridskotystnad före Bach 

Lars Gustafsson 
ur diktsamlingen Världens tystnad före Bach, 1982. 

Dikten är återgiven med författarens tillstånd. 
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PROLOG 

Kan man ge en avhandling en poetisk titel? De flesta inom det så kallade 
vetenskapssamhället skulle säga nej. Varför? Oftast anförs traditionsskäl eller att 
avhandlingen då inte blir sökbar i olika databaser. Eftersom jag inte anser att dessa 
argument är speciellt starka, har jag valt att hävda att en avhandling kan ha en 
poetisk titel.  

Kanske kan vi tänka så här: En avhandlings titel kan förväntas både ge upplysning 
om framställningens innehåll och förmedla en skärv av författaren – i detta fall fylls 
den förra funktionen av undertiteln och den senare av huvudtiteln.  

Det finns delar av det konstnärliga dit inga analyser når, och kanske inte heller skall 
nå. Det finns kedjor av subjektiva och emotionella referenser, vilka ger det 
konstnärliga uttrycket den dimension som inte skall sättas på pränt. Det finns 
upplevelser av det konstnärliga uttrycket dit inga ord når. Lars Gustafssons dikt, 
Världens tystnad före Bach, klär en dimension av musikalisk mening och innehåll i 
ord genom diktens form, en form som utmanar vår fantasi och vår föreställning. På 
samma sätt som lyssnandet är den upplevelsen vår egen.  

Att låta den här avhandlingen bära en titel som är en dikts sista rad är ett försök att 
betona den egna upplevelsen, som konst i alla dess former innebär. Vi kommer alla, 
om vi ger oss tid att stanna upp, få egna tankar om vad denna rad innebär för var 
och en av oss. Kanske blir upplevelsen en annan när den sätts in i sitt sammanhang 
och sannolikt blir upplevelsen ytterligare en annan när de verk av Bach som nämns 
i dikten är välbekanta. Men vem kan säga att den ena upplevelsen är mer sann än 
den andra? 

Jag är oerhört fascinerad och gripen såväl emotionellt som intellektuellt av Bachs 
musik. Det är en musik som aldrig lämnar mig oberörd och som jag ständigt 
återkommer till, som jag upptäcker nya universa i, som jag finner stöd och tröst i. 
Utan den hör jag skridskotystnaden. 
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FÖRTYDLIGANDEN AV BEGREPP OCH 
SKRIVSÄTT

BWV = Bach-Werke-Verzeichnis, den hittills mest använda förteckningen över J S 
Bachs verk. Verkförteckningen är inte kronologiskt uppbyggd utan disponerad efter 
genre. 

När jag i texten använder mig av begreppet ”flöjt” avser jag den flöjt som var 
aktuell under 1700-talet. Avser jag modern flöjt eller blockflöjt är detta utskrivet. 

Tonnamn anges i texten enligt tysk praxis, dvs C-D-E-F-G-A-H. Sänkt ton anges 
med tillägget b. Höjd ton anges med tillägget #. Sänkt H skrivs B. 

Tonernas olika oktavlägen noteras enligt följande: 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 

Personlig inledning 
Utgångspunkten för detta avhandlingsarbete är mitt musicerande, som är djupt 
förankrat i den så kallade tidigmusikrörelsen, för min del med tyngdpunkt på musik 
från sent 1600-tal samt första hälften av 1700-talet, och en uppförandepraxis som 
ofta benämns historiskt informerad. Samtidigt har detta engagemang, som lett till en 
övertygelse om att musikens kvaliteter ges största möjliga chans att framträda i ett 
sammanhang som tar hänsyn till verkets historiska kontext, varit kantat av 
oräkneliga tillfällen då jag har haft en känsla av otillfredsställelse. Mina frågor av 
typen ”hur” har varit fler än jag har känt att jag musikaliskt har kunnat hantera. 
Ändå var min det generella musikaliska utgångspunkt, att historiskt informerad 
uppförandepraxis gav mig ett allmänt kunskapsmässigt djup, som gjorde mig 
övertygad om möjligheten att genom denna kunskap också kunna nå ett 
musikaliskt djup – vilket i sin tur gjorde det meningsfullt, både emotionellt och 
intellektuellt, att överhuvudtaget musicera. 

Mitt musicerande präglas av ett antal aktiva val, som hålls samman av att jag menar 
att det är väsentligt att inte bara spela rätt toner utan också att ta hänsyn till 
instrument, till diverse olika faktorer som tonhöjd, temperering av 
klaverinstrument, konventionsberoende faktorer som hur en viss drill skall/kan 
göras, vilken betydelse ett harmoniskt förlopp har, tempofrågor i relation till 
notbilden, betoningsmönster - såväl konventionella som sådana som bryter mot det 
gängse – och så vidare.  

Parallellt med denna fokus på den historiska aspekten kan jag aldrig i mitt 
musicerande bortse från min egen samtid med all den musik av olika sort som jag 
aktivt eller passivt bär med mig. Jag kan inte heller bortse från den påverkan som ett 
antal speciella människor har haft på mitt musicerande. Från rektorn på den 
kommunala musikskolan i Sigtuna, via kyrkomusikern i Sigtuna församling, via 
olika lärare på diverse sommarkurser, via de olika ensembler jag varit medlem i, till 
den musikaliska resa jag oavbrutet företar tillsammans med Hans-Ola Ericsson, min 
livspartner. Alla dessa människor jag musicerat med är en del av min musikaliska 
bildningsresa och därför i varje ögonblick närvarande i den skapande process som 
musicerandet innebär. 

För att belysa avhandlingens mer generella diskussioner kretsar framställningen till 
stor del kring Johann Sebastian Bachs Sonat i E-dur, BWV 1035, för flöjt och 
generalbas.  

Ett motiv att välja just den här sonaten är att den är tillkommen i en tid, sannolikt 
1741, då Johann Sebastian Bach hade reducerat sin kompositoriska verksamhet till 
att antingen komponera verk som tydligt var avsedda för, eller tillägnade, en viss 
person, eller verk som senare tider har kallat spekulativa. Sonaten är ett till det yttre 
relativt anspråkslöst verk i fyra satser med en dragning åt den galanta stilen men 
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med en inre harmonisk och rytmisk komplexitet. Att sonaten befinner sig i flera 
olika traditioner gör den extra intressant att fördjupa sig i, inte minst för min egen 
fortsatta bildningsresa. Musiken speglar i ett litet format den musikaliskt spännande 
tid i vilken den tillkom. Den utgör en spegling av två olika, till viss del 
kontrasterande, musikaliska riktningar, den galanta stilen som dominerade vid hovet 
i Berlin och den, av sin samtid kallad, lärda och antika stilen, en harmoniskt och 
kontrapunktiskt mer komplex musik som bland annat odlades i Bachs Leipzig och 
till stor del var präglad av kyrkomusikens formspråk. 

Bachs E-dursonat är för mig ett tämligen problematiskt verk. Jag har inte känt lust 
inför att spela sonaten utan snarare har ett framförande av sonaten varit som en 
vandring på en oröjd skogsstig, med hinder överallt, där jag har snubblat mig fram 
utan större njutning. 

När jag har arbetat med sonaten har de tekniska svårigheterna tenderat att 
överskugga det musikaliska innehållet, och samtidigt har jag känslan, eller skall vi 
kalla det vetskapen, att just de tekniska svårigheterna absolut inte får höras eftersom 
min intuitiva känsla för sonatens stil och karaktär är att den är såväl elegant som lite 
inställsam.  

Min syn på E-dursonaten har också i hög grad färgats av den sommarkurs jag 
deltog i på mitten av 1980-talet, där samtliga Bach-sonater stod i fokus för en 
masterclass med Barthold Kuijken. Inledningsvis, inför varje sonat, berättade han en 
hel del kring sonaten, såväl om tillkomst som interpretationstankar. Eftersom han 
själv var i färd med att ge ut sonaterna på Breitkopf var han väl insatt i såväl källäge 
som tillkomsthistoria. När jag nu tittar tillbaka i de noter jag använde då, ser jag på 
de anteckningar som där finns, hur oerhört färgad jag blev av den 
undervisningssituationen och vilken betydelse hans överväganden hade för hur jag 
senare har förhållit mig till sonaten som interpret. Det jag finner i noterna är 
anteckningar om tempi, längd på förslag och att några ställen har lyfts fram som 
speciellt intressanta ur framför allt ett harmoniskt perspektiv. Som kuriosum får 
anses den instruktion Kuijken gav om den tredje satsen, Siciliana. Han ansåg sig 
tvungen att påpeka att satsen inte skulle överpunkteras, eftersom den pastorala 
karaktären i så fall skulle gå förlorad. I dag, ca 20 år senare, tror jag inte någon skulle 
komma på den tanken överhuvudtaget. Detta sagt som en illustration till hur såväl 
tradition som förförståelse ständigt förändrades i den relativt unga 
tidigmusikrörelsen. 

Någonstans i inledningen av detta avhandlingsarbete uppmanades jag, i samband 
med ett seminarium, att dokumentera mitt förhållande till sonaten varför jag i april 
2007 skrev ner följande som ett slags rekonstruktion av detta förhållande så som det 
var i början av januari 2007: 

”Jag har ett dubbelbottnat förhållande till sonaten – den är tekniskt svår i så måtto 
att tonarten kräver så många gaffelgrepp och därmed ganska onaturliga 
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greppkombinationer. Den är också problematisk klangmässigt då E-dur, pga alla 
gaffelgrepp, är en tonsvag tonart. 

När jag spelat sonaten har jag alltid fyllts av frågor av typen varför? och/eller hur? 

Adagio ma non tanto – En i princip okomplicerad sats men med knepiga 
greppkombinationer som ställer till det. Den är sångbar. Tempoval? Om den går för 
långsamt blir ornamenten alltför viktiga, går den för snabbt då blir det hafsigt. Har 
dock oftast spelat den lite för långsamt. Har successivt fått en mer avspänd attityd 
till stycket i betydelsen att verkligen betrakta trettiotvåondelarna som ornament 
och därmed spela därefter. Satsen har en tendens att bli fragmentarisk pga alla 
pauser vilket har stört mig.  

Speciella moment har varit den bedrägliga kadensen och efterföljande trioler i takt 
6, kadensen i takt 8 som vilopunkt, upprepade off-beat-betoningar som i takt 2, 9, 
10 etc, takt 13 giss-mollpassage till fiss-moll i takt 14 till ciss-moll i takt 15, dvs 
utmanande tonartsutflykter. Läckert men det kan vara svårt intonationsmässigt. 

Allegro – Har alltid uppfattat den som enkel och dansant i strukturen, men jag har 
också varit fascinerad av alla legatobågar. Det är ovanligt i en snabb sats med så 
långa bågar som det är i framför allt andra delen. Tycker inte om baslinjen i takt 73-
76. Har successivt rört mig mot ett allt snabbare tempo. 

Siciliana – SVÅR! Jag har svårt att hitta ett tempo som ger flyt men ändå fångar 
satsens melankoli. Ciss-moll är en svår tonart eftersom den gärna försvinner ännu 
längre bort harmoniskt. Svårt få legatot att fungera med komplexa gaffelgrepp. Det 
är lätt hänt att tempot blir för långsamt. Vinner satsen på det? Hur skall förslagen 
hanteras? Hur mycket legatobågar skall det finnas i basstämman? Hur skall man 
finna en bra balans med baslinjen eftersom satsen är så kanonisk i sin uppbyggnad? 
Jag har successivt använt mig mer och mer av bågarna för att skapa både flyt och 
accenter/betoningar.  

Allegro assai – Märklig sats! Varför börjar den som den gör? Varför presenterar Bach 
en figur i flöjten med basstämman som enbart ackompanjerande för att sedan låta 
basstämman själv göra något annat och sedan börja om igen? Den långa upptakten 
ger satsen en obalans och sedan kommer alla synkoperingar i basstämman i andra 
delen. Det här ger en känsla av ständig baktakt. Återigen tekniskt svår och många 
legatobågar. Vilket tempo skall man välja för att inte tappa bort alla detaljer vilket är 
lätt hänt i ett för snabbt tempo.” 

Vid en senare tidpunkt (augusti 2007), då jag hade påbörjat arbetet med analysen av 
den första satsen, noterade jag följande: 

”Adagio ma non tanto – Nynnar allt som oftast just på den här satsen. Den har ett 
väldigt böljande sug. Det skulle jag vilja få fram, den är elegant och det innebär att 
alla tekniska problem bara måste lösas för att få ett flyt! När jag skalade av satsen såg 
jag tydligt strukturen med ideliga sekvenser och tunga fyror – hur skall det förstås 
och gestaltas? Baslinjens ornament – hur gör man dem tydliga? 
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Allegro – Eppstein talar om Bourrée eller Passepied – har inte tänkt så förut, 
fungerar ganska bra, men skall det leda till att satsen skall ha en stoltare karaktär? 
Allt viktigare att känna den på ett slag i takten. Samtidigt kan den inte gå för fort 
eftersom de accenter jag skaffar mig genom de olika bågarna då lätt försvinner.  

Siciliana – Inget speciellt. 

Allegro assai – Viktigt med pauserna och baslinjen och artikulationen med bågar och 
punkter. Testade häromdagen att spela den betydligt långsammare än förut – var 
ganska spännande.” 
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Syfte
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur jag som musiker på 
vetenskaplig grund kan förstå och förklara mina både medvetna och omedvetna 
ställningstaganden, vilka ligger till grund för, och blir en del av, en 
interpretationsprocess som syftar till ett framförande. 

Som jag redan nämnt i den personliga inledningen är jag i mitt aktiva musicerande 
en del av den framförandetradition som oftast benämns med det vedertagna 
begreppet ”Historically Informed Performance” (eller Practice) eller 
”tidigmusikrörelsen”. Det kanske mest påtagliga uttrycket för denna tradition, eller 
rörelse, är målsättningen att använda så kallade tidstrogna instrument och tillämpa 
såväl historisk spelteknik som historisk uppförandepraxis i musicerandet. 
Härigenom vill man nå fram till en interpretation som levandegör musik från en 
tradition som inte är vår egen samtids. 

De olika begrepp och frågeställningar som ryms inom denna framförandetradition 
inkluderar framförandet i relation till 

verkbegreppet – vad definierar ett verk? 

autenticitet – i förhållande till vad? 

intention – vems intention och vad avser den? 

interpretation 

Genom att problematisera dessa begrepp i texten som följer har jag för avsikt att 
söka svar på följande generella frågeställningar och därmed också nå studiens syfte. 

Vilka faktorer kan betraktas som avgörande för att ett framförande skall kunna 
betraktas som ett historiskt informerat framförande? Hur kan dessa faktorer 
identifieras? Innebär det att det finns instruktioner i musiken som jag som musiker 
måste följa? Hur ser min konstnärliga frihet ut? Var finner jag den? 

Att studera dessa frågor utan att relatera dem till en klingande gestaltning skulle 
resultera i en torso varför jag följer upp de teoretiska resonemangen med en 
fallstudie. I denna exemplifierar jag en möjlig väg att, via teori och analys, nå fram 
till en klingande gestaltning, en interpretation där de val som görs är vetenskapligt 
underbyggda. En sådan interpretation har naturligtvis inga ambitioner att utgöra en 
”slutlig” sanning eftersom det, enligt min uppfattning, är en musikalisk omöjlighet. 





7

KAPITEL 2: TEORETISKA PERSPEKTIV 

Framför mig har jag ett partitur. Partituret innehåller en mängd information om 
hur jag som musiker skall/bör/förväntas förhålla mig till verket, när jag skall 
framföra det. Men räcker informationen till? Svaret på den frågan är i stor 
utsträckning beroende på min intention med mitt framförande, men även oavsett 
den kan jag vara säker på att om partituret avser en flöjtsonat från första hälften av 
1700-talet saknas en hel del information som sannolikt är väsentlig för 
framförandet, information som jag troligen skulle ha funnit i ett partitur från 
exempelvis sent 1800-tal. 

Vad kan jag då förvänta mig att finna i partituret till den flöjtsonat jag har för avsikt 
att framföra? Där finns en notation som ger mig taktart, tonhöjder, längd på 
tonerna samt förtecken så att tonarten kan bestämmas. Sannolikt finns där en 
notering om vilket instrument som avses, åtminstone rörande melodistämman. 
Kanske är basstämman försedd med en besiffring som underlättar för klaverspelaren 
att avgöra vilka ackord som skall adderas till baslinjen. Mer sällan finner jag 
utskriven artikulation, såsom bågar, punkter och dynamik. Ibland är drillar och 
andra ornament noterade, ibland inte. En annan problematik kan utgöras av 
partituret i sig; om partituret är ett faksimil är det ofta ursprungligen handskrivet 
vilket kan ge upphov till skilda tolkningar på grund av otydligheter i handstilen, 
men även ett faksimil av ett dåtida tryck kan vara otydligt. 

Vad finner jag då inte? Det jag inte finner är exempelvis exakta noteringar om 
stämtonshöjd, besättning i basstämman, artikulationstyp såsom hur varje individuell 
ton skall artikuleras, vilken attack och vilken dynamik den skall ha. Jag får heller 
inte någon realisering av basstämmans besiffring. Ibland är den inte ens besiffrad, 
vilket innebär att jag kan sväva i ovisshet om vilka ackord som tonsättaren avsåg. 
Inte heller vet jag exakt vilken typ av flöjt jag skall använda mig av, eller vilket eller 
vilka beledsagande instrument som är avsedda. När det gäller klaverinstrumentet vet 
jag inte heller vilken temperering som kan vara lämplig utifrån tonsättarens tanke 
med sitt verk, vilket har betydelse för såväl intonation som affektläge.  

Det här är bara några exempel på frågeställningar och därmed ställningstaganden en 
musiker ställs inför.  

Ett noterat verks väg från tillkomst till framförande i såväl dåtid som nutid kan 
beskrivas med hjälp av Figur 1 nedan. Figuren är avsedd att ge en bild av hur jag i 
mitt musikerskap ser på en interpretativ process, en process som är min uppfattning 
om, och föreställning av, historiskt informerad uppförandepraxis: 



8

Figur 1 
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Denna interpretationsprocess befinner sig ständigt inom, och påverkas av, den 
socio-kulturella kontext som jag är en del av.  Pilarna representerar påverkan, och 
denna påverkan representerar också en händelsekedja utifrån ett scenario där jag 
som musiker har för avsikt, intention, att i min interpretation av verket aktivt 
förhålla mig till verkets historiska socio-kulturella kontext, som inbegriper de 
uppförandepraktiska konventioner vilka i dåtid kompletterade en ofullständig 
notation.  

Figuren ger därmed uttryck för en möjlig beskrivning av en interpretationsprocess i 
nutid, där musikern har som intention att interpretera och framföra ett dåtida verk 
utifrån ambitionen att följa instruktioner som utifrån vår nutida förståelse är en del 
av verket.  

Tittar vi mer i detalj på Figur 1 ser vi två typer av geometriska bilder, en ellipsform 
och en rektangulär form. Ellipserna representerar de delar av den interpretatoriska 
processen som utifrån musikerns perspektiv är påverkbara och aktivt föränderliga. 
Rektanglarna representerar de delar av processen som i högsta grad påverkar den 
men som inte på samma sätt är nåbara eller påverkbara. Om dessa rektanglar menar 
jag att vi enbart kan spekulera, även om vi möjligen kan ha kunskap om innehållet 
i dem. Hur denna kunskap är förmedlad och hur vi förstår och tolkar den är 
emellertid beroende av vår socio-kulturella kontext och de betydelser som olika 
begrepp har fått i vår tid, som inte behöver vara desamma som i dåtid. 

”Nutida socio-kulturell kontext” är inte avgränsad, eftersom det, som jag ser det, är 
en omöjlighet. Alla våra aktiviteter som återfinns i ellipserna är ständigt såväl 
beroende som påverkade av den socio-kulturella kontexten. 

Rektangeln ”Dåtida socio-kulturell kontext” är prickad för att markera att den 
dåtida socio-kulturella kontexten inte är nåbar för oss, men precis som i vår nutid 
omfattades och påverkades dåtidens alla aktiviteter av den dåtida socio-kulturella 
kontexten. 

Den musik som är resultatet av en tonsättares kompositoriska aktivitet är också ett 
resultat av att tonsättaren påverkas av och befinner sig i sin socio-kulturella kontext. 
Om vi förutsätter att tonsättaren även hade som intention att musiken skulle 
framföras, var tonsättaren beroende av att musikern(-a) kunde förstå notationen, 
och där det behövdes kunde fylla en sannolikt ofullständig notation med innehåll 
utifrån ett historiskt socio-kulturellt perspektiv.  

När vi flyttar notationen till vår tid är den socio-kulturella kontexten en annan, 
men vår tids musiker kan välja ett förhållningssätt som i så stor utsträckning som 
möjligt tar hänsyn till dåtidens uppförandepraktiska konventioner. Vi kan tillägna oss 
kunskaper så att vi kan förstå de uppförandepraktiska konventionerna kring det 
noterade partituret, samtidigt som vi i musicerandet är beroende av och en del av 
vår socio-kulturella kontext. Därför kan inte ett framförande i vår tid vara något 
slags återupprepning eller kopia av hur musiken lät då. Framförandet blir en 
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rekonstruktion, eller kanske snarare en samtida konstruktion, som hämtar sin näring 
från såväl dåtid som samtid.  

Som jag redan antytt, och som figuren ovan ger uttryck för, är det inte möjligt för 
mig som musiker att direkt nå den dåtida socio-kulturella kontexten – inte heller 
att direkt nå fram till tonsättarens intention, en intention som vi kan betrakta som 
tudelad. Dels kan vi föreställa oss att tonsättaren hade en intention med att 
komponera sitt verk, dels att tonsättaren hade en interpretatorisk intention såtillvida 
att verket skulle framföras på ett visst sätt. Kan jag överhuvudtaget nå tonsättarens 
intention? Svaret måste rimligen bli nej, men på ett hypotetiskt plan kan vi ha 
föreställningar och tankar kring tonsättarens intention.  

Detta förhållande illustreras dels av den streckade linjen som delar figuren, dels av 
den enkla pilen från dåtidens konventioner till nutidens kunskap. Vi kan på goda 
grunder anta att tonsättarens interpretatoriska intention återfinns bland de 
uppförandepraktiska konventionerna. När vi väljer att framföra musik från 1700-
talet och tidigare, har vi ingen tradition att falla tillbaka på, detta till skillnad från 
den relativa interpretatoriska enhetlighet som blev en följd av 
konservatorietraditionens framväxt, med början i Paris strax före sekelskiftet 1800. 
Denna avsaknad av tradition genererar en mängd interpretatoriska frågor som 
exempelvis kan formuleras som: Hur skall jag som musiker agera när jag inte anser 
mig ha fått tillräcklig information? Vilka luckor väljer jag att fylla med innehåll? 
Hur väljer jag i så fall vilket detta innehåll skall vara?  

Många av dessa frågeställningar är sådana att jag, som musiker utifrån min valda 
utgångspunkt, såväl intuitivt som erfarenhetsmässigt har en förståelse för att 
frågorna måste ställas, i synnerhet eftersom jag har för avsikt att i mitt framförande 
åstadkomma något mer än att bara presentera en klangväv utifrån partiturets 
föreskrifter om tonhöjd och rytmik. För att teoretiskt grunda min intuition och 
min erfarenhet, som tillsammans utgör min förförståelse, kan jag vända mig åt olika 
vetenskapliga håll, men i den föreliggande studien väljer jag att främst förankra min 
interpretation i musikfilosofi och musikvetenskap. 

Ontologisk grund 
Om vi återigen betraktar Figur 1, ser vi att inom ramen för den interpretativa 
processen ryms en mängd begrepp. Bland de viktiga begreppen i figuren återfinns 
intention (såväl tonsättarens intention som musikerns intention), kontext, 
uppförandepraktiska konventioner, framförande och notation.  

Studiens teoretiska perspektiv baseras på kontextuell musikontologi, där ett av de 
viktigaste antagandena är att framförandet är en del av verket. Detta antagande är en 
förutsättning för studiens fortsatta resonemang om relationen mellan notationen 
och framförandet i allmänhet, och vilka krav som kan ställas på framförandet i 
synnerhet. Inom denna relation ryms även de övriga begreppen från figuren, varför 
det kan tyckas som en motsägelse att begreppet verk inte förekommer i figuren; 
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ändå är det just musikverket som ständigt står i fokus inom musikontologin 
generellt, varför jag inleder med att närmare beröra just verkbegreppet.1

Begreppet musikverk 
Inom olika grenar av musikrelaterad forskning står musikverk som företeelse i fokus 
utifrån olika perspektiv. I historieforskningen är de enskilda verken utgångspunkt 
för att kunna teckna en musikhistoria, och inom musikfilosofin försöker man 
formulera musikverkets ontologi.  

När vi talar om ”musikverk” föreställer vi oss sannolikt att det är ett stycke musik, 
komponerat av en specifik tonsättare, som är nedtecknat på papper samt att det är 
meningen att musiken skall framföras. Detta ligger nära den basala konsensus som 
nåddes inom ramen för ett symposium kring verkbegreppet anordnat i Liverpool år 
2000: Verket skall vara diskret (ha en början och ett slut), skall vara reproducerbart 
och vara möjligt att knyta till någon form av upphovsmannaskap.2

Som jag tolkar denna definition av verkbegreppet, baseras den på möjligheten till 
någon form av upprepning, oavsett när verket komponerades. Av detta följer att 
verkbegreppet kopplas till existensen av ett partitur, eller någon form av notskrift. 
För att vidareutveckla denna definition kan vi ställa frågan; vad är det som får 
upphovsmannen till det i någon form noterade verket att komponera det? Ett sätt 
att besvara den frågan är genom att knyta an till tonsättarens historiska kontext, 
vilket är vad Lydia Goehr gör.3

Förenklat kan Goehrs hypotes formuleras som att den historiska kontexten styr 
tillkomsten av kompositioner före sekelskiftet 1800, medan verkkonceptet i sig styr 
efter år 1800. Hon menar vidare att då det är den historiska kontexten som styr, kan 
kompositionen inte benämnas verk eftersom verkbegreppet, enligt henne, kopplas 
samman med att verket är autonomt. Denna självständighet utgörs bland annat av 
att verket inte har någon tydlig funktion inom en rit eller ett annat socialt 
sammanhang, utan att verket är en separat enhet och för åhöraren utgör en estetisk 
upplevelse i sig. Denna situation rådde, enligt Goehr, inte under perioden fram till 
och med 1700-talet, eftersom kompositionen då var beroende av sin historiska 
kontext för sin specifika tillblivelse.4 En tonsättare komponerade under den här 
perioden huvudsakligen utifrån premissen att musiken behövdes i en viss konkret 
situation. Den stora skiljelinjen går just vid år 1800. Först därefter menar Goehr att 
vi kan tala om verk, eftersom fokus successivt försköts från verkets funktion till 
verket i sig där både verket och framförandet var autonoma.5 Parallellt förändrades 

                                            
1 I studien, och i mina resonemang, fokuserar jag genomgående på så kallad västerländsk konstmusik. Det 
innebär också att jag inte uttalar mig om andra genrer såsom jazz, rock eller musik som är traderad i olika 
former.
2 Michael Talbot (red): The Musical Work. Reality or Invention? Liverpool Music Symposium I, Liverpool 2000, s 3.
3 Lydia Goehr: The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music (2 upplagan med 
nytt förord), Oxford 2007. 
4 Goehr 2007, kapitel 7. 
5 Goehr 2007, s 203. 
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även tonsättarnas sociala status. De betraktades inte i första hand som en del av en 
institution av något slag, utan de blev alltmer fria i förhållande till både kyrkliga och 
aristokratiska dignitärer.6

Om vi för tillfället bortser från ett eventuellt framförande av verket är detta en 
distinktion, som i första hand lämnar avtryck i hur musikhistorisk kunskap kan 
förmedlas, dvs om musikhistorien skrivs utifrån de individuella verken och analyser 
av dem eller utifrån musikens sociala funktion.7 Emellertid har Goehrs hypotes i så 
stor utsträckning påverkat musikfilosofin avseende definitionen av musikverk ur ett 
ontologiskt perspektiv, att man i princip undvikit att diskutera musikverk tillkomna 
före år 1800.  

Då fokus i den här studien ligger just på verk från 1700-talet måste verkbegreppet 
vidgas till att omfatta mer än det Goehr avser. Hur låter det sig göras?  

Vi konstaterade i inledningen av detta avsnitt att ett allmänt hållet kriterium för att 
ett stycke musik skall kunna benämnas musikverk är reproducerbarheten, vilket 
förutsätter förekomsten av ett partitur. Det innebär i sin tur att partituret har en 
reglerande funktion i relation till framförandet. Stephen Davies argumenterar för ett 
verkbegrepp som baseras på detta synsätt. Det är därmed ett verkbegrepp som 
bygger på en tillräckligt hög grad av oföränderlighet i notationen för att det 
särskiljande, det specifika, för verket inte skall förvanskas eller rent av riskera att gå 
förlorat. Däremot kan partituret vara mer eller mindre precist i instruktionerna – ju 
mindre precist, desto mer lämnas till den utförande musikern. Det här är också ett 
verkbegrepp som inkluderar framförandet och är därmed centralt för kontextuell 
musikontologi.8

Kontextuell musikontologi 
Kontextuell musikontologi är en gren av det musikfilosofiska fältet musikontologi. 
Musikontologi kan i korthet definieras som studiet av de olika existerande 
musikaliska element som utgör ett verk, och vilka relationer som håller dem 
samman.9 Definitionen av musikontologi kan också formuleras som studiet av 
”…what kind of thing is a musical sound or a musical work?”10 Ännu mer precist 
kan det uttryckas som “…what exactly is a work of music. When is a work A the 
same as work B…? /…/ what is the relation between a work and a (true) 
performance of it?”11

                                            
6 Goehr 2007, s 206. 
7 För diskussioner om detta tema, se bland annat Leo Treitler: The Historiography of Music. Issues of Past and 
Present, i Nicholas Cook & Mark Everest (red): Rethinking Music, Oxford 2001, s 356-377, och Tobias 
Pettersson: De bildade männens Beethoven. Musikhistorisk kunskap och social formering i Sverige mellan 1850 och 
1940, diss, Göteborg 2004,  s 26-31. 
8 Stephen Davies: Ontologies of Musical Works, i Themes in the Philosophy of Music, Oxford 2003, s 30-46. 
9 Andrew Kania: The Philosophy of Music, i Stanford Encyclopaedia of Philosophy 
http://plato.stanford.edu/entries/music/ [inledningen], 2007.
10 Stephen Davies: Ontology, i Grove Music Online http://www.grovemusic.com (2008-01-05). 
11 Roger Scruton: The Aesthetics of Music, Oxford 1997, s 97. Parentesen och kursiveringen är Scrutons. 

http://plato.stanford.edu/entries/music
http://www.grovemusic.com
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En central fråga för musikontologin är med andra ord framförandets relation till 
verket.12 Som vi kunde konstatera i avsnittet om begreppet musikverk betraktar 
kontextuell musikontologi, såsom den framför allt formulerats av Davies och 
Andrew Kania, verket som att det består av såväl notationen som framförandet.13

Därtill ställer kontextuell musikontologi krav på framförandet. 

En bärande tanke inom kontextuell musikontologi är, såsom beteckningen antyder, 
att musikverk är kulturella företeelser som är beroende av sin historiska socio-
kulturella kontext och då verket förutsätter sitt framförande måste detta ta hänsyn 
till denna kontext och då i synnerhet den del av den socio-kulturella kontexten 
som utgörs av historiska uppförandepraktiska konventioner.14

Detta kan också uttryckas som att det specifika verket uppstår i växelverkan mellan 
partitur/notation och framförande.15 Men det innebär också att om verkets särart, 
dess identitet, är beroende av framförandet, då är verkets identitet föränderlig 
eftersom framförandet är föränderligt då varje människa i varje stund är beroende av 
just sin socio-kulturella kontext för sin interpretation.16

Jag framhöll ovan (se s 7) att notationen aldrig kan förmedla alla instruktioner som 
musikern behöver för sitt framförande. Ett partitur är alltid i någon mån 
underdeterminerande i relation till framförandet. Denna närvaro eller frånvaro av 
instruktioner i notationen beskriver Davies som att verket är ontologiskt tätt 
respektive tunt. Ju ontologiskt tunnare ett verk är, desto mer lämnas till interpreten 
att huvudsakligen via dåtida uppförandepraktiska konventioner uttrycka i sin 
tolkning. Davies har formulerat interpretens roll sålunda: 

Works for performance, though, are always thinner than the performances that 
faithfully instance them. /…/ What is added by the performer constitutes her 
interpretation of the work. That interpretation closes the gap between what is 
instructed and the repleteness of sounded music.17

Som interpret bidrar musikern med väsentliga delar till det klingande framförandet 
av musiken. De frågor jag som interpret av ett musikverk i förlängningen av detta 
resonemang måste ställa mig är vilka instruktioner, noterade eller ej, som kan tänkas 
vara konstituerande för framförandet. Vilka instruktioner kan jag tolka som 

                                            
12 För en översiktlig och tydlig sammanfattning av de olika musikontologiska ståndpunkterna hänvisar jag till 
Andrew Kania: New Waves in Musical Ontology, i Kathleen Stock & Katherine Thomson-Jones (red): New
Waves in Aesthetics, Palgrave, Hampshire 2008, s 20-40. 
13 Stephen Davies: Musical Works & Performances. A Philosophical Exploration, Oxford 2001 och essän Ontologies 
of Musical Works, i Themes in the Philosophy of Music, Oxford 2003, s 30-46 samt Andrew Kania: Pieces of 
Music. The Ontology of Classical, Rock, and Jazz Music, diss, University of Maryland 2005, kap 1-2. 
14 Davies 2001, kap 3, och Kania 2007, avsnitt 2.1-2.2. 
15 Davies 2003, s 31, och Scruton 1997, s 109.
16 Att det finns framföranden som är så lika att de uppfattas som identiska är förvisso sant, inte minst i 
didaktiska sammanhang, men frågan är om vi då kan tala om interpretation av verket. Snarare rör det sig då om 
reproduktion av verket, på samma sätt som när vi spelar upp en inspelning. 
17 Davies 2003, s 39. 
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rådgivande, där jag väljer om jag vill ta hänsyn till dem eller inte? Vilka delar lämnas 
helt till mig som interpret att själv utforma?  

I framförandet av musik från exempelvis 1700-talet blir det därför intressant att 
reflektera över vad dessa socio-kulturellt betingade faktorer kan bestå av. Det är här 
som kopplingen till tidigmusikrörelsen återfinns och begreppen autenticitet och 
intention blir delar av kontextuell musikontologi. Jag återkommer till dessa begrepp 
i följande avsnitt, se s 14-16. Emellertid skall jag först avsluta det här avsnittet med 
ett resonemang kring frågan om verkets identitet.  

Vi har redan konstaterat att ett verks identitet inte är bestående då det är beroende 
av ett föränderligt framförande. Finns det då något som på ett bestående sätt 
konstituerar verket, som kan tänkas utgöra en kärna i verket av essentiell karaktär? 

I den interpretationsprocess jag skisserade i Figur 1 är notationen det enda 
bestående elementet. I notationen ryms information och instruktioner som är 
nödvändiga för framförandet av verket. Notationen väntar, liksom en text, bara på 
att interpreteras, vilket för musikverket också innebär att omsättas i en klingande 
gestalt. Emellertid är inte heller notationen som sådan så enkel att förhålla sig till.  

Av ett och samma stycke musik kan det finnas ett stort antal nedteckningar, från 
tonsättarens handskrift till en datautskrift. Alla dessa versioner är konstruktioner 
beroende av sitt socio-kulturella sammanhang. Hur är det då med den information 
som notationen ger uttryck för? Återigen är den utsatt för konstruktion och 
tolkning när den skrivs ned, kopieras eller bearbetas för exempelvis en utgåva. 
Utifrån det här resonemanget är det inte möjligt att tala om en kärna. En notation 
är mer eller mindre approximativ, varför vi, för att närma oss tonsättarens noterade 
intention, sannolikt försöker finna en så ursprunglig notation som möjligt. Som en 
sådan kan räknas tonsättarens manuskript eller ett tryck där tonsättaren haft 
inflytande. Härigenom kan vi ha tillgång till ett partitur som vi på goda grunder 
kan anta återger tonsättarens notation med instruktioner för framförandet. Det kan 
också vara så att det partitur som vi betraktar som trovärdigt är en konstruktion, 
som vi aktivt och medvetet väljer att acceptera som trovärdig. Precis denna situation 
föreligger när det gäller Bachs sonat i E-dur. Vi kan tala om verkbestämmande 
parametrar, som utgörs av instruktioner för ett framförande noterade av en specifik 
tonsättare, men jag menar ändå att notationen är av icke-essentiell natur. 

Autenticitetsbegreppet  
Begreppet autenticitet kan vi närma oss från olika håll. Ett betraktelsesätt är utifrån 
kontextuell musikontologi, ett annat utifrån tidigmusikrörelsens, åtminstone 
ursprungligen, mer praktikbaserade resonemang. Jag avser i det här avsnittet att ge 
en översiktlig bild av de olika betydelser begreppet autenticitet har laddats med, 
varför avsnittet ”Autenticitet och tidigmusikrörelsen” har ett tydligt drag av 
historisk bakgrundsteckning.  
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Autenticitet och kontextuell musikontologi 
Som jag kommer att gå in på nedan (se s 16) har tidigmusikrörelsen inledningsvis, 
tämligen dogmatiskt, hävdat historisk autenticitet i alla avseenden, såväl musikaliskt 
som vad jag skulle vilja kalla utommusikaliskt.18 Över tid har just denna strävan 
mjukats upp men begreppet autenticitet har visat sig vara problematiskt, varför man 
inom tidigmusikrörelsen mer och mer övergått till att tala om historiskt informerat 
musicerande och historiskt informerad praxis. Om det är någon skillnad i realiteten 
kan diskuteras. Kanske är det, som Peter Kivy hävdar, mest en lek med ord för att 
komma undan det belastade uttrycket ”autentiskt framförande”.19

Vad innebär begreppet autenticitet, när det används i relation till kontextuell 
musikontologi? För den kontextuella musikontologin är begreppet autenticitet i 
högsta grad relevant, eftersom autenticitet musikontologiskt sett är omistlig vid 
framförandet av ett verk. Då ett framförande är en del av verket, där framförandet 
förväntas ta hänsyn till de instruktioner som notationen ger uttryck för, vilka i sin 
tur är beroende av socio-kulturella konventioner för att förstås, är autenticitet ”… 
an ontological requirement, not an interpretative option.”20 Den betydelse som i det här 
sammanhanget läggs i begreppet autenticitet, är en följsamhet gentemot det 
noterade partituret, den dimension av tonsättarens intention som vi kan uttala oss 
om då den antingen är nedtecknad eller antydd genom dåtida uppförandepraktiska 
konventioner. Såsom autenticitetsbegreppet används inom kontextuell 
musikontologi avser det inte den del av gestaltningen som är en spegling av den 
framförande musikerns uttryck, och begreppet är heller inte begränsat till historisk 
musik utan hör även samman med samtida musik. Samtidigt skall det påpekas att, 
åtminstone när det handlar om ett historiskt verk där upphovsmannen är död, är en 
fullständig autenticitet gentemot tonsättarens intention en utopi. Den kan 
eftersträvas men aldrig uppnås. 

Davies betonar att begreppet autenticitet egentligen är värdeneutralt, eftersom den 
typ av autenticitet som han här talar om är trohet mot den del av verket som det ur 
ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv är möjligt att uttala sig om. Här 
återfinns också de uppförandepraktiska konventioner vilka styr förståelsen av 
tonsättarens instruktioner.21 Däremot menar Davies att de sociala normer som 
styrde framförandet i dåtid är irrelevanta, ur det här perspektivet, för ett autentiskt 
framförande i nutid. Med andra ord menar han att vissa delar av den historiska 
socio-kulturella kontexten inte har någon betydelse för ett framförande i nutid.  

Att hävda att den historiska socio-kulturella kontexten till vissa delar saknar 
betydelse för framförandet är dock, som jag ser det, att göra det väl enkelt för sig. 

                                            
18 Det utommusikaliska i det här sammanhanget kan exempelvis bestå av att klä sig i tidstypiska dräkter eller 
iscensätta historiska sammanhang. 
19 Peter Kivy: On the Historically Informed Performance (2002), i Music, Language, and Cognition, Oxford
2007, s 91-110. 
20 Davies 2001, s 207 (kursiveringen är Davies egen). 
21 Davies 2001, s 213. 
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Jag menar inte att det är eftersträvansvärt eller meningsfullt att återskapa de 
historiska yttre förutsättningarna, men jag anser samtidigt att det inte är möjligt att 
bortse från att exempelvis en sakral kantat av J S Bach utgjorde en del av en 
luthersk gudstjänst, där de olika delarna hade sina bestämda platser i det liturgiska 
flödet. Även om vi inte har kontakt med den tidens socio-kulturella kontext är det 
väsentligt att vara medveten om dess existens och att ha så mycket kunskap som 
möjligt om den för att därigenom fördjupa förståelsen av verket.  

Det är möjligt, kanske rentav sannolikt, att denna kunskap inte har någon direkt 
betydelse för framförandet, men det är fullt möjligt att den har det – och därmed 
kan den inte avfärdas. Därför menar jag att det är i högsta grad betydelsefullt för 
min interpretatoriska process att jag försöker skapa mig en bild av den historiska 
socio-kulturella kontexten med utgångspunkt i det noterade verket. 

Autenticitet och tidigmusikrörelsen 
Tidigmusikrörelsen lade inledningsvis, från omkring 1930, en kraftig betoning på 
objektivitet och saklighet i det musikaliska uttrycket. Genom att förhålla sig 
objektiv gentemot verket gjorde man anspråk på att följa tonsättarens intention, 
eftersom man menade att den kom till fullödigt uttryck i notationen. För att förstå 
instruktionerna i notationen studerade man teoretiska texter från 1500-, 1600- och 
1700-talen. Följde man tonsättarens intention, kunde man också uttrycka sig i 
termer av interpretativa sanningar. Genom att bejaka dessa sanningar uppnådde man 
ett autentiskt framförande där man var trogen verket.22 Var fanns bakgrunden för 
detta synsätt?

Framför allt hängde det samman med tidigmusikrörelsens starka framväxt i främst 
Tyskland efter första världskriget. Redan före första världskriget hade intresset i 
Europa för att återuppväcka den gamla musiken tagit fart, men inom 
tidigmusikrörelsen skulle den inte väckas genom bearbetningar och anpassningar, 
såsom man hade gjort under 1800-talet, utan genom att återvända till källorna och 
det noterade verket och inte blanda in romantiserande synsätt. Denna 
viljeinriktning hörde också nära samman med den estetiska strömning inom den 
tyska musiken under Weimarrepubliken som betecknas den ”nya sakligheten”, där 
man avsade sig den subjektiva expressionismen till förmån för ett objektivt 
förhållningssätt.

Att tidigmusikrörelsen just som rörelse växte och fick inflytande under 
mellankrigstiden är inte utan betydelse. Rörelsen ställde sig vid sidan av det 
traditionella musiklivet och hävdade att man i den tidigare musiken kunde finna det 
”rena” och det ”äkta”, ideal som sammanföll med den tyska ungdomsrörelsens 
ideal.23

                                            
22 Intressant är att man i studierna av äldre teoretiska skrifter konsekvent bortsåg från alla uttalanden om 
emotioner, dvs att musikern måste kunna förmedla musikens emotionella budskap till lyssnaren. Lika intressant 
är det att denna kunskap fortfarande inte kan sägas ha fått genomslag. 
23 Nikolaus Harnoncourt: Musik als Klangrede. Wege zu einem neuen Musikverständnis, Kassel 1982, s 92. 
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Nikolaus Harnoncourt skriver om anledningen till att just den tidiga musiken 
passade rörelsen så väl: 

Langsam gesungen oder gespielt, ergaben sich nur geringe technische 
Schwierigkeiten, durch das Fehlen von Tempo- oder Dynamikbezeichnungen 
bot sich diese Musik geradezu an für »objektives« Musizieren.24

Den musik Harnoncourt avser i citatet ovan är snarare renässansens ensemblemusik 
än barockens mer komplexa musik, han antyder också att de som inledningsvis 
sysslade med denna musik inte var professionella musiker utan amatörer. Rörelsen 
praktiserade en ”…ideologisch fundierte Gegenmusik, die von erlesenen Zirkeln 
begeisterter Dilettanten entdeckt und gepflegt wurde.”25 Men kanske är ändå 
nyckelordet i citatet ”objektiv” (jämför ovan). Det kan sägas innebära ett 
musikaliskt utövande som primärt syftar till historisk korrekthet, är troget 
notskriften och dessutom låter musiken tala för sig själv. Musikern ställer sig så att 
säga i tonsättarens tjänst och avsäger sig sin egen rätt till emotionell och 
interpretativ inblandning.  

Några år efter andra världskrigets slut publicerade Theodor W Adorno en essä, som 
kommit att bli en kraftfull och betydelsefull kritik av tidigmusikrörelsen såsom den 
tedde sig vid denna tid.26 Adorno var djupt engagerad i frågor kring framförande 
och interpretation av musik, vilket inte minst hans planer på att skriva ett större 
arbete om teorin bakom musikalisk reproduktion, eller interpretation, vittnar om.27

Därför var det naturligt att Adorno, som en av 1900-talets mest betydelsefulla 
musikfilosofer och samhällskritiker, uttalade sig om en rörelse som han med emfas 
menade var ett missfoster med fascistoida och sekteristiska drag, som blint lydde 
auktoriteter, och som förvandlade Bach, ”a composer for organ festivals in well-
preserved Baroque towns, into ideology.”28 Tio år senare går Adorno ännu hårdare 
fram mot tidigmusikrörelsen. I essän ”Olika typer av musikaliskt beteende”29

kategoriseras tidigmusikrörelsens medlemmar som ”ressentimentlyssnare”.30

Han [ressentimentlyssnaren] föraktar det officiella musiklivet som urvattnat och 
illusoriskt /…/ [och] flyr tillbaka till perioder som han inbillar sig är skyddade 

                                            
24 Harnoncourt 1982, s 92. 
25 Harnoncourt 1982, s 91. 
26 Theodor W Adorno: Bach Defended Against his Devotees, i Prisms, Cambridge MA, 1981, s 133-146. Det 
tyska originalet är från 1951. Den engelska översättningen, auktoriserad av Adorno, publicerades första gången 
1967.
27 Theodor W Adorno: Towards a Theory of Musical Reproduction, red Henri Lonitz, Cambridge 2006. Volymen 
innehåller anteckningar Adorno gjorde under i stort sett hela sitt liv och som skulle ligga till grund för det 
omfångsrika verk som aldrig nådde sin fullbordan. Anteckningarna erbjuder dock en fascinerande läsning av 
hans tankar rörande musikalisk interpretation. 
28 Adorno 1981, s 136. 
29 Theodor W Adorno: Inledning till musiksociologin. 12 teoretiska föreläsningar, Lund 1976, s 11-29. Den första 
tyska upplagan kom ut 1962. 
30 Adorno 1976, s 19. 
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från rådande varukaraktär och förtingligande. /…/Trohet mot verket /…/ blir 
ett självändamål.31

Avser Adorno i denna skoningslösa kritik av tidigmusikrörelsen även de utövande 
musikerna? På denna fråga kan man tveklöst svara ja, då han i en bisats torrt 
konstaterar ”de musicerar också”.32 Vidare skriver Adorno: 

Subjektivitet och uttrycksfullhet är samma sak som promiskuitet för 
ressentimentlyssnare. /…/ Kompromissen är en meningslös, steril musik, rensad 
från alla mimetiska inslag.33

På ett tydligare sätt än i den tidigare artikeln kopplar Adorno samman 
tidigmusikrörelsen med fascistoida grupperingar och utifrån det perspektivet är 
hans kraftfulla kritik förståelig. Han såg en tydlig förbindelse till den tyska 
ungdomsrörelsen, som under 1930-talet banade vägen för nazisternas totalitära 
Tyskland.  

Parallellt med denna rörelse, som dominerades av amatörer drivna av föreställningen 
om objektivitet, fanns det ett växande antal professionella musiker som musicerade 
utifrån kunskap om såväl historisk kontext som uppförandepraktiska konventioner, 
men samtidigt med personligt och emotionellt engagemang. För dessa blev, i ljuset 
av bland annat Adornos kritik, begreppet autenticitet negativt värdeladdat och 
därmed omöjligt att använda.  

När detta tidsmässigt skedde är lite olika beroende på om man betraktar den 
anglosaxiska scenen eller det övriga Europa. I framför allt de tyskspråkiga länderna 
skrevs en mängd olika texter och debatter arrangerades under framför allt slutet av 
1950-talet och under 1960-talet; i Storbritannien och USA kom dessa samtal igång 
först under 1980-talet.34 Den kanske mest inflytelserike kritikern av 
autenticitetsbegreppet inom den anglosaxiska sfären blev Richard Taruskin. I en 
ofta citerad essä underkänner han möjligheterna till såväl autentiskt musicerande 
som sannolikheten att kunna finna tonsättarens intention för framförandet av 
verket.35 Taruskins ståndpunkt har granskats och i viss mån motsagts av bland andra 
John Butt, som även om han inte vill tala om autenticitet ändå menar att 
tonsättarens intention i viss mån avspeglar sig i notationen och därmed är tillgänglig 
för oss.36

Den negativa klang som begreppet autenticitet fick är orsaken till att man inom 
tidigmusikrörelsen försökt lämna det bakom sig för att i stället tala om historiskt 
informerad uppförandepraxis, eller historiskt informerat framförande.  

                                            
31 Adorno 1976, s 19-20. 
32 Adorno 1976, s 20. 
33 Adorno 1976, s 20-21. 
34 Dorottya Fabian: The Meaning of Authenticity and the Early Music Movement. A Historical Review,
International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, vol 32:2 (2001), s 154. 
35 Richard Taruskin: The Pastness of the Present and the Presence of the Past (1988), i Text and Act. Essays on 
Musical Performance, Oxford 1995, s 90-151. 
36 John Butt: Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance, Cambridge 2002, s 94. 
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Varför kan då musikfilosofin och musikontologin använda sig av detta begrepp men 
inte den praktikbaserade tidigmusikrörelsen? Kanske är den huvudsakliga skillnaden 
att autenticitet inom tidigmusikrörelsen blev en värderande etikett på själva 
framförandet med en kraftig eskalering under slutet av 1970-talet och början av 
1980-talet, något som framför allt kan hänföras till den växande skivindustrins 
popularisering av begreppet. Kunde man skriva på skivkonvolutet att en inspelning 
var autentisk, vilket ofta inte innebar mer än att musikerna spelade på så kallade 
tidstrogna instrument, blev det en ibland missvisande kvalitetssignal till köparen.  

Ett alternativ till att uppfatta autenticitet som knutet till en realisering av 
tonsättarens intention är att tala om den personliga autenticiteten, vilket innebär att 
om musikern är autentisk mot sig själv musicerar denne också autentiskt.37  Det är 
ett elegant sätt att slippa den besvärliga återvändsgränd som utgörs av såväl den 
objektivitetssträvande autenticiteten som den autenticitet som hävdar tonsättarens 
intention. Men även detta är kanske väl enkelt. Mer fruktbart torde vara ett 
förhållningssätt som positionerar sig någonstans däremellan, där autenticitet i 
betydelsen största möjliga trohet mot verket är något att sträva efter – men knappast 
ett mål som musikern kan inbilla sig att hon eller han skulle kunna förverkliga i 
dess yttersta konsekvens.  

Epistemologisk grund 
Den epistemologiska syn som kan härledas från resonemanget ovan om kontextuell 
musikontologi baseras på den tanketradition vilken kommit att benämnas 
socialkonstruktionism och som framför allt kännetecknas av en syn på begreppen 
verklighet, sanning och kunskap såsom konstruktioner utifrån den socio-kulturella 
kontext inom vilka de artikuleras.  

Kenneth J Gergen har formulerat fyra grundantaganden som är utmärkande för en 
socialkonstruktionistisk tanketradition.38 Dessa har senare kondenserats av Vivien 
Burr till följande fyra grundläggande premisser:39

- A critical stance toward taken-for-granted knowledge 
- Historical and cultural specificity 
- Knowledge is sustained by social processes 
- Knowledge and social action go together 

Utifrån dessa premisser pekade Burr sedan ut följande egenskaper som utmärkande 
för ett socialkonstruktionistiskt synsätt: a) ett antiessentialistiskt förhållningssätt i 
relation till ting eller människor, b) ifrågasättande av realism, c) språket som 

                                            
37 Detta är en betydelse av autenticitet som hävdas av framför allt Peter Kivy i Authenticities. Philosophical 
Reflections on Musical Performance, Ithaca 1995, kapitel 5, men även av Richard Taruskin i Text and Act. Essays 
on Musical Performance, Oxford 1995, kapitel 2.
38 Kenneth J Gergen: The Social Constructionist Movement in Modern Psychology, American Psychologist, vol 
40:3 (1985), s 266-275. 
39 Vivien Burr: Social Constructionism (2 upplagan), London 2003, s 2-5.
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förutsättning för tanken, d) språk som en social handling, e) fokus på interaktion 
och sociala konventioner, f) fokus på sociala processer istället för på strukturer.40

Utgångspunkten för såväl Gergen som Burr, när de formulerar sin syn på 
socialkonstruktionism, är psykologin som vetenskapsområde; de ställer där 
socialkonstruktionism mot mer traditionella psykologiska traditioner som utgår från 
en given och essentiell personlighetskärna hos människan.41 Grundläggande för den 
socialkonstruktionistiska tanketraditionen är emellertid postmodernismens och 
poststrukturalismens uttalade misstro mot den rationella vetenskapen och förnuftet, 
ett synsätt som bland annat representerades av filosofer som Derrida, Lyotard och 
Foucault, vilka därtill också ville betona tron på den lokala kontextens betydelse i 
stället för tron på det universella och ideella.42 Såsom socialkonstruktionismen har 
utvecklats, har tanketraditionen fått ett starkt inflytande på diskussioner om kunskap 
varför den även kommer till uttryck inom andra samhällsvetenskaper och inom 
humaniora.43

Utifrån detta synsätt betraktas det vi uppfattar som sant och verkligt såsom 
konstruerat inom den socio-kulturella kontext där det har uppkommit, där samspel 
och kommunikation mellan människor bygger upp gemensam och delad förståelse 
och varseblivning. Det innebär också att det vi uppfattar som sant och verkligt idag, 
sannolikt inte uppfattades som sant och verkligt under 1700-talet, vilket också kan 
uttryckas som att det finns, och fanns, en historisk och kulturell specificitet. 

Vidare implicerar ett socialkonstruktionistiskt synsätt att kunskap och varseblivning 
byggs upp genom social interaktion mellan människor, och därmed avvisas tanken 
på en empiriskt sann och objektiv kunskap. Genom att det vi betraktar som verkligt 
och sant skapas i en socio-kulturell kontext som ständigt är stadd i förvandling och 
förändring, är såväl verkligheten som sanningen oavbrutet utsatt för en förhandling 
om innebörd.  

Är då all kunskap ständigt föränderlig och instabil i så måtto att kunskapen blir 
relativ? En vanlig kritik mot socialkonstruktionismen är just att den uppfattas som 
relativistisk, men genom att den socialkonstruktionistiska tanketraditionen betonar 
den gemensamma och delade förståelsen av kunskap och varseblivning skapas normer 
och värderingar samt gränser för vad som är möjligt att tycka, tänka och säga i en 
viss socio-kulturell kontext. Genom dessa normer, värderingar och gränser är 
förändringen av begrepps betydelser utsatt för en tröghet, varför vi kan hävda att 
den totala relativismen inte är möjlig.44

                                            
40 Burr 2003, 5-9. 
41 Burr 2003, s 5-6. 
42 Søren Barlebo Wenneberg: Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv, Malmö 2000, s 52. 
43 Georg G Hubry: Sociological, Postmodern, and New Realism Perspectives in Social Constructionism: 
Implications for Literary Research, Reading Research Quarterly, vol 36:1 (2001), s 48-62. 
44 Gergen 1985, s 273.



21

Inom föreliggande studie kommer det vetenskapsteoretiska fält som kallas 
socialkonstruktionism till uttryck i, eller är underliggande för, varje del av den 
process som via analys och interpretation leder fram till framförandet av ett specifikt 
verk. Verket, notationen med uppförandepraktiska konventioner, som det är 
beroende av liksom framförandet, är en del av den socio-kulturella kontext där det 
tillkommit, men också, i varje tid, en del av den kontext i vilken det framförs.  

Vi har tidigare konstaterat att verket är beroende av sitt framförande för att det skall 
få sin identitet. På vägen från notation till framförande äger en mängd processer 
rum som samtliga är att betrakta såsom sociala konstruktioner, processer som 
förutsätter en grupp människors gemensamma och delade förståelse av 
musikverket.45

Att förhålla sig kritisk till kunskap som tas för given, såsom det uttrycks i Burrs 
premisser ovan, innebär att vi oavbrutet måste vara beredda att ifrågasätta det 
invanda. I en konstnärlig process borde detta vara en självklarhet, men lika ofta 
fastnar ett interpretationsarbete av ett musikverk i ett slags sanningstänkande i form 
av ”interpretativa sanningar”, som kan uppfattas såsom normativa.  

En viktig konsekvens av de premisser och egenskaper som formulerats av Burr, är 
att socialkonstruktionismen förnekar existensen av en essens, något för evigt äkta 
och stabilt, eftersom det vi i allmänt tal benämner verkligheten är en produkt av 
sociala processer.46 Inom ramen för avsnittet ”Kontextuell musikontologi” avvisade 
jag tanken om notationens eventuella essentiella karaktär (se s 14), vilket här får sin 
epistemologiska förankring. På samma grunder förankrar jag teoretiskt 
omöjligheten i den unga tidigmusikrörelsens objektivitetstanke, eftersom den 
förutsatte partituret som något essentiellt som dessutom representerade tonsättarens 
sanna intention. 

Ett socialkonstruktionistiskt betraktelsesätt på vad ett musikverk är – en aktivitet 
som med nödvändighet är beroende av människors aktioner – innebär också att vi 
måste betrakta musikverket som skapat i en viss tid och att det inte existerade före 
denna tid, vilket inom musikontologin är en viktig distinktion, då en stark gren 
inom den musikontologiska debatten menar att musikverk är platonskt universella 
och därför upptäcks av tonsättarna.47

Kan en socialkonstruktionistisk utgångspunkt innebära att verket, om det är 
historiskt i betydelsen att det är från en annan epok, inte är tillgängligt för oss, så att 
ett autentiskt framförande inte längre är möjligt eftersom vi inte är en del av verkets 
socio-kulturella kontext? Eller finns det möjligheter för oss, verkande i en annan 
tid, att tillgodogöra oss så mycket kunskap att vi kan hävda att verkets socio-
kulturella kontext inte gått förlorad utan att den går att återskapa?  

                                            
45 Kania 2005, s 24. 
46 Burr 2003, s 5. 
47 Davies 2003, s 41. 
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Vid ett framförande av ett 1700-talsverk idag har den direkta kontakten med den 
historiska socio-kulturella kontexten gått förlorad. Det är en dimension vi kan ha 
kunskap om genom tolkning av sekundära källor men vi kan inte nå den, än 
mindre vara en del av den. En del av den historiska socio-kulturella kontexten, de 
uppförandepraktiska konventionerna, kan vi emellertid med större säkerhet 
återskapa. Det är en kunskap vi kan tillägna oss, lika väl som vi kan tillägna oss ett 
lyssnande som är uppmärksamt på detaljer som utan viss vana i annat fall skulle gå 
oss förbi.  

I språket, kommunikationen, återfinns grunden för såväl vår uppfattning av 
verkligheten som vår förvärvade kunskap. Vi bygger upp vår kunskap genom det 
kommunikativa samspelet, den sociala interaktionen, mellan människor. Kunskap 
kan alltså aldrig vara ”enbart individuell utan [är] i hög grad kulturell, dvs 
gemensam och delad, och den görs gemensam just genom skapandet av gemensamt 
överenskomna betydelser.”48 Vi är med andra ord beroende av vår socio-kulturella 
kontext för vår kunskap om världen. Språk skall i det här sammanhanget förstås i ett 
vidgat perspektiv vilket rymmer alla former av kommunikation, naturligtvis även 
den ofta ordlösa form av kommunikation som musicerandet utgör. 

Sammantaget utgör detta uttryck för en epistemologisk grund en förklaringsmodell 
för hur jag positionerar mig i synen på de handlingar som leder fram till ett 
framförande av musik. 

Belysande för betydelsen av den socio-kulturella kontexten och den varseblivning 
som skapas utifrån individens samspel med denna kontext är hur de olika 
inspelningar av samma stycke som binder samman denna avhandling upplevs och 
uppfattas. För vissa kommer skillnaderna mellan inspelningarna gå spårlöst förbi, 
eftersom den överlappande gemensamma förståelsen inte är så stor. För andra, där 
den överlappande gemensamma förståelsen är betydande, blir skillnaderna 
knivskarpa.  

Sammanfattning 
För att kunna närma mig mina frågeställningar och mitt övergripande syfte, och 
därmed ge avhandlingen ett teoretiskt perspektiv, har jag beskrivit och fört 
resonemang kring innebörden av kontextuell musikontologi. Begreppet verk har 
diskuterats då det är centralt för hela det musikfilosofiska fältet musikontologi. Den 
definition som ryms inom kontextuell musikontologi är att framförandet utgör en 
del av verket. Därtill ställer kontextuell musikontologi krav på framförandet att ta 
hänsyn till verkets historiska socio-kulturella kontext, vilket inbegriper 
uppförandepraktiska konventioner i sådan omfattning att strävan efter autenticitet 
inom ramen för framförandet är ett ontologiskt krav. Jag har därtill vidgat synen på 
den socio-kulturella kontextens betydelse för framförandet genom att betona 

                                            
48 Karin Ljuslinder: På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges Television 1956-2000, diss, Umeå 
2002, s 12. 



23

betydelsen av den påverkan som musikerns samtida socio-kulturella kontext har på 
framförandet.   

Eftersom kontextuell musikontologi kan använda begreppet autenticitet, ett 
begrepp som blivit så negativt laddat inom tidigmusikrörelsen, har jag också givit en 
historisk bakgrund av deskriptiv karaktär till hur tidigmusikrörelsen använt sig av 
begreppet autenticitet och varför det kom att ersättas av ”historiskt informerat 
framförande”.  

Avslutningsvis har jag diskuterat avhandlingens epistemologiska synsätt vilket 
utifrån den ontologiska grund som formulerades inom ramen för kontextuell 
musikontologi, baseras på den socialkonstruktionistiska tanketraditionen. 
Härigenom betonas den socio-kulturella kontextens betydelse för alla delar i den 
interpretatoriska processen – från det noterade verket till framförandet av samma 
verk. 
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KAPITEL 3: METODISK GRUND FÖR ANALYS 
OCH INTERPRETATION 

I det föregående kapitlet nådde vi fram till en syn på musikverket som innebar att 
det består av såväl notation som framförandet. Samtidigt betonades den socio-
kulturella kontextens betydelse för verket. Resonemangen och diskussionerna 
avgränsades till västerländsk så kallad konstmusik (se fotnot 1, s 11). Kapitel 4-6 
domineras helt av fallstudien kring J S Bachs sonat i E-dur för flöjt och generalbas, 
varför jag i detta kapitel begränsar framställningen till att huvudsakligen vara 
applicerbar på västerländsk tonal konstmusik komponerad under 1700-talet. 

Fallstudien resulterar inom ramen för kapitel 6 i ett antal klingande gestaltningar av 
Bachs sonat. För att jag i min interpretation skall kunna förflytta mig från notation 
till ett framförande som medvetet tar uppförandepraktiska konventioner i 
beaktande, i enlighet med de krav kontextuell musikontologi ställer på 
framförandet, behöver jag analysera verkets klangstruktur utifrån flera aspekter.  

Vad avses då med uttrycket ”verkets klangstruktur”? Klangstrukturen är den del av 
verket som är nödvändig för att verket skall kunna framföras, men den inbegriper 
inte den framförande musikerns klingande interpretation av verket. Alltså fjärmar vi 
oss i beskrivningen och analysen av verkets klangstruktur från en del av verket, men 
samtidigt, om jag menar allvar med att betrakta verket ur ett kontextuellt 
musikontologiskt perspektiv, är det just klangstrukturen som är avgörande för 
framförandet. Analysen av verket måste därför ha som ambition att befinna sig inom 
ramen för verkets historiska socio-kulturella kontext. Betraktar jag verket ur detta 
perspektiv, har jag givit mig själv som musiker möjlighet att framföra verket 

historiskt informerat.  

Ett verks klangstruktur kan beskrivas som en 
triangel, se Figur 2, där de olika nivåerna är 
beroende av nivån under; i vart fall när vi i vår 
tid skall betrakta ett historiskt verk eftersom vi 
med naturlighet utgår från verkets notation, 
verkets instruktioner, som skrivits ned av den 
specifika tonsättaren. I verkets samtid är det 
sannolikt att beroendet hade varit det omvända, 
åtminstone ur tonsättarens perspektiv. 

Ur ett kontextuellt musikontologiskt 
betraktelsesätt återfinns notationen som 
fundament för musikverket. 

Figur 2: En beskrivning av ett
verks klangstruktur

Notation 

Instrumentation

Konven-
tioner
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Notationen kan definieras som rytmiskt artikulerade strängar av toner med 
namngivna tonhöjder, där ”namngiven tonhöjd” innebär att tonen är ett element 
med funktion i en skala.49 Notationen utgörs dessutom av andra inskrivna 
instruktioner. 

Eftersom tonens funktion i skalan är inbegripen i definitionen ovan är harmoniken 
också det, det vill säga toner som klingar samtidigt. Dessa klanger kan inte ses som 
isolerade utan har en funktionalitet i ett förlopp. Varken ett melodiskt eller ett 
harmoniskt förlopp kan reduceras till en samling tonhöjdsangivna toner, utan såväl 
melodi som harmonik måste förstås i en socio-kulturell kontext som därmed är 
konstituerande för klangstrukturen.50

På nivån ovanför återfinns instrumentationen som verkbestämmande element. Det 
skall påpekas att det inte alltid är entydigt angivet vilket instrument som avses. 
Detta gäller framför allt generalbasstämman men även melodistämman kan vara 
ospecificerad i frågan om vilket instrument som avses. I sådana fall griper de 
uppförandepraktiska konventionerna för den aktuella tiden in i kombination med 
att interpreten försöker avgöra hur väl anpassat verket är för det ena eller andra 
instrumentet. 

Längst upp i triangeln återfinns de uppförandepraktiska konventionerna, vilka är 
historiskt socio-kulturellt beroende och nödvändiga för att interpreten med hjälp 
av relevanta instrument skall kunna omsätta notationen med dess instruktioner till 
ett klingande framförande.  

En klangstruktur som jag beskriver på detta sätt är inte en sluten enhet utan kan 
egentligen göras oändligt stor beroende på möjligheten att komma nära verkets 
socio-kulturella kontext. I kapitel 5 kommer jag att fokusera på de delar av 
klangstrukturen som direkt hör samman med ett framförande av Bachs Sonat i E-
dur – alltså notationen, instrumentationen och uppförandepraktiska konventioner – 
medan jag i kapitel 4 fokuserar på sonatens historiska socio-kulturella kontext med 
utgångspunkt i notationen.  

En analys av notationen handlar om att se sammanhang och innebörder samt att 
bygga upp hierarkier av betydelsebärande och understödjande element. Analysens 
utgångspunkt är musikvetenskaplig, men med mig finns hela tiden medvetenheten 
om att jag har för avsikt att gestalta det musikverk jag analyserar. Därmed signalerar 
jag också att syftet med analysen inte är att, som så ofta är fallet i traditionell 
musikvetenskaplig analys, ge lyssnaren fördjupad insikt och förståelse, alternativt en 
förändrad syn på verket, utan att förse mig som musiker med en uppsättning 
möjliga nycklar till det aktuella musikverket.  

På samma sätt förhåller det sig när jag förflyttar mig till den nivå som fokuserar på 
uppförandepraktiska konventioner. Här kan det vara lättare att direkt se de 

                                            
49 Davies 2001, s 51-53. 
50 Davies 2001, s 54. 
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interpretatoriska implikationerna, och återigen är syftet att förse mig som interpret 
med nycklar till verket. Hur jag sedan använder mig av dessa nycklar, eller kanske 
snarare vilka jag använder, återkommer jag till i avhandlingens avslutande kapitel. 

När jag väljer att formulera analysens utformning på detta sätt kan den sägas vara 
baserad på intentionsbegreppet, såväl tonsättarens kompositoriska intention som 
tonsättarens interpretatoriska intention ur ett hypotetiskt, diskuterande perspektiv 
där utgångspunkten hela tiden är verkets notation. Det är en analys som betraktar, 
granskar, i vissa fall bryter ner, och där slutsatser kan dras och formuleras utifrån 
verkets socio-kulturella kontext genom ett filter av min egen socio-kulturella 
kontext. 

Notation
I analysen av sonatens notation utgår jag ifrån Laurence Dreyfus koncept om 
inventio som tonsättarens grund för en komposition.51 Utifrån tanken att hypotetiskt 
finna tonsättarens kompositoriska idé, inventio, får begreppet dekomponera en 
central roll, i betydelsen att driva kompositionsprocessen baklänges och därmed 
göra ett försök att komma åt den ursprungliga idé som fick tonsättaren att skriva 
det musikverk vi har framför oss, med andra ord ”…taking apart what was once put 
together”.52

Ett koncept som bygger på tanken att en tonsättares kompositoriska idé kan vara 
nåbar, implicerar även att detsamma gäller för tonsättarens intention. I relation till 
studiens epistemologiska perspektiv kan detta tyckas som en motsägelse men jag 
menar att det kan vara såväl fruktbart som interpretatoriskt utmanande att ur ett 
hypotetiskt perspektiv försöka föreställa sig hur en kompositör agerade, när denne 
komponerade sitt verk, just därför att denna process kan visa på strukturer som för 
interpretationen kan vara intressanta men som vid den första anblicken inte är 
uppenbara. Det är med andra ord en spännande utmaning att medvetet söka nå in i 
en socio-kulturell kontext, som det egentligen inte är möjligt att vara i kontakt 
med.  

Bakgrund till Dreyfus koncept om inventio 
Dreyfus grundar sin metodik på framför allt två historiska textavsnitt. Det första 
utgörs av en beskrivning, skriven av Emanuel Bach, av faderns undervisningsstrategi 
i komposition, där J S Bach utgick från att studenten måste kunna skriva en perfekt 
fyrstämmig sats med utgångspunkt i en besiffrad basstämma. Bach var också tydlig 
med att hans studenter måste ha bra egna idéer, annars avrådde han dem från 
komponerandets konst, något som beskrevs av Emanuel Bach sålunda: 

                                            
51 Laurence Dreyfus: Bach and the Patterns of Invention, Cambridge, MA, 1996, och Laurence Dreyfus: Bachian 
Invention and Its Mechanisms, i John Butt (red): The Cambridge Companion to Bach, Cambridge 1997, s 171-
192.
52 Dreyfus 1997, s 171. 
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In der Composition gieng er gleich an das Nützliche mit seinen Scholaren, mit 
Hinweglassung aller der trockenen Arten von Contrapuncten, wie sie in Fuxen 
u. andern stehen. Den Anfang musten seine Schüler mit der Erlernung des 
reinen 4stimmigen Generalbasses machen. Hernach gieng er mit ihnen an die 
Choräle; setzte erstlich selbst den Bass dazu, u. den Alt u. den Tenor musten sie 
selbst erfinden. Alsdenn lehrte er sie selbst Bässe machen. /…/ Was die 
Erfindung der Gedancken betrifft, so forderte er gleich anfangs die Fähigkeit 
darzu, u. wer sie nicht hatte, dem riehte er, gar von der Composition 
wegzubleiben.53

Till skillnad från många samtida förde Bach först senare in kontrapunktik i 
undervisningen. Citatet ger också uttryck för att Bach i första hand inte var 
teoretiker utan praktiker. Uttrycket ”trockenen Arten von Contrapuncten, wie sie 
in Fuxen u. andern stehen” syftar på Johann Joseph Fux Gradus ad parnassum från 
1725 som var den lärobok i kontrapunkt vilken var flitigt använd på den här tiden 
och som än idag används i studier av sträng kontrapunktisk sats. 

Det andra textavsnittet är hämtat ur J S Bachs förord till en liten notbok med 
stycken för klaverinstrument, stycken som han kallade för Inventiones: 54

Wormit denen Liebhabern des Clavires, besonders aber denen Lehrbegirigen, 
eine deûtliche Art gezeiget wird, nicht allein (1) mit 2 Stimmen reine spielen 
zu lernen, sondern auch bey weiteren progressen (2) mit dreyen obligaten Partien
richtig und wohl zu verfahren, anbey auch zugleich gute inventiones nicht 
alleine zu bekommen, sondern auch selbige wohl durchzuführen, am 
allermeistern aber eine cantable Art im Spielen zu erlangen, und darneben einen 
starcken Vorschmack von der Composition zu bekommen.55

Dreyfus pekar på att förordet till Inventiones ger oss flera separata aspekter på varför 
Bach skrev dessa stycken, men att de också kan ses som en helhet där den 
musikaliska färdigheten via ett gott musicerande tydliggör kompositionernas 
struktur och uppbyggnad och därmed ger studenten de goda idéer, som kantabelt 
utförda ger ”en försmak av komposition”. Bach betraktar sin samling av två- och 
trestämmiga stycken som modeller för hur en god idé kan utvecklas. 

I korthet kan Dreyfus tankegångar beskrivas som en önskan att kunna formulera 
och genomföra en analysmetod, som tillför lyssnaren och musikern ytterligare en 
dimension av Bachs musik och därtill undviker att placera Bach i olika 
formaliserade fack. Genom detta vill han kunna bevara Bachs särart.56 Därigenom 
ville han också undvika det Adorno menade att tidigmusikrörelsen gjorde i sin 
inledningsfas, då Bach placerades i ett slags vakuum utan hänsyn till vare sig hans 
eller hans musiks socio-kulturella kontext.57

                                            
53 BD III, nr 803. 
54 Dessa stycken benämns vanligen Inventioner och Sinfonior med BWV-numrering 772-801. 
55 Johann Sebastian Bach: Inventionen und Sinfonien. Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie V, band 3, utg 
Gerorg von Dadelsen, Kassel 1970, s 1. 
56 Dreyfus 1996, s 4. 
57 Adorno 1981, s 136. 
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En annan inspirationskälla till Dreyfus analysmetodik går att se i Adornos essä från 
1951, en essä som Dreyfus tidigare använt som grund för en välkänd diskussion om 
tidigmusikrörelsen.58 Adorno poängterar att Bachs kompositionsteknik i stor 
utsträckning bygger på variationer av ett tema och kallar honom den tematiskt 
ekonomiske Bach. Om man önskar socialt dechiffrera Bach, för att skapa det 
sammanhang vi idag kanske saknar, menar Adorno att det antagligen skulle innebära 
att etablera en länk mellan det nedbrutna, dekomponerade, tematiska materialet 
genom subjektiv reflektion över det motiviska arbete som det innehåller, och den 
förändring i arbetsprocesser som skedde parallellt i den industriella revolutionens 
samhälle där man för att effektivisera bröt ner processer i mindre moment.59 Så 
långt som att etablera denna sociologiska länk går inte Dreyfus, men som jag 
uppfattar det är det från Adorno som Dreyfus tar sin idé om att dekomponera 
Bachs kompositioner och identifiera det tematiska materialet. Detta material 
utnyttjade Bach maximalt, mer utstuderat än någon annan tonsättare, genom 
variationer och/eller upprepningar som blir byggstenar i hans kompositioner. 
Variationerna skapar nya möjligheter och Dreyfus menar att det i variationen finns 
en inneboende mekanisk process som tonsättaren genom medvetna val och 
handlingar kan driva i olika riktningar. Det är sådana val och handlingar Dreyfus 
avser med tonsättarens kompositoriska intention med sitt verk.  

På vilket sätt särskiljer sig det Dreyfus önskar göra från en mer traditionellt 
musikvetenskaplig analys? En avgörande skillnad är att ett musikverks inventio inte 
är att likställa med ”tematiskt material”, något som är centralt i många 
musikvetenskapliga analyser. En kompositorisk idé kan vara betydligt mer 
diversifierad än så. Det kan handla om en musikalisk figur, en genre, en 
kompositionsstil eller, som så ofta är fallet med Bach, att komponera mot det 
förväntade.60 En annan skillnad är att formfrågor inte tillåts ta överhanden över ett 
musikaliskt förlopp. Dreyfus tar avstamp i ett för verket relevant musikhistoriskt 
sammanhang och i den tidens begrepp, varför han också menar att formbegreppet 
såsom det formats av 1800-talets musikvetenskap är irrelevant.61

Tyngdpunkten ligger i stället på att lyfta fram tänkta medvetna handlingar som 
tonsättaren manifesterade i sin musik, snarare än att pressa in ett stycke musik i 
färdigformade analytiska konstruktioner som ignorerar att det bakom 
kompositionen finns en människa som existerade i en socio-kulturell kontext.62

Tillvägagångssätt för en inventio-baserad analys 
I analysen av notationen använder jag mig främst av inventio-begreppet utifrån 
tanken på variation och upprepning av ett visst musikaliskt material. En musikalisk 

                                            
58 Laurence Dreyfus: Early Music Defended against Its Devotees: A Theory of Historical Performance in the 
Twentieth Century, The Musical Quarterly, vol 69:3 (1983), s 297-322. 
59 Adorno 1981, s 139. 
60 Dreyfus 1996, s 36. 
61 Dreyfus 1996, s 27-28. 
62 Dreyfus 1997, s 173. 
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byggsten som används på det sättet kan antas vara av betydelse för hur tonsättaren 
komponerat sitt verk. Som redan nämnts menar såväl Adorno som Dreyfus att det 
är slående hur stor andel av Bachs musik som bygger på variation och upprepning 
av idéer. Upptäcker man de relevanta byggstenarna, blir även det mest komplexa 
verk av Bach förvånansvärt transparent.63

Att försöka fastställa ett styckes inventio med utgångspunkt i att idén varieras och 
upprepas innebär att jag i min analys inledningsvis måste identifiera de olika 
upprepningarna av detta material, men även avgöra vad som är variationer av 
samma material. En variation kan dessutom vara av dekorativ art vilket gör att 
grundidén är oförändrad när dekorationen skalats bort, eller den kan vara av sådan 
art att den innebär en förändring av idén. När inventio förändras kan jag som följd 
av denna förändring förvänta mig att stycket som helhet förändras på något sätt; det 
kan vara i fråga om harmonisk riktning, en förändring i betoningsmönster eller 
något liknande. Bryter jag ner stycket i mindre delar och identifierar inventio där det 
förekommer har jag i princip dekomponerat stycket; jag har tagit isär det och kan 
konstatera hur inventio är disponerat över hela stycket. Men för att förstå hur 
tonsättaren har handskats med sin idé behöver jag även titta på det material som 
sammanlänkar de olika förekomsterna av inventio. Det handlar dels om harmonisk 
progression, dels om sammanlänkande material av annan art, främst olika typer av 
sekvenser. Detta arbetssätt använder jag mig av i analysen av sonatens andra och 
fjärde sats. 

En variant av en dekomponeringsprocess, som jag applicerar på sonatens första och 
tredje sats, är att i olika grad reducera musiken till ett skelett. Utgångspunkten för 
en sådan process är att stycket domineras av noterad ornamentik, något som hos 
Bachs är vanligt i långsamma satser. Genom att successivt skala bort lager av 
ornamentik framträder en form av tänkt grundstruktur i vilken det kan vara möjligt 
att, vid sidan om ornamentik som kompositorisk idé, identifiera inventio.

Slutligen betraktar jag genre som inventio för sonatens tredje sats, där 
genrebegreppet – för att det skall kunna vara användbart – måste baseras i den tid 
då stycket tillkom, då de olika genrerna var knutna, ibland dock löst, till stil och 
formella scheman. Det tydligaste exemplet på detta är de olika danssatserna som 
dominerade den franskinspirerade musiken. Genom denna identifikation kan vi 
också upptäcka avsteg från det dåtida förväntade, avsteg som oftast är 
betydelsebärande för den kommande interpretationen.  

Harmonisk analys 
Jag berörde ovan vikten av att betrakta det sammanbindande materialet mellan 
förekomsterna av inventio, ett material som byggs upp av såväl musikaliska figurer 
som harmonisk progression, ofta i form av olika typer av sekventiella rörelser. Hur 

                                            
63 Dreyfus 1997, s 173. 
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kan denna struktur synliggöras och analyseras? Och framför allt, utifrån vilka 
premisser kan detta ske?  

Inte förrän under 1800-talet etablerades effektiva sätt att beskriva harmonisk 
progression och harmoniska relationer i form av funktionsanalys och stegteori.64

Samtidigt har vi i vår tid ett behov att förstå det harmoniska förloppet för att kunna 
ta till oss det kompositoriska hantverket. Kan vi då använda oss av exempelvis 
stegteori för att beskriva den harmoniska progressionen eller olika tonala plan i ett 
musikverk från exempelvis 1700-talets första hälft? Eller skall vi vända oss till de 
harmoniska förklaringsmodeller som började formuleras under 1700-talets tredje 
decennium och framöver, såsom Rameaus koncept om basse fondamentale där en 
hypotetisk baslinje utvinns från det ursprungliga partituret och de olika ackordens 
grundton? Eller skall vi kanske använda oss av Kirnbergers harmoniska teori där 
han utgick från en distinktion mellan ”väsentliga” och ”tillfälliga” dissonanser som 
ledde honom till en grundbas?65

Att använda exempelvis stegteori för att belysa harmoniska skeenden är åskådligt 
och tydligt, men jag har samtidigt svårt att komma från att stegteorin förutsätter 
begrepp och förklaringsmodeller, som inte var relevanta under 1700-talets första 
hälft och som därför inte heller kunde vara en del av tonsättarens kompositoriska 
intention.  

Finns det alternativ till detta förfaringssätt? Nicholas Cook pekar på att de dåtida 
musikteoretiska studierna var ämnade för kompositionsstudier, ett hantverk som 
utgick från praktikbaserade resonemang kring stämföring och dissonansbehandling. 
I detta sammanhang återfinns den besiffrade generalbasen, som ligger nära en 
harmonisk funktionsanalys, med det viktiga undantaget att en besiffrad basstämma 
inte säger något om relationerna inom den harmoniska progressionen. Cook menar 
till och med att begreppet ackord inte är tillämpligt i samband med besiffrad bas, 
eftersom besiffringen inte säger något om vilket ackord som är relevant utan endast 
talar om stapling av intervall, något som, tillsammans med den ton till vilken 
besiffringen hör, ger upphov till ett ackord.66 Jag menar dock att den besiffrade 
generalbasen kan säga en hel del om det harmoniska förloppet om vi tar hänsyn till 
hur musik från 1600- och 1700-talen konventionellt byggdes upp. Eftersom 
musiken från denna tid generellt baserades på spänning och avspänning – som i det 
harmoniska förloppet manifesteras av dissonansens upplösning till en konsonans – 
har ett dissonerande ackord alltid en riktning. Det finns alltså en progression som 
baseras på de kompositoriska reglerna. I dessa tankegångar finns det en påtaglig 
likhet med Johann Philipp Kirnbergers analysmetodik, som han formulerade i Die

                                            
64 Ian D Bent och Anthony Pople: Analysis, i Grove Music Online. Oxford Music Online,
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/41862 (2008-07-26). 
65 David Beach: The Origins of Harmonic Analysis, Journal of Music Theory, vol 18:2 (1974), s 276-283.
66 Nicholas Cook: A Guide to Musical Analysis, Oxford 1987, s 17. 
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Kunst des reinen Satzes och Die wahren Grundsätze zum Gebrauch der Harmonie och 
som jag i viss omfattning använder mig av i analyskapitlet.67

I korthet bygger Kirnbergers koncept på att hela harmonin består av endast två 
grundackord och att alla ackord kan relateras till dessa grundackord. 
Grundackorden är den konsonerande treklangen, som kan uppträda i tre olika 
skepnader – dur, moll eller förminskad – och det dissonerande självständiga septim-
ackordet, som finns i fyra olika sammansättningar: liten septim, ren kvint och stor 
ters; liten septim, ren kvint och liten ters; liten septim, förminskad kvint och liten 
ters; stor septim, ren kvint och stor ters. Ackorden är uppräknade i 
fullkomlighetsordning, från mest till minst fullkomligt. Denna gradering av ackord 
har att göra med den grad av ro man upplever när man hör dem; matematiskt kan 
den hänföras till relationer enligt övertonsserien mellan de olika intervallen.  

Ackorden kan naturligtvis förekomma i omläggningar, men oavsett omläggning är 
grundbasen densamma.  

En kärnpunkt i Kirnbergers harmoniska teoribygge är distinktionen mellan 
väsentlig och tillfällig dissonans.68 En tillfällig dissonans definieras av Kirnberger 
som en förhållning, vilken står i stället för en konsonans. Dess upplösning sker i 
regel före nästa ackord. En väsentlig dissonans står inte i stället för en konsonans 
och skall därför betraktas som en del av ackordet. Upplösningen av den väsentliga 
dissonansen sker på nästa ackord. Man kan också särskilja väsentliga och tillfälliga 
dissonanser utifrån deras placering i takten. 

Die wesentliche Dissonans kann sowol auf einem guten als schlechten, die 
zufälligen aber nur auf einem guten Taktglied allein vorkommen.69

Det Kirnberger alltså ville visa, var att alla ackord kan relateras antingen till en 
treklang eller till ett självständigt septimackord och att styckets grundbas genereras 
ur dessa ackord. Grundbasen blir därmed en förenklad bild av det harmoniska 
skeendet, ett slags reduktion som fokuserar på kadenseringar. Eftersom 
kadenseringar, i en musik som baseras på ett stabilt dur-mollkoncept, antingen 
befäster det rådande tonala planet eller befäster etablerandet av ett nytt tonalt plan, 
blir skillnaden mot en funktionsanalys i realiteten inte så stor.  

I den kommande analysen av notationen använder jag mig av Kirnbergers 
harmoniska reduktionsmodell för att genom den resulterande grundbasen belysa 

                                            
67 Johann Philipp Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin 1771 (faksimil Kassel 2004) och
Die wahren Grundsätze zum Gebrauch der Harmonie, Berlin 1773 (faksimil Hildesheim 1970). Förhållandet mellan 
dessa skrifter är sådant att Die wahren Grundsätze är ett slags appendix till Die Kunst som tillkom med anledning 
av den kritik Kirnberger fick då hans analyser i den större skriften enbart byggde på hans egna kompositioner. 
Därför gör han i Die wahren Grundsätze – efter en koncentrerad sammanfattning av sitt harmoniska koncept – 
en analys av fugan i h-moll ur Bachs Das wohltemperierte Klavier del I. Kirnberger själv hade tämligen starka 
band med Bach då han under perioden 1739-1741 var elev till honom och därmed även blev starkt influerad 
av Bachs kompositionsundervisning. 
68De tyska termerna är wesentlich respektive zufällig.
69Kirnberger 1773/1970, s 13. 
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det harmoniska förloppet, i synnerhet i de partier som är mer harmoniskt 
komplexa.  

Instrumentation 
Instrumentationen är en del av klangstrukturen såsom den beskrevs i inledningen 
av kapitlet. Vi har också i kapitel 2 konstaterat att autenticitet är ett ontologiskt krav 
för framförandet. Vad implicerar då detta ontologiska krav avseende instrumentation 
när vi ägnar oss åt musik från 1700-talet?  

Under förutsättning att instrumentationen är specificerad i notationen menar jag att 
instrumentationen är konstituerande för framförandet. I dessa fall har tonsättaren 
avsett en viss klangfärg såväl i sitt komponerande som när kompositionen skall 
framföras. Denna klangfärg inbegriper en mängd parametrar som tillsammans skapar 
en helhet. Det går alltså inte att komma ifrån att en periods instrument är klangligt 
anpassade till varandra, något som kan belysas med ett exempel hämtat från Bachs 
andra Brandenburgkonsert. I konsertens notation anges fyra solistiska instrument: 
trumpet, blockflöjt, oboe och violin. Vi kan föreställa oss två olika framföranden där 
det ena använder moderna instrument och det andra så kallade tidstrogna 
instrument. Blir det egentligen någon skillnad av sådan dignitet att vi riskerar att 
förvanska stycket om vi väljer moderna instrument?  

Som vi ser i Illustration 1 nedan från konsertens första sats förekommer dialogiska 
partier mellan blockflöjten och trumpeten. Den typen av dialog fungerar utmärkt 
med tidstrogna instrument eftersom trumpeten genom sin trånga mensur är 
obetydligt tonstarkare än blockflöjten.  

Illustration 1: J S Bach Brandenburgkonsert nr 2, takt 20-22, trumpet (övre systemet) 
och blockflöjt. 

I Illustration 1 har visserligen trumpeten temat men den ackordiska figur som ligger 
i blockflöjten i det undre systemet är inte av en sådan underordnad betydelse att 
den inte skall höras. De båda diskantstämmorna åtföljs här endast av 
generalbasstämman. Bach kunde förutsätta att balansen, med de instrument som han 
avsåg, inte var något problem. Denna dynamiska och klangliga balans går sannolikt 
förlorad med en modern Bachtrumpet och en tvärflöjt eller blockflöjt. 

Hur är det då om instrumentationen inte är angiven? Öppnar det för möjligheten 
att använda vilka instrument som helst? Jag hävdar i den frågan att även när de 
exakta instrumenten inte är angivna är ändå periodens instrument ett ontologiskt 
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krav men det ställs ännu större krav på kunskap om de uppförandepraktiska 
konventionerna och på studier av historisk socio-kulturell kontext för att kunna 
avgöra vilka de kan vara.  

Valet mellan så kallade tidstrogna och moderna instrument handlar emellertid inte 
bara om klangfärg och dynamik. Ornamentik och utsmyckning är andra exempel 
på att de moderna motsvarigheterna till 1700-talets instrument berövar musiken 
vissa kvaliteter. Exempelvis förutsatte en tonsättare på 1700-talet, kanske framför allt 
i Frankrike men även i andra länder, att långa toner kunde utsmyckas med ett slags 
vibrato, flattement eller fingervibrato. Om vi nu fokuserar på flöjten är detta ett 
ornament som är lätt att utföra på ett instrument med helt öppna fingerhål såsom 
1700-talets flöjt, medan det är i realiteten omöjligt att utföra på en modern flöjt 
med klaffmekanik, eftersom det bygger på möjligheten att i praktiken drilla med 
partiellt täckt fingerhål.70

Val av instrument har också inflytande på exempelvis intonation och 
tonartsfärgning då äldre instrument, särskilt blåsinstrumenten, inte var liksvävigt 
intonerade utan hade mer eller mindre tydliga drag av medeltonstemperering.  

Det går att lyfta fram många liknande exempel som pekar på det betydelsefulla, och 
ur ontologiskt perspektiv i vissa fall nödvändiga, i att använda sig av de 
ursprungligen avsedda instrumenten; dessa är med andra ord en del av verkets 
klangstruktur.  

Konventioner 
Det noterade partituret kan aldrig, hur detaljerade instruktioner det än innehåller, 
förmedla allt som interpreten behöver för att kunna realisera ett framförande. 
Tonsättaren förutsatte helt enkelt att den eller de musiker som skulle framföra 
verket var införstådda med en mängd uppförandepraktiska konventioner som hörde 
hemma i den socio-kulturella kontext verket var komponerat i. För ett så autentiskt 
framförande som möjligt i vår tid, i den betydelse som ordet autenticitet får i ett 
kontextuellt musikontologiskt perspektiv, måste därför konventionsberoende 
element identifieras i så stor utsträckning som möjligt. Därefter kan interpreten ta 
ställning till dem i sin interpretation.  

Det jag som musiker idag emellertid kan eftersträva är dels att använda mig av en 
notation som helst är en autograf, dels skaffa mig så mycket kunskap som möjligt så 
att jag, i min läsning av notationen, tar hänsyn till de notationskonventioner som 
rådde då det aktuella verket komponerades och noterades. Det innebär också att 
väga olika alternativ mot varandra för att se vilka konsekvenserna blir av en viss 
tolkning.

                                            
70 För en mer utförlig diskussion kring flattement, se Maria Bania: ”Sweetenings” and ”Babylonish Gabble”. Flute 
Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th Centuries,diss, Göteborg 2008, s 31-39. 
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Bland noterade element som är beroende av uppförandepraktiska konventioner kan 
nämnas artikulationsmarkeringar, noterad ornamentik, taktart, tempoangivelser och 
den besiffrade basstämman. 

Interpretativt förhållningssätt  
De olika resultaten från analyserna fogas samman till klingande gestaltning i 
avhandlingens avslutande kapitel (se kapitel 6). För att göra det applicerar jag ett 
interpretativt förhållningssätt som kan liknas vid en hermeneutisk spiralvandring 
mellan del och helhet, mellan förförståelse och förståelse, för att just foga samman 
dessa perspektiv.71 Att som musiker arbeta med ett musikverk i akt och mening att 
kunna gestalta det, är en praktisk realisering av ett hermeneutiskt förhållningssätt: 
det handlar både om texttolkning (den ursprungliga betydelsen av ”hermeneutik”) 
och om en interpretativ process som är dialogisk till sin natur. Dialogen med 
notbilden sker utifrån den egna förförståelsen, men också, beroende på mängden 
eller bristen av information i notbilden, i dialog med konventioner. Dessa 
konventioner kan vara av olika art och de kan vara samtida med musikern eller 
med kompositionen, eller både och. Genom dessa dialoger formas den klingande 
interpretationen.  

Den musik som står i fokus i föreliggande studie hade, då den komponerades, ett 
socialt sammanhang, en socio-kulturell kontext. Vi kan inte återskapa denna kontext 
fullt ut men genom en dialog med texten, musikverket, vad det betyder för oss och 
vad det betydde för sin samtid, fördjupar vi vår förståelse, något som i sin tur 
påverkar den klingande gestaltningen.72 I någon mening kan vi tala om att avslöja 
det fördolda men inte i betydelsen dold, underliggande mening eller bokstavligt 
budskap, utan på ett mer abstrakt plan i vårt sökande efter förståelse av notationens 
innehåll. Genom dialogen mellan verket och dess socio-kulturella kontext och mig 
själv som musiker och min socio-kulturella kontext, min förförståelse, flyttas min 
förståelse av verket till en ny position som därmed blir utgångspunkt för den 
fortsatta dialogen och tolkningen.  

Sammanfattning 
Jag har i kapitlet gått igenom hur jag har för avsikt att betrakta och bearbeta J S 
Bachs sonat i E-dur i de kommande kapitlens fallstudie. Ett centralt begrepp är 
verkets klangstruktur, varför en analys av ett specifikt verk utifrån detta koncept har 
som fokus att analysera och definiera de delar som ingår i denna klangstruktur. Vid 
sidan av notbilden handlar det om instruktioner som återfinns i partituret och som 
musikern i ett framförande som har anspråk på autenticitet måste ta hänsyn till. De 
kontextuella element som instruktionerna utgör är beroende av uppförandepraktisk 

                                            
71 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (2 upplagan), 
Lund 2008, s 211. 
72 Dreyfus, Laurence: Early-Music and the Repression of the Sublime, i The Early Music Debate: Ancients, 
Moderns, Postmoderns, The Journal of Musicology, vol 10:1 (1992), s 117. 
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konventionskunskap för att kunna omsättas i ett framförande. Instrumentationen 
betraktas i ontologiskt avseende som en del av verket och därmed som relevant för 
framförandets autenticitet.  

I analysen av notationen har jag valt att låta mig influeras av Laurence Dreyfus 
tankar kring tonsättarens inventio, såsom representerande en tänkt ursprungsidé för 
kompositionen. En fördel med denna metodik är att den fokuserar enbart på det 
aktuella stycket, men utifrån styckets socio-kulturella kontext. Jämförelser med 
andra verk är aktuella i den mån framför allt genren kan tänkas styra, eller rent av 
vara, inventio. Oavsett vilken gestalt inventio tar, innehåller musiken 
förbindelsematerial, som ofta är av harmonisk art. I stället för att använda mig av 
förklaringsmodeller för harmonisk analys som formulerades under 1800-talet, har 
jag valt att i vissa fall använda mig av Kirnbergers modell med grundbas som han 
formulerade i skrift i slutet av 1770-talet. Denna modell förklaras översiktligt.  

Avslutningsvis har jag beskrivit det interpretativa förhållningssätt som präglas av den 
hermeneutiska spiralgången och som utgör såväl en inspiration som en bekräftelse 
för ett interpretativt arbete.  
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KAPITEL 4: EN HISTORISK SOCIO-KULTURELL 
KONTEXT 

Detta kapitel utgör tillsammans med kapitel 5 och 6 avhandlingens fallstudie. I 
fokus för denna fallstudie står, som tidigare nämnts, Sonat i E-dur, BWV 1035, av 
Johann Sebastian Bach. En förbindelselänk mellan det noterade verket och 
framförandet är att försöka teckna en socio-kulturell kontext för sonaten. Som den 
naturliga utgångspunkten återfinns notationen, vilken i det följande betraktas 
tämligen ingående. Perspektivet är dock inte ett inommusikaliskt analytiskt 
betraktelsesätt, utan snarare ett vad vi kan kalla yttre betraktelsesätt. Vilka slutsatser 
kan vi dra utifrån den bevarade notationen om den historiska socio-kulturella 
kontextens betydelse för att det blev det verk det blev? Vilken betydelse kan denna 
historiska socio-kulturella kontext ha för ett framförande i vår tid?  

Eftersom jag här talar om slutsatser menar jag också att det här kapitlet, som kan 
upplevas, och i vissa delar är, deskriptivt, också är ett reflekterande och resonerande 
kapitel, där jag utifrån min förståelse av de deskriptiva delarna konstruerar en möjlig 
historisk socio-kulturell kontext. 

Med utgångspunkt i framför allt mitt musikerperspektiv kan de frågor notationen 
väcker delas in i tre huvudområden: 

Datering – en datering av ett verk ger ledtrådar till relevant socio-kulturell 
kontext. Den kan också ge ingångar till stilistiska frågeställningar. 

Genre och stil – precis som dateringen griper in i såväl genrefrågor som 
stilistiska frågor, påverkar dessa frågor diskussionen om datering. 

Besättning – ett område som kan tyckas okomplicerat eftersom 
besättningen ofta är relativt entydig men genom att vidga området kan 
diskussionen ändå kan ge kontextuellt djup. Även här sker ett utbyte mot 
såväl datering som stil och genre.73

Kapitlet är uppbyggt kring dessa huvudområden. Samtliga resonemang utgår från 
det partitur jag fysiskt kan betrakta, eftersom det är det jag har att förhålla mig till i 
mitt sökande efter kunskap om verkets tillkomst och därmed dess historiska socio-
kulturella kontext.  

För att föra vissa resonemang för jag in exkurser, som i de flesta fall är av mer 
allmängiltig karaktär ur ett musikperspektiv. Naturligtvis kommer de olika 
huvudområdenas frågor att tangera varandra och ibland även föregripa kommande 
diskussioner.  

                                            
73 Jag använder två begrepp i detta kapitel, genre respektive stil, vilka kan uppfattas olika beroende på i vilken 
tradition man som läsare hör hemma i. Gemensamt för hur jag använder begreppen är att de relaterar till hur 
de användes under 1700-talet. Genre betecknar därför olika kompositionsformer såsom sonat, kantat eller 
opera, medan stil betecknar kompositionsstil såsom kammarstil, kyrkostil, galant stil eller teatral stil. 
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Var börjar jag då mitt utforskande? Jag känner Bachs kammarmusik med flöjt 
mycket väl, vilket innebär att jag som musiker har arbetat stundtals mycket intensivt 
med Bachs kammarmusik, men det betyder inte per definition att jag har företagit 
en analytisk resa motsvarande denna avhandling för varje verk. Ändå, musiken har 
jag spelat aktivt till och från under de senaste 20-25 åren. Den är en del av mitt 
musikerskap och musiken fortsätter att fascinera mig och utmana mig på ett sätt 
som ingen annan musik. Utifrån denna förtrogenhet med, och fascination över, 
musiken är några av de första frågorna jag som interpret ställer mig: Varför är E-
dursonaten så olik de andra verken? Vad består denna skillnad av? Varför skrev Bach 
i en tonart som han visste, eller borde veta, är direkt obekväm för flöjten? Varför 
skrev han den här sonaten över huvud taget? Fanns det en påtaglig anledning?  

Hur skall jag gripa mig an dessa frågor? Då jag redan påpekat att jag i första hand 
riktar frågorna till partituret, notationen, inleder jag med ett avsnitt av källkritisk 
karaktär. 

Sonat i E-dur, BWV 1035 – källor och manuskript 
Det finns tre bevarade manuskript av sonaten, nedan benämnda a), b) och c), som 
alla härrör från första hälften av 1800-talet.74 De återfinns på två olika bibliotek, 
Staatsbibliothek zu Berlin och Bibliothèque du Conservatiore royal de Bruxelles.75

De tre manuskripten baseras sannolikt på samma ursprungskälla. Detta stöds bland 
annat av att några uppenbara skrivfel återfinns i alla tre manuskripten.76

På manuskript a) återfinns på titelsidan följande: Sonata per Traverso solo e Continuo 
del Signr. Giov. Seb: Bach. Under denna text, med annan piktur och sannolikt skrivet 
vid ett annat tillfälle: für den Kämmerier Fredersdorf aufgesetzt. Continuostämman är i 
detta manuskript till stora delar realiserad, mest troligt av greve Voss-Buch från vars 
samling detta manuskript härstammar.77 Manuskriptet är lättläst. Basstämman med 
dess realisering är sannolikt den stämma som varit i kopistens fokus, något som 
framgår då dessa system genomgående är skrivna med större notstorlek. 
Flöjtstämman är lite slarvigare kopierad och det saknas några 
artikulationsmarkeringar som återfinns i manuskript b). I jämförelse med både 
manuskript b) och c) är manuskript a) kopierat av en till synes mindre erfaren 
kopist, medan b) och c) bär drag av en professionell kopisthand, vilket syns tydligt i 
återgivningen av de två första takterna av första satsen från de tre manuskripten, se 
Illustration 2 – Illustration 4: 

                                            
74 För detaljer i detta avsnitt kring manuskripten, se Hans-Peter Schmitz: Kritischer Bericht, i Johann Sebastian 
Bach. Werke für Flöte, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, serie VI, Kammermusik, band 3, Kassel 1963, s 22-27. 
75 a) Staatsbibliothek zu Berlin, mus. ms. Bach P 621; b) Staatsbibliothek zu Berlin, mus. ms. Bach P 622 och 
c) Bibliothèque du Conservatoires royal de Bruxelles, XY 15.140. 
76 Schmitz 1963, s 24 samt Barthold Kuijkens efterord till Breitkopfs utgåva av sonaten från 1992. 
77 Greve Karl Voss-Buch (1786-1864), minister i den preussiska statsförvaltningen, hade en stor samling 
manuskript, däribland verk av J S Bach, som 1851 skänktes till kungliga biblioteket i Berlin. (Otto E Albrecht 
and Stephen Roe: Collections, private, i Grove Music Online. Oxford Music Online,
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/06108pg2 (2008-08-15). ) 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/06108pg2
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Illustration 2: Manuskript a) 

Illustration 3: Manuskript b) 

Illustration 4: Manuskript c) 

På titelsidan till manuskript b) står: 

SONATA / per / Traverso Solo e Continuo / del Sgre: / Giov: Seb: Bach.

Längre ner på titelsidan, sannolikt med greve Voss-Buchs hand:  

Auf dem Exemplare, von welchem diese Abschrift genommen worden ist. steht 
die Bemerkung: ”nach dem Autographo des Verfassers welches o. 17     da er 
in Potsdam war, für den Geb. Kämmerir Fredersdorf von ihm angefertigt 
worden.”

Schmitz menar att manuskript b) är en avskrift av manuskript a),78 men det 
resonemanget motsägs av att den tillfogade kommentaren ovan inte återfinns på 
manuskript a). Troligen har det funnits ytterligare en avskrift som nu är försvunnen 
och som utgör förlagan till manuskript b). Manuskript a) är, med tanke på den 

                                            
78 Schmitz 1963, s 24. 
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realiserade generalbasstämman, mer att betrakta som greve Voss-Buchs egen stämma 
att musicera ur och som han kopierade från manuskript b). 

Det tredje manuskriptet, c), har daterats till ca 1850 och även det kopierades 
troligen från manuskript b). BWV 1035 ingår, tillsammans med BWV 1034 (Sonat 
för flöjt och generalbas i e-moll), i en större samling musikalier. På titelsidan står: 

 Due / Sonate /per / Flauto traverso e Cembalo di Sgr. Gio. Seb. Bach / No 1.

Senare tillagt, med en annan piktur: ”à Mr Fredersdorff ”.79

Skillnaderna mellan de tre manuskripten är obetydliga. Generellt kan dock sägas att 
manuskript b) är det mest noggrant gjorda, både vad gäller placering av legatobågar 
och placering av besiffring. Skillnaderna mellan manuskripten gäller främst längden 
på bågar. Några skrivfel återfinns i alla tre manuskripten. I Breitkopfs utgåva från 
1992 (utg Barthold Kuijken) ges en detaljerad översikt av skillnaderna mellan 
manuskript a) och b). Manuskript c) har man där valt att bortse ifrån, med 
motiveringen att det inte tillför något som inte redan finns i manuskript b). 

På samtliga manuskript anges att sonaten är komponerad av J S Bach. Är det en 
uppgift som kan ifrågasättas? Jag väljer att acceptera den uppgiften, samtidigt som 
jag  ändå vill påpeka att det egentligen inte finns något som med säkerhet fastställer 
Bachs upphovsmannaskap. Eftersom det saknas såväl autograf som av tonsättaren 
auktoriserat dåtida tryck av sonaten, är vi hänvisade till tre manuskript av sent 
datum som enligt resonemanget ovan alla hör intimt samman med varandra. 
Bachforskningen har dock aldrig betvivlat att sonaten är av J S Bach, och kanske 
finns det inget skäl att göra det, även om sonaten på flera sätt faller lite utanför 
gängse synsätt på vad Bachs musik brukar innehålla. 

Två andra viktiga detaljer på manuskripten är dedikationen till Fredersdorf (ibland 
stavat Fredersdorff) samt omnämnandet av Potsdam på manuskript b). Samtidigt var 
kopisten av manuskript b) uppenbarligen osäker på när Bach var i Potsdam, varför 
kopisten lämnat ett tomrum efter det två första siffrorna i årtalsangivelsen;”17  ”. 

Michael Gabriel Fredersdorf stod Fredrik II nära sedan kronprinstiden och förblev i 
hans tjänst i stort sett fram till sin död 1758. Fredersdorf var flöjtist och hade hos 
Fredrik en kammarherres funktion med en speciellt prioriterad och förtroendefull 
ställning. Fredrik II:s hov var i huvudsak stationerat i Potsdam.80 Vi har alltså, såsom 
manuskriptens skribenter uppfattat det, en tämligen stark koppling mellan sonaten 
och det berlinska hovet. Om den är reell eller ej beror till stor del på vilka 
möjligheter vi har att datera E-dursonaten. 

Slutligen står det klart, utifrån vad som är noterat i de olika manuskripten, att 
sonaten är skriven för flöjt och generalbas. Detta väcker följdfrågor kring just 
besättning, till vilka jag återkommer nedan, se s 56. 
                                            
79 No 2 utgörs av BWV 1034. 
80 Berit Gloede: Michael Gabriel Fredersdorff, i 
http://www.preussen.de/de/geschichte/1740_friedrich_ii./michael_gabriel_Fredersdorff.html (2007-03-05). 

http://www.preussen.de/de/geschichte/1740_friedrich_ii./michael_gabriel_Fredersdorff.html
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Datering 
Hur viktig är frågan om sonatens datering? Ur ett musikhistoriskt perspektiv är den 
viktig; frågan om kronologi i en verkförteckning har alltid sysselsatt forskarna. Ur 
en annan synvinkel, relevant för såväl musikhistorikern som interpreten, är 
dateringen viktig för att försöka se sammanhang och stilistiska tendenser, såväl 
likheter som skillnader. Hur har då diskussionerna kring E-dursonaten sett ut? Som 
står klart av nedanstående exkurs (se s 42) väljer de flesta musikforskarna att 
betrakta dedikationen till Fredersdorf som avgörande för dateringen. För att kunna 
driva det resonemanget vidare har man därefter sökt efter biografiska uppgifter, som 
talar för att Bach verkligen kan ha träffat Fredersdorf; här har man funnit belägg för 
två besök av Bach i Berlin/Potsdam, 1741 respektive 1747. 

Det första besöket, 1741, är belagt genom en brevväxling mellan Bach själv och 
hans släkting Johann Elias Bach om hustrun Anna Magdalenas hälsoläge under 
Bachs frånvaro.81 Det andra besöket är desto mer välkänt. I maj 1747 besökte Bach 
hovet i Potsdam, enligt uppgift på inbjudan av kung Fredrik själv,82 och det nyligen 
uppförda slottet Sanssouci för att lyssna till de hovkonserter som undantagslöst 
kretsade kring Fredrik II. Det besöket resulterade i ett av Bachs mest fascinerande 
verk, Ein musikalisches Opfer.83

Christoph Wolff menar att vi kan anta att Bach vid denna tid, dryga 55 år gammal, 
endast gav sig ut på resor utanför Leipzig om det fanns en officiell inbjudan.84 För 
det andra besöket är det sannolikt fallet, men på vems inbjudan åkte han till Berlin 
1741? Wolff spekulerar i att Bach önskade besöka hovet men att det inte blev av, 
eftersom Fredrik befann sig i krig. Kammarherre Fredersdorf var emellertid 
säkerligen där och Bachs son Emanuel hade precis officiellt utnämnts till 
hovcembalist.85 Besöket kan ha därför ha varit av social karaktär, men det är också 
tänkbart att Bach på eget initiativ önskade etablera en första kontakt med det 
berlinska hovet.  

När det gäller dateringen av E-dursonaten svävar vi dock egentligen fortfarande i 
ovisshet. Med största sannolikhet dedicerade Bach verkligen sonaten till 
kammarherre Fredersdorf men det kan ha skett såväl 1741 som 1747. Lika väl kan 
sonaten naturligtvis ha skrivits vid ett tidigare tillfälle och försetts med lämplig 
dedikation senare.  

                                            
81 Bachs eget brev har gått förlorat men det svar han fick, samt ytterligare en underrättelse från samme Johann 
Elias, som bodde hemma hos familjen Bach vid den här tiden, finns bevarade (BD II, nr 489-490). 
82 Johann Nikolaus Forkel: Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke, Leipzig 1802 (faksimil 
Kassel 1999), s 9. 
83 Besöket är bland annat refererat till i Spenersche Zeitung 11 maj 1747 (BD II, nr 554). Två månader efter 
sitt besök översänder Bach hela Ein musikalisches Opfer, i tryck, till Fredrik II (BD I, nr 173). 
84 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach. The Learned Musician, Oxford 2001, s 425. 
85 Redan 1738 hade Emanuel knutits till Fredriks krets av musiker, ett erbjudande som Emanuel ansåg vara så 
lockande att han tackade nej till att följa med en ung adelsman på hans Grand tour genom Europa. (Hans-
Günter Ottenberg: Carl Philipp Emanuel Bach, Oxford 1987, s 34.) 
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En annan väg att gå är att göra stilistiska jämförelser, antingen med andra liknande 
verk av Bach eller med andra tonsättares verk som det kan finnas skäl att tro att 
Bach kände till. Två temata blir här viktiga; musikalisk stil och genre. 

För att knyta samman dessa resonemang följer här först en exkurs som 
sammanfattar dels tidigare forskning kring sonaten, dels resonemang om dateringen. 
Därefter presenterar jag ett alternativt dateringsresonemang där jag utgår från såväl 
stilistiska jämförelser med några andra tonsättares verk som från det inflytande som 
den så kallade galanta stilen, vilken dominerade Dresdens musikliv, kan ha haft på 
Bach.

Exkurs – tidigare forskning 
Forskningen kring Bachs kammarmusik har framför allt fokuserats på två kategorier av verk. Det är 
dels verken för soloinstrument utan ackompanjemang, dels verken för melodiinstrument och obligat 
klaverinstrument. Bland verken för flöjt är det huvudsakligen sonaten i h-moll som stått i fokus då 
dess komplexitet betraktas som oöverträffad. Även sonaten i A-dur har emellertid intresserat 
musikforskarna, vilket dock mest beror på sonatens ofullständighet och på frågor kring varför Bach 
klippte bort ca 40 takter ur den bevarade autografen. Tämligen många är också försöken i modern tid 
att rekonstruera de saknade takterna.

Standardverket om sonaterna med melodiinstrument och obligat klaverinstrument är Hans Eppsteins 
studie från 1966, där han tar ett samlat stilistiskt och strukturellt grepp kring dessa verk och även 
diskuterar deras tillkomsthistoria och möjliga, oftast förlorade, tidigare versioner.86

De sonater som J S Bach skrev för ett melodiinstrument och generalbas är förvånansvärt få med tanke 
på hur populär formen var runt om i Europa. Grove Music Online tar upp sex sonater i sin 
uppräkning av autentiska Bachverk, däribland E-dursonaten, BWV 1035. Kring en av dessa, 
flöjtsonaten i C-dur, BWV 1033, råder emellertid tveksamhet om äktheten.87

Litteraturen är knapphändig med uppgifter kring dessa generalbassonater; oftast konstateras bara 
lakoniskt att de existerar. I Philipp Spittas standardverk från slutet av 1800-talet om Johann 
Sebastian Bach och hans musik, omnämns E-dursonaten tillsammans med de övriga sonaterna för 
melodiinstrument och generalbas, alltså med utgångspunkt i genre och besättning. Spitta gjorde en 
ganska grov och generaliserande indelning av Bachs verk för att kunna datera dem ur ett perspektiv 
där Bachs anställningsform betraktades som avgörande för vilken typ av musik han komponerade. 
Enligt denna princip hänförde Spitta Bachs orgelverk till perioden i Weimar 1708-1717, 
kammarmusiken till tiden i Köthen 1717-1723 och den sakrala musiken till tiden i Leipzig 1723-
1750. Utifrån detta antagande komponerade Bach sonaterna för melodiinstrument och generalbas i 
Köthen mellan 1717 och 1723.88 Om de två flöjtsonaterna skriver Spitta: 

De andra [sonaterna], i e-moll respektive E-dur, har en normal form, men deras 
allegrosatser är oftast tvådelade, och uppvisar naturligtvis inte sådan 

                                            
86 Hans Eppstein: Studien über J. S. Bachs Sonaten für ein Melodieinstrument und obligates Cembalo. Diss, Uppsala 
1966.
87 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach, i Grove Music Online, http://www.grovemusic.com (2007-03-28). 
88 Philipp Spitta: Johann Sebastian Bach. His Work and Influence on the Music of Germany, 1685-1750, vol II, 
London, 1889 (nytryck 1992), s 124 ff. Den tyskspråkiga ursprungsutgåvan publicerades 1873 och 1880. 

http://www.grovemusic.com


43

variationsrikedom som i sonaten med obligat cembalo.89 Ändå är båda sonaterna 
av stort intresse och skönhet.90

Hans Eppstein behandlar sonaterna för melodiinstrument och generalbas mer specifikt i en artikel 
publicerad i Bach-Jahrbuch 1972.91 Där beskriver han E-dursonaten som en kammarsonat, med 
utgångspunkt i satsernas tvådelade form och deras karaktär av danssatser med undantag för den första 
satsen som har en preludierande karaktär.92 Eppstein för fortsättningsvis en diskussion där han ställer 
E-dursonaten mot sonaten i e-moll och pekar på den förra sonatens jämförelsevis enkla tonspråk och 
okomplicerade struktur, något som enligt Eppstein skulle passa hovet i Berlin alldeles utmärkt.93

Frågor om upphovsmannaskap och kronologi står i fokus för Robert Marshalls studie av Bachs 
flöjtmusik.94 I många frågor kring upphovsmannaskap och datering av de olika sonaterna är Marshall 
oftast i polemik med Eppstein. De är dock överens rörande E-dursonaten, såväl kring frågor om stil 
som att den verkligen är av Bach samt att den komponerades med det preussiska hovet såsom 
mottagare omkring år 1741.

I Wendy Ann Mehnes avhandling ligger fokus på att kombinera historisk forskning med 
framförande.95 I Mehnes fall innebär det att utifrån historiska källor och traktat samt sekundär 
litteratur framställa en praktisk utgåva av Bachs sonater för flöjt, en utgåva som innehåller 
interpretatoriska förslag vad gäller parametrar som tempo, artikulation och ornament. I kapitel 5, 
”The Structure and Chronology of J. S. Bachs Flute Sonatas”, ges korta beskrivningar av de sonater 
som hennes avhandling berör. Någon analys av musiken i egentlig mening gör hon däremot inte.96

Även Ronda Miller Mains fokuserar i sin avhandling på att på att ta fram en praktiskt inriktad 
edition men med tydligt fokus på artikulationsmarkeringar.97 Mains gör en genomgång av alla 
existerande källor till sonaterna med speciell hänsyn till de olika artikulationsmarkeringarna. Hennes 
textdel åtföljs av en notationsdel där hon först sammanför alla artikulationsmarkeringar för varje 
sonats alla existerande källor, för att sedan färdigställa en praktisk utgåva med förslag på artikulation 
utifrån de befintliga artikulationsmarkeringarna eller utifrån andra referenser. När det gäller sonaten i 
E-dur tar Mains triosonaten ur Ein musikalisches Opfer som modell för sina artikulationsförslag. 
Hennes tillägg – som det uteslutande handlar om – har som syfte att göra artikulationen enhetlig och 
konsekvent.

En diskussion om både instrument, tonhöjd, tillkomsttid och stil förs av Mary Oleskiewicz.98 Hon 
sammanför E-dursonaten och triosonaten ur Ein musikalisches Opfer med den tradition som kan 

                                            
89 Här avser Spitta sonaten i h-moll för flöjt och obligat klaverinstrument, BWV 1030. 
90 Spitta 1889 (1992), s 125 (min översättning från engelskan). 
91 Hans Eppstein: Über J. S. Bachs Flötensonaten mit Generalbass, Bach-Jahrbuch, vol 58 (1972) s 12-23. 
92 Eppstein 1972, s 14-15. 
93 Eppstein 1972, s 19. 
94 Robert L Marshall: J.S. Bach’s Compositions for Solo Flute: A Reconsideration of Their Authenticity and 
Chronology, i The Music of Johann Sebastian Bach. The Sources, the Style, the Significance, New York 1989, s 201-
225. Artikeln publicerades första gången 1979 i Journal of the American Musicological Society, Vol 32:3, s 463-498, 
och har i Marshalls bok försetts med ett post scriptum som specifikt riktar sig till Hans Eppstein och den kritik 
Eppstein framförde mot Marshall i Eppsteins artikel från 1972. 
95 Wendy Ann Mehne: A Research/Performance Edition of Johann Sebastian Bach’s Acknowledged Flute Sonatas, diss,
University of Wisconsin 1992. 
96 Mehne 1992, s 130 ff. 
97 Ronda Miller Mains: An Investigation of the Articulations Found in the Primary Sources of the Flute Sonatas of 
Johann Sebastian Bach Resulting in a Composite Edition, diss, University of Oregon 1993. 
98 Mary A Oleskiewicz: Quantz and the Flute at Dresden: His Instruments, His Repertory and their Significance for the 
Versuch and the Bach Circle, diss, Duke University 1998. 
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sägas representeras av Johann Joachim Quantz. Oleskiewicz pekar på flera likheter mellan satserna i 
Bachs E-dursonat och några flöjtsonater av Quantz, såsom den kantabla första satsen med rika inslag 
av det franska ornamentet tierces coulées99 och en siciliana som tredje sats i E-durs parallelltonart 
ciss-moll. Sonatens relativt begränsade omfång, e’-e’’’, och styckets förhållandevis låga tessitura pekar 
också, enligt Oleskiewicz, på ett nära släktskap, såväl stilistiskt som formmässigt och även tematiskt, 
med liknande kompositioner av Quantz.100

Både Eppstein101 och Marshall102 har daterat sonaten till 1741 utifrån två premisser. För det första, 
de inskriptioner som återfinns på manuskripten och som hänvisar till att Bach skulle ha komponerat 
stycket för kammarherre Fredersdorf. För det andra, sonatens stil som på ett påfallande sätt skiljer sig 
från övriga sonatkompositioner av Bach.

Schmitz hävdar däremot att sonaten just av stilistiska skäl omöjligen kan härröra från 1740-talet, då 
han menar att BWV 1035 framför allt är väsensskild från triosonaten i Ein musikalisches Opfer 
BWV 1079, komponerad 1747.103 Resonemanget, där Schmitz avfärdar ett sent 
kompositionsdatum och hellre vill knyta sonaten till Köthenperioden, är på ett sätt förståeligt eftersom 
han tar fasta på att sonaten, åtminstone till det yttre, är enkel i sin struktur.104 Schmitz vill alltså 
fastställa en datering utifrån stilistiska aspekter, varför han även jämför med andra verk av Bach från 
senare delen av 1730-talet och från 1740-talet, vid sidan av triosonaten ur Ein musikaliches Opfer. 
Från denna period återfinns flera verk som samtliga uppvisar en hög kontrapunktisk 
komplexitetsgrad, bland dem sonaten i h-moll för flöjt och cembalo, orkestersviten i h-moll, 
Goldbergvariationerna, Das wohltemperierte Klavier II och Die Kunst der Fuge. Just denna 
komplexitetsgrad, som verken från den här perioden visar upp, gör att Schmitz har svårt att placera 
E-dursonaten inom samma tidsperiod. 

Alternativt dateringsresonemang 
Av resonemanget ovan framgår att den föreslagna dateringen för sonaten, i brist på 
andra belägg, främst grundar sig på stilistiska argument, såsom likheter eller 
olikheter med andra Bachverk men också på stilistisk samhörighet med verk av 
Quantz. Även om resonemangen hos Oleskiewicz, Marshall och Eppstein verkar 
rimliga, skissar jag i det följande på ett resonemang som indikerar ett tidigare 
tillkomstår.  

Bach tog från 1729 över Collegium Musicum, en sammanslutning av studenter från 
universitetet i Leipzig, som i stort sett varje vecka gav sekulära konserter i 
Zimmermanns kaffehus.105 Det sekulära livet i Leipzig, vid sidan av de starka 
utbildningsinstitutionerna, präglades av stadens funktion som handelsstad. Den var 

                                            
99 Ett ursprungligen franskt ornament som obetonat fyller ut ett fallande tersintervall. 
100 Oleskiewicz 1998, s 361-447. 
101 Eppstein 1972, s 12-23. 
102 Marshall 1979, s 463-498. 
103 Schmitz 1963, s 24. 
104 Schmitz 1963, s 24. 
105 Zimmermanns kaffehus var att betrakta som en institution i Leipzig. Huset var beläget i centrala Leipzig och 
där fanns bland annat en sal som rymde ca 150 åhörare till de konserter som Zimmermann arrangerade varje 
vecka. Samarbetet med Collegium Musicum etablerades redan 1723 och fortsatte i oförminskad omfattning 
under Bachs ledarskap. Zimmermanns skapade genom detta samarbete förutsättningar för en växande offentlig 
konsertverksamhet i Leipzig (Wolff 2001, s 352). 
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öppen för influenser, inte minst från Frankrike, men även från Italien.106 Det är inte 
svårt att föreställa sig att borgarklassen även i sin musiksmak tog till sig nya 
influenser och förväntade sig att det vid konserterna skulle presenteras musik som 
var på modet, vilket alltså skulle innebära en musikstil åt det galanta hållet. Här 
skulle det ha funnits såväl efterfrågan som tillfälle för Bach att komponera en 
flöjtsonat i en modern galant stil. Bach ledde Collegium Musicum mellan 1729 och 
1737 då han lämnade ledarskapet för ett par år. Han återupptog det 1739 men i 
samband med Zimmermans död i maj 1741 avslutade Bach sitt ledarskap. 

Är då E-dursonaten stilistiskt sett så innovativ eller ovanlig? Redan i mitten på 
1700-talets andra decennium skrev Francesco Veracini en samling på 12 sonater för 
flöjt eller violin och generalbas, som han dedicerade till kurfursten av Sachsen. 
Dessa sonater har alla en uppbyggnad som påminner om Bachs E-dursonat, 
balanserande mellan kyrkostil och kammarstil: fyra satser (långsam-snabb-långsam-
snabb), ingen fugerad sats, dansliknande satser och ett skrivsätt som framhöll 
melodin, det horisontella framför det vertikala.107 Sonaterna fanns i Dresden redan 
när Bach kom dit första gången 1717 varför det är möjligt att han kunde bekanta 
sig med dem. En annan italiensk tonsättare som stilistiskt är intressant i detta 
sammanhang är Pietro Locatelli, som 1732 publicerade en samling om 12 sonater 
för flöjt och generalbas. Här finns en hel del drag som påminner om Bachs sonat 
och eftersom sonaterna kom ut i tryck är det inte osannolikt att även Bach kände 
till dem.108 Locatellis sonater har också stora likheter med Telemanns Methodische 
Sonaten från 1728 och 1732 – även dessa med stor spridning i Europa. 

Vilken betydelse har likheter av det här slaget för dateringen? Kanske inte alltför 
stora men samtidigt var de socio-kulturella förväntningarna i stora stycken 
avgörande för vilket slags musik som skulle komponeras. Majoriteten av såväl Bachs 
som andra tonsättares verk under 1700-talet tillkom utifrån beställningar eller 
specifika uppdrag. Ur den aspekten är det lika troligt att Bach komponerade E-
dursonaten under tidigt 1730-tal som att han gjorde det 1741 eller 1747. 

Sammanfattning  
Fokus för detta avsnitt har legat på frågan om datering av E-dursonaten. Även om 
det är möjligt att föreställa sig alternativa dateringar, är det allra mest sannolikt att 
sonaten härrör från tiden för Bachs besök 1741 i Berlin, vilket huvudsakligen 
baseras på den dedikation som återfinns på omslaget till manuskript b), från vilket 
de andra avskrifterna är kopierade. Detta stärks också av de resonemang som 
Oleskiewicz för, där hon kopplar sonaten till hovet i Berlin på andra grunder än 
bara dedikationen till Fredersdorf. Hon menar att de stilistiska ideal och de rent 
instrumentspecifika egenskaper, klangliga och instrumentbyggnadstekniska, som var 

                                            
106 George J Buelow (red): Man and Music. The Late Baroque Era from the 1680s to 1740, London 1993, s 254-
255.
107 Daniel Heartz: Music in European Capitals. The Galant Style, 1720-1780, New York 2003, s 210; Francesco 
Maria Veracini: [12] Sonate a Violino, o Flauto solo e Basso, Dresden 1716.
108 Pitero Locatelli: XII Sonate à Flauto Traversiere Solo è Basso, Opera seconda, Amsterdam 1732. 
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de dominerade i Berlin hos en krets av flöjtister runt om Quantz, är mycket starka 
argument för att dateringen kan fastställas till just 1741.  

Mitt avslutande alternativa resonemang är snarlikt Oleskiewicz, men utgår inte från 
Berlin utan snarare från andra tonsättare som hade anknytning till Dresden. Detta 
leder till en möjlighet att datera sonaten till den period då Bach var ledare för 
Collegium Musicum i Leipzig. I den mån de yttre likheterna med en sonat i E-dur 
av Locatelli tillmäts betydelse, bör det röra sig om någon gång efter 1732.  

Genre och stil  
I min inledande beskrivning av tre huvudsakliga frågeområden för att försöka bygga 
upp en hypotetisk historisk socio-kulturell kontext var ”Genre och stil” ett område. 
Jag har redan flera gånger i föregående avsnitt om datering av sonaten berört detta 
tema, och jag skall här återkomma till ämnet och då först behandla sonaten som 
genre för att därefter diskutera stilfrågor, framför allt i förhållande till den så kallade 
galanta stilen. 

Återigen får notationen tjäna som utgångspunkt.  

Sonaten kan översiktligt beskrivas i en enkel tabellform: 

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Adagio ma non tanto E 20 C
Allegro E |:32:||:48:| = 80 2

4
Siciliana c# |:12:||:16:| = 28 6

8
Allegro assai E |:27:||:27:| =54 3

4

Vi har alltså en sonat i fyra satser med en yttre uppbyggnad som ansluter till 
traditionen för kyrkosonaten där satserna ordnas enligt principen långsam – snabb – 
långsam – snabb. Å andra sidan har sonaten, som jag redan nämnt, betecknats som 
en kammarsonat av Eppstein, se ovan s 43.  

Går det att entydigt bestämma var sonaten genremässigt och stilistiskt hör hemma? 
Eller representerar den en stilistisk och genremässig blandform? 

Innan jag går vidare och diskuterar hur sonaten kan kategoribestämmas, infogar jag 
en exkurs kring sonatbegreppet och vad det implicerar, en exkurs som även berör 
de konventionsberoende förväntningar som låg på ett begrepp vilket under 1700-
talet betecknade en genre. 

Exkurs – sonat som genre 
Begreppet sonat är i litteratur från 1700-talet ett genrebegrepp, ett begrepp för att systematisera och 
klassificera och därmed ge beskrivningar av ett etablerat fenomen.

Johann Gottfried Walther skriver kortfattat i sitt lexikon från 1732 att en sonat är



47

…ein vor Instrumente, insonderheit Violinen gesetztes gravitätisches und 
künstliches Stück, so in abgewechselten adagio und allegro bestehet.109

Ungefär trettio år tidigare beskriver Sébastien de Brossard i sitt lexikon över musikrelaterade 
begrepp110 genren sonat som en komposition, vilken enbart framförs av instrument och som kan 
betraktas som instrumentens motsvarighet till röstens kantat. I artikeln om sonat tar även Brossard 
upp den frihet som genren ger kompositören: 

… a grand free harmonious composition, diversified with great variety of 
motions and expressions /…/ and all this according to the fancy of the 
composer, who without confining himself to any general rule of counterpoint, 
or any fixed number of measure gives a loose to his genius, and runs from one 
mode, measure etc. to another, as he thinks fit.111

Vidare skriver han om de två olika typerna sonata da chiesa och sonata da camera:

…Suonata da chiesa, that is one proper for Church music, which commonly 
begins with a grave solemn motion, suitable to the dignity of the place and the 
service; after which they strike into a brisker, gayer, richer manner, and these 
are what they [the Italians] properly call Sonatas. The other comprehends the 
Suonata di Camera, fit for chamber music. These are properly a series of little 
short pieces named from the dances which may be put to them, yet not 
designed for dancing /…/ They usually begin with a prelude or little Sonata, 
serving as an introduction to all the rest…112

Det Brossard syftar på i det första citatet är det vi idag kallar den absoluta musikens frihet när 
musiken inte styrs av program eller danstyper. I det andra citatet nämner han att den inledande satsen 
i den sonattyp, som vid 1700-talets början betecknades som sonata da camera var en fri sats, vilken 
i vissa sammanhang kallades sonat. Den följdes då av ett antal danssatser såsom allemande, courante, 
menuett, gavott, bourrée och ofta med an avslutande gigue. I den tredje upplagan av Brossards 
lexikon tillkommer en distinktion rörande de två attributen da chiesa och da camera, där han 
förtydligar att satserna i sonata da chiesa består av adagio- och largosatser som blandas med fugor 
vilka utgör allegrosatserna.113

Andra karakteristika hos sonata da chiesa är att åtminstone en av de senare satserna, vanligtvis en 
långsam sats, går i en annan tonart, oftast parallelltonarten men, som Newman påpekar, detta är en 
observation som bygger på undersökningar av befintligt material mer än att det ansågs vara en regel.114

Johan Mattheson betonar att genren sonat är en instrumental kompositionsform, men ger också viktig 
information om det estetiska syftet med en sonat:

                                            
109 Johann Walther: Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, Leipzig 1732 (nytryck Kassel 2001), s 571 
(514).
110 Sébastien de Brossard: A musical dictionary; being a collection of terms and characters, as well ancient as modern; 
including the historical, theoretical, and practical parts of music: ... The whole carefully abstracted from the best authors ...
By James Grassineau, Gent. London, 1740. Based on information from English Short Title Catalogue. 
Eighteenth Century Collections Online, Gale Group http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO (2007-04-
17). Lexikonet gavs ut första gången 1702. 
111 Brossard 1740, s 231. 
112 Brossard 1740, s 231. 
113 William S Newman: The Sonata in the Baroque era (4 upplagan), New York 1983, s 25. 
114 Newman 1983, s 34. 

http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO
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Die Sonata mit verschidenden Viollinen oder auf besondern Instrumenten 
allein, z. E. auf der Qveerflöte etc, deren Absicht hauptsächlich auf eine 
Willfährig- oder Gefälligkeit gerichtet ist, weil in den Sonaten eine gewisse 
Complaisance herrschen muss, die sich allen beqvemet, und womit einem 
ieden Zuhörer gedienet ist. Ein Trauriger wird was klägliches und mitleidiges, 
ein Wollüstiger was niedliches, ein Zorniger was hefftiges u. s. w. in 
verschiedenen Abwechslungen den Sonaten antreffen. Solchen Zweck muss 
auch der Componist bey seinem adagio, andante, presto etc vor Augens setzen: 
so wird ihm die Arbeit gerathen.115

En sonats främsta funktion var alltså att tillmötesgå och ge lyssnaren en emotionell bekräftelse. 
Mattheson ger denna beskrivning i det avsnitt som handlar om melodier och klassificering av olika 
typer och egenskaper hos melodier. Det huvudsakliga syftet med hela detta avsnitt i Der
vollkommene Capellmeister är att ge instruktioner, tämligen handfasta, för hur man komponerar 
en god melodi; i och med att han betonar melodins kvalitet och syfte har han också uttalat sig om 
sonatens funktion, nämligen att den skall underhålla, behaga och tillfredsställa. I kapitel 10 i den 
första delen av samma bok talar han om olika musikstilar – kyrkostil, teaterstil och kammarstil – och 
poängterar att i princip samtliga genrer kan passa in i de olika stilarna.116 Hos Mattheson nämns inte 
förväntan på fugerade satser i kyrkostilen, han talar i stället om tyngd och gravitetisk stil. Mattheson 
definierar kammarstil med adjektivet ”häuslich”, något som betonar den intima karaktären.117

Under 1700-talets början blandas de båda sonattyperna alltmer och det blir inte ovanligt att finna 
danssatser i en kyrkosonat eller fugerade satser i en kammarsonat. Kammarsonaterna i sin renodlade 
form, med ett inledande preludium följt av ett antal danssatser, betecknas därmed allt oftare med det 
vedertagna franska begreppet svit. Begreppet sonat kom att alltmer uteslutande användas för typen da
chiesa men med uppluckring av dess innehåll, samtidigt som kopplingen till kyrkorummet 
försvagades. Istället blev musiken alltmer hovets och den mindre kammarens musik.118

Quantz beskriver i Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen de egenskaper ett 
”solo”, vilket är hans uttryck för sonat med ett melodiinstrument och generalbas, skall ha för att ”ära 
både tonsättaren och exekutören”.119 Textavsnittet skrivs utifrån ett beklagande att ”man nuförtiden 
inte anser det vara någon konst att skriva ett solo. I stort sett varje instrumentalist ägnar sig åt detta” 
och har instrumentalisten inga egna idéer lånar han någon annans och kan han inte 
kompositionsreglerna, ber han någon annan skriva basstämman. ”Härigenom kommer enbart 
missfoster till stånd i stället för goda förebilder.”120 Quantz ger därefter exempel på de egenskaper ett 
solo eller en sonat bör besitta. Den sonat han beskriver är den tresatsiga sonaten med satserna långsam 
– snabb – snabb, en form som blev allt vanligare, framför allt i Italien, och under 1700-talets senare 
del blev den förhärskande:

                                            
115 Johann Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739 (nytryck Kassel 1999), s 233 (346).
116 Mattheson, 1739 (1999) s 68-93 (136-167). 
117 Mattheson, 1739 (1999) s 69 (138). 
118 Dorothea Mielke-Gerdes: Sonate, i Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, bd 8, Kassel 1998, spalt 
1573-1581.
119 Johann Joachim Quantz: Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen, Berlin 1752 (faksimil Kassel 
1992), s 304 (kap XVIII, §48). 
120 Quantz 1752/1992, s 303 (kap XVIII, §46, min översättning). 
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48. § 
”…1) das Adagio desselben an und vor sich singbar und ausdrückend sein. 2) 
Der Ausführer muss Gelegenheit haben, seine Beurtheilungskraft, Erfindung, 
und Einsicht zuzeigen. 3) Die Zärtlichkeit muss dann und wann mit etwas 
Geistreichem vermischet werden. 4) Man setze eine natürliche Grundstimme, 
worüber leicht zu bauen ist. 5) Ein Gedanke muss weder in demselben Tone, 
noch in der Transposition, zu vielmal wiederholt werden: denn dieses würde 
nicht nur den Spieler müde machen, sondern auch den Zuhörern einen Ekel 
erwecken können. 6) Der natürliche Gesang muss zuweilen mit einigen 
Dissonanzen unterbrochen werden, um bei den Zuhörern die Leidenschaften 
gehörig zu erregen. 7) Das Adagio muss nicht zu lang sein. 
49. § 
Das erste Allegro’ erfordert: 1) einen fließenden, an einander hangenden, und 
etwas ernsthaften Gesang; 2) einen guten Zusammenhang der Gedanken; 3) 
brilliante, und mit Gesange wohl vereinigte Passagien; 4) eine gute Ordnung in 
Wiederholung der Gedanken; 5) schöne ausgesuchte Gänge zu Ende des ersten 
Theils, welche zugleich so eingerichtet sein müssen, dass man in der 
Transposition den letzten Theil wieder damit beschließen könne. 6) Der erste 
Theil muss etwas kürzer sein als der letzte. 7) Die brillianten Passagien müssen 
in den letzten Theil gebracht werden. 8) Die Grundstimme muss natürlich 
gestzet sein und solche Bewegungen machen, welche immer eine Lebhaftigkeit 
unterhalten.
50. § 
Das zweyte Allegro kann entweder sehr lustig und geschwind, oder moderat 
und arios sein. Man muss sich deswegen nach dem ersten richten. Ist dasselbe 
ernsthaft: so kann das letzte lustig sein. Ist aber das erste lebhaft und geschwind: 
so kann das letzte moderat und arios sein. /…/ Soll überhaupt ein Solo einem 
jeden gefallen; so muss es so eingerichtet sein, dass die Gemüthsneigungen eines 
jeden Zuhörers darinne ihre Nahrung finden. Es muss weder durchgehend pur 
cantabel, och durchgehend pur lebhaft sein. So wie sich ein jeder Satz von dem 
andern sehr unterscheiden muss; so muss auch ein jeder Satz, in sich selbst, eine 
gute Vermischung von gefälligen und brillanten Gedanken haben.121

Några observationer värda att lyfta fram ur dessa paragrafer är Quantz återkommande betoning av 
åhörarens upplevelse av ett stycke musik. En tonsättare komponerar inte för sig själv utan för att ge 
åhörarna största möjliga njutning. Quantz talar inte heller i speciellt tydliga ordalag om det rent 
formella innehållet i en sonat, utan betonar snarare vikten av kontrast och omväxling – även detta 
med åhöraren i fokus. Dock kan man se en tydlig skillnad mellan det första och det andra allegrot 
såtillvida att det första allegrot skall vara mer genomarbetat med god planering för de olika 
omtagningarna och med variationer av sina olika tankar eller temata. Viktig är också meningen om 
det första allegrot som beskriver den harmoniska planeringen, vilken gör att satsen kan avslutas med 
återtagning av den inledande tanken från första delen. Endast i paragrafen om den långsamma satsen 
talar Quantz om exekutören i relation till tonsättaren, varvid han betonar att exekutören bör få 
möjlighet att visa upp sin goda smak och förmåga till uttryck. Den kompositoriska stil Quantz här 

                                            
121 Quantz 1752/1992, s 304 (kap XVIII, §48-50). 
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ger uttryck för är, menar han själv, en tysk stil som förenar det bästa av det franska och det 
italienska.122

En annan uppdelning av sonaten är den som Johann Adolph Scheibe skriver om i Critischer
Musicus som första gången kom i tryck 1740. Scheibe gör där en distinktion mellan egentlig sonat 
och sonat ”auf Concertenart”, en sonat som liknar en konsert i sin uppbyggnad. Den oftast 
förekommande strukturen hos dessa sonater, som i mångt och mycket liknar Vivaldis 
instrumentalkonserter, är att de består av tre satser, snabb – långsam – snabb, men främst att 
företrädesvis den första saten är uppbyggd kring en ritornellform där ritornellen interfolieras av virtuosa 
sektioner. Hos Bach förekommer denna kompositionsstil kanske tydligast i sonaten i h-moll för flöjt 
och cembalo, BWV 1030 (första satsen), e-mollsonaten, BWV 1034, för flöjt och generalbas (andra 
satsen) och i gambasonaten i g-moll, BWV1029 (första satsen).123

Diskussion kring E-dursonatens genretillhörighet 
Hans Eppstein menar att Bachs sonat i E-dur är en uttalad sonata da camera vilket 
han stöder på iakttagelserna att samtliga satser är tvådelade (antingen med eller utan 
repriseringar av delarna), att den inledande satsen har en preludierande karaktär 
samt att de tre följande satserna har uttalade danskaraktärer. Den tredje satsen har en 
danstitel, Siciliana, men Eppstein menar att också sats två – Allegro – har karaktären 
av en rigaudon – en snabbare variant av dansen bourrée – och att sats fyra – Allegro 
assai – kan betraktas som en snabb polonäs.124

Att som Eppstein använda begreppet ”ausgesprochene Kammersonate”125 om E-
dursonaten är, som jag ser det, sannolikt väl kategoriskt. Det finns fog för att hävda 
att den andra satsen har karaktär av en rigaudon, även om det inte är så tydligt som 
Eppstein vill göra gällande. Satsen uppvisar inledningsvis för en rigaudon 
karakteristiska och tydliga fyrtaktsperioder och stundtals accelererande harmonisk 
rytm126 men dessa drag är inte konsekvent genomförda.127 Sannolikt är emellertid 
Eppsteins tyngsta argument för att karakterisera satsen som en rigaudon den 
uppenbara likheten med en Rigaudon ur François Couperins fjärde Concert 
Royeaux, publicerad 1722, se Illustration 5: 

                                            
122 Quantz 1752/1992, s 332 (kap XVIII, §87). 
123 För en utförlig diskussion kring denna satsform se Jeanne R Swack: On the Origins of the ”Sonate auf 
Concertenart”, Journal of the American Musicological Society, vol 46:3 (1993), s 369-414. Från denna artikel är 
även uppgifterna om Scheibe hämtade. 
124 Eppstein 1972, s 15. 
125 Eppstein 1972, s 14. 
126 Med begreppet ”harmonisk rytm” avser jag antalet ackordväxlingar per takt. 
127 Meredith Little: Rigaudon, i The New Grove Online http://www.grovemusic.com (2007-04-12). 
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Illustration 5: F Couperin Rigaudon ur 4e Concert Royeaux, takt 1-4, respektive
J S Bach BWV 1035 sats 2, takt 1-4. 

De mest iögonfallande likheterna är tonarten och den inledande figuren men där 
Couperin håller fast vid denna karakteristiska figur genom hela satsen i såväl 
melodistämma som basstämma, broderar Bach ut den med en stor mängd 
sextondelar. 

När det gäller E-dursonatens fjärde sats kan jag emellertid inte finna något stöd för 
Eppsteins påstående att den skulle ha drag av en snabb polonäs. Här finns inget av 
polonäsens stolthet, av processionskaraktären eller något som liknar de 
rytmscheman som kan sägas vara typiska för den tyska polonäsen, se Illustration 
6:128

Illustration 6: Olika typiska rytmmönster i en polonäs. 

Satsen i E-dursonaten är också väsensskild från de tre andra satser som Bach gett 
beteckningen Polonaise - i Fransk svit nr 6 BWV 817, i första 
Brandenburgkonserten BWV 1046 och i orkestersvit nr 2, BWV 1067, se 
Illustration 7: 

                                            
128 Daniela Gerstner: Polonaise, i Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil, bd 7, Kassel 1997, spalt 1686-
1689.
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Illustration 7: De inledande takterna till tre polonäser av J S Bach. 

Av de tre exemplen ovan är det polonäsen ur BWV 1067 som allra mest bär upp 
den stolta karaktär vilken hör samman med ceremoniell instrumental musik, men 
även de andra två exemplen uppvisar typiska element för en polonäs.  

Kontrasten är stor mot E-dursonatens inledning med dess mjuka upptakt och 
likaledes kantabla första takt, se Illustration 8: 

Illustration 8: Sats 4, takt 1-2. 

E-dursonaten är snarare än en ”uttalad kammarsonat” ett exempel på den blandning 
av de äldre kyrko- respektive kammarsonaterna, som under 1730-talet och framåt 
blev allt vanligare. Bach håller fast vid kyrkosonatens satsupplägg (långsam-snabb-
långsam-snabb) och använder sig av traditionella satsbeteckningar (Adagio ma non 
tanto – Allegro – Siciliana129 – Allegro assai); därtill låter han den tredje satsen stå i 

                                            
129 I manuskript c) är satsbeteckningen Siciliano. 
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E-durs parallelltonart ciss-moll. Emellertid ger han samtliga satser en tvådelad 
struktur, vilket inte var vanligt i kyrkosonater och han undviker att skriva en 
fugerad andrasats, vilket borde ha varit normalfallet. Oleskiewicz pekar också på att 
många sonater från Dresden och senare Berlin hade just denna utformning.130

Om vi antar att Bach hade denna tradition i åtanke och utgår från att han 
genomgående komponerade med en medveten avsikt, då framstår E-dursonaten 
som än mer framåtsyftande och kanske beräknande. Han komponerade sonaten 
innan Quantz kommit till Berlin, men genom sin kunskap om Dresden och de 
traditioner som där var på modet, var han bekant med stilen. Därtill visste Bach 
säkerligen att Fredrik II redan tog lektioner för Quantz. Att betrakta sonaten ur 
detta perspektiv gör det än mer sannolikt att den skrevs just med det berlinska 
hovet i tankarna och för Fredrik II:s kammarherre Fredersdorf. Syftet kan det bara 
spekuleras i men helt osannolikt är det kanske inte att Bach, på samma sätt som i 
Dresden där han efter visst lobbyarbete fick titeln hovkompositör, nu var ute efter 
en liknande titel i Berlin och att flöjtsonaten var ett första försiktigt steg på vägen.  

Galant stil och J S Bach 
Jag har redan använt ordet ”galant” i samband med E-dursonaten. Vad står det för 
och vad implicerar ”galant stil”? Här handlar det alltså främst om stilistiska särdrag i 
ett litet större perspektiv. Återigen inleder jag med en exkurs, nu kring den galanta 
stilen, för att anknyta med ett resonerande avsnitt kring den galanta stilen i relation 
till J S Bach. 

Exkurs – galant stil 
Den musikstil som mer än någon annan kopplas samman med såväl Dresden som Berlin är den 
galanta stilen. Termen galant kommer från franskan och användes inom bildkonst och litteratur i en 
betydelse av chevaleresk och älskvärd med ett drag av återhållsamhet, samtidigt som ordet också stod 
för en önskan att behaga.131 Det är dock först i Tyskland som termen fick betydelse för, och 
definierades i samband med, musikaktivitet. Man talade omväxlande om galant stil – galanterier som 
en genre i sig som utgjordes av enkla klaverstycken baserade på dansformer – och om teatralisk stil. 
Johann Mattheson, baserad i Hamburg, var en av de allra första att beskriva denna galanta stil. 
Dessutom gjorde han det i samband med att han skrev om ett antal samtida tonsättare, som han 
menade representerade och exemplifierade denna stil. De hade alla det gemensamt att de var 
engagerade i att komponera operor i italiensk stil runt 1720.132 Mattheson använde sig huvudsakligen 
av begreppet teatralisk stil vilket han ställde i motsatsförhållande till den kyrkliga eller strikta stilen, 
en vokabulär som han delade med bland andra Johann Adolph Scheibe och Johann David Heinichen. 
Den musik som mer än någon annan kom att kopplas samman med den galanta stilen, och av sin 
samtid också benämndes galant, var opera och kammarmusik med stilistiskt sett italiensk prägel.133

                                            
130 Oleskiewicz 1998, s 426. 
131 Daniel Heartz och Bruce Allan Brown: Galant, i The New Grove Online http://www.grovemusic.com 
(2007-04-20).
132 Johann Mattheson: Das Forschende Orchester, Hamburg 1721 (faksimil Laaber 2002), s 276 och 353. 
133 David A Sheldon: The Galant Style Revisited and Re-Evaluated, Acta Musicologica, vol 47:2 (1975), s 254. 
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Man använde sig alltså av ett franskt ord för att beteckna något som var nytt och modernt och där det 
nya var italienskt till sitt ursprung.134

Heinichen är inledningsvis kanske den viktigaste personen när det gäller den galanta stilen och 
kopplingen till Johann Sebastian Bach. Heinichen var sedan 1717 hovkapellmästare i Dresden och 
arbetade där nära betydande instrumentalsolister såsom violinisterna Pisendel och Veracini, lutenisten 
Weiss samt flöjtisterna Buffardin och Quantz. Heinichen menade uttryckligen att musik skulle 
komponeras i en stil som kombinerade italiensk, fransk och tysk musiksmak.135 Detta beskrev 
Heinichen i sin omfångsrika generalbasskola Der General-Bass in der Composition, oder Neue 
und gründliche Anweisung från 1728, där han också besvärade sig över den nordtyska förkärleken 
att skriva kontrapunktiskt. Precis som titeln på boken antyder handlar den inte bara om konsten att 
spela generalbas, utan även om generalbassatsens betydelse för komponerande – ett sätt att betrakta 
generalbassatsen som även delades av J S Bach. Även om Bach stilistiskt inte delade Heinichens 
uppfattning att kontrapunkt endast hade två syften – att användas i kompositionsstudier eller inom 
kyrkomusiken – var Bach väl förtrogen med Heinichens bok och de tankegångar han där framförde om 
musikstil.136

Heinichen påpekar att den teatraliska stilen inte borde belastas med alltför många allvarliga idéer. Det 
patetiska, det melankoliska och det flegmatiska var effektivt i kyrkostilen eller i kammarstilen men 
inte i den teatraliska. Den teatraliska stilen skulle snarare fokusera på att behaga än på att ge uttryck 
för melankoli, utan att för den skull vara glättig.137

Enligt Heinichen var den fria dissonansbehandlingen det mest konkreta särdraget för den teatraliska 
och galanta stilen och som gjorde musiken, och komponerandet, friare från gällande kontrapunktiska 
regler.138 Det kunde bland annat innebära att en inledningston kunde lösas upp i en annan oktav, 
något som i en mer strikt stil inte var möjligt.139

Ungefär 70 år senare beskriver Hans Christian Koch det fria och obundna skrivsättet och han noterar:

1) durch mannigfaltigere Verzierungen der Melodie, und Zergliederungen der 
melodischen Hauptnoten, durch mehr hervorstehende Absätze und Einschnitte, 
und durch mehr Abwechslung der rhythmischen Theile derselben, und 
besonders durch das Aneinanderreihen solcher melodischen Theile, die nicht 
immer in der nächsten Beziehung auf einander stehen u. s .w. 

2) durch eine weniger verwickelte Harmonie, und 

3) dadurch, daß die übrigen Stimmender Hauptstimme bloß zur Begleitung 
dienen, und als begleitende Stimmen mehrentheils keinen ganz unmittelbaren 
Antheil an dem Ausdruck der Empfindung haben u. s. w.140

                                            
134 Heartz 2003, s 19. 
135 George J Buelow: Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David Heinichen, Lincoln 1966, reviderad 
utgåva 1986, s 281. 
136 Buelow 1986, s 280 (kontrapunktik), Wolff 2001, s 333-334 (Bachs kännedom om Heinichens bok). Bach 
var även återförsäljare av Heinichens bok (Robert L Marshall: Bach the Progressive: Observations on His Later 
Works, The Musical Quarterly, vol 62:3 (1976), s 316). 
137 Buelow 1986, s 282. 
138 Buelow 1986, s 382. 
139 Heartz 2003, s 210. 
140 Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon, Frankfurt/Main 1802 (faksimil Kassel 2001), s 1453. 
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Kochs framställning är kanske en av de tydligaste beskrivningarna av den galanta stilens särdrag. Den 
utgör också en god sammanfattning av vad olika skribenter under första delen av 1700-talet skrev om 
sin egen tids musik.141

Diskussion
I vilken omfattning påverkades J S Bach av dessa strömningar som var så starka i 
framför allt Dresden där det italienska inflytandet var uppenbart? Marshall menar att 
kontakterna med Dresden i kombination med ledarskapet för Collegium Musicum 
i Leipzig gjorde att Bach ägnade sig allt mer åt att komponera i en stil som kan 
betecknas som galant, i vart fall när det handlade om musik som han blev ombedd 
att skriva – såsom olika typer av sekulära hyllningskantater – men att stilen även 
influerade verk som Mässa i h-moll och Goldbergvariationerna.142 Kanske är det att 
gå väl långt att kalla Bachs kompositoriska stil från 1730-talet för galant, åtminstone 
om man beaktar hur stilen beskrevs av samtida skribenter. I vissa satser, i vissa 
stycken, kan emellertid särdragen återfinnas. 

Möjligtvis var Bach också extra känslig för olika stilistiska trender efter den kritik 
han utsattes för av Johann Adolph Scheibe i en artikel från 1737.143 Scheibe var en 
kompetent musikkritiker och -teoretiker men även tonsättare och starkt musikaliskt 
influerad av framför allt Telemann, som, liksom Scheibe, var baserad i Hamburg. 
Stilistiskt propagerade Scheibe för en musikstil som låg i linje med den 
framväxande upplysningstiden och dess betoning av det naturliga. Scheibe menade 
att Bachs kompositoriska stil var alltför bombastisk och komplex, vilket innebar att 
kompositionernas skönhet fördunklades av alltför mycket artificiell konstfärdighet. 
Bachs kompositioner var vidare alltför svåra att framföra och då alla ornament var 
utskrivna lämnade Bach ingen frihet åt musikern. Det artificiella hade lett Bach 
bort från det naturliga, från det nobla till det obskyra. Scheibe avslutar sin artikel 
med att säga att även om man beundrar Bach för hans arbete och möda, är det en 
bortkastad beundran eftersom musiken strider mot naturen och förnuftet.144

Relaterar man denna kritik till en Telemannsk kompositionsstil, eller för den delen 
det som även förespråkades av Mattheson vid den här tiden, blir det tydligt att 
Scheibe kritiserade Bach just för att hålla sig kvar i den gamla, lärda stilen – i stället 

                                            
141 Heartz 2003, s 1005. 
142 Marshall 1976, s 328 och 338. Marshall motsägs med kraft av Frederick Neumann i artikeln Bach: 
Progressive or Conservative and the Authorship of the Goldberg Aria, The Musical Quarterly, vol 71:3 (1985) s 
281-294. För Neumann är det otänkbart att Bach skulle ”förfallit” till att skriva i en stil som skulle tangera det 
galanta. Neumann kan inte ens medge att den tredje satsen i triosonaten ur Musikalisches Opfer BWV 1079 
har galanta drag, något som påpekats av exempelvis Wolff 2001, s 430. 
143 BD II, nr 400. Den kritik Scheibe framförde byggde på att han var väl förtrogen med framför allt Bachs 
vokala verk sedan sin uppväxt och studietid i Leipzig. 
144 George J Buelow: In Defence of J. A. Scheibe against J. S. Bach, i Proceedings of the Royal Musical Association,
vol 101 (1974-1975), s 87-88. Kritiken bemöttes inte av Bach personligen utan av retorikprofessorn vid 
universitetet i Leipzig Johann Abraham Birnbaum, som emellertid var en god vän till Bach. Det har allmänt 
antagits att den pamflett som utgjorde svaret på Scheibes kritik visserligen formulerades och skrevs av 
Birnbaum, men att Bach i högsta grad var medveten om och påverkade vad som skrevs. Pamfletten finns 
återgiven i BD II, nr 409.
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för att vända sig till den flärdfulla galanta stilen på det sätt som framför allt 
Telemann hade gjort.  

Denna kritik kan ha påverkat Bach att skriva E-dursonaten på det sätt han gjorde. 
Jag menar att sonaten kan betecknas som galant men på samma sätt som sonaten 
balanserar mellan olika genre, balanserar den också mellan en lärd stil och en galant 
stil. Utsmyckningen av den första satsen ansluter till galant stil samtidigt som den är 
väl omfattande för att vara typisk – inte minst om vi jämför med Telemanns 
Methodische Sonaten och de ornamenterade långsamma satserna.145 Hos Telemann 
finner vi de korta, ganska enkla ornamenten men i Bachs sonat består de av många 
toner och är mer komplexa. Bach använder sig också av rytmisk variationsrikedom 
på det sätt som Koch beskriver (se s 54) samtidigt som han bryter mot 
konventionen genom att låta synkoperna och pauserna på betonade taktdelar 
huvudsakligen ligga i basstämman. Enligt konventioner för en galant stil borde 
basstämman varken ha haft några tydliga inslag av imitation eller haft en särpräglad 
rytmik. 

Sammanfattning  
Jag har i det här avsnittet om genre och stil berört hur sonaten i E-dur av tidigare 
forskning kategoriserats utifrån sonatgenren och var den ansetts höra hemma i den 
mer eller mindre tydliga uppdelningen mellan kyrkosonat och kammarsonat. Vidare 
pekades på kopplingen till dominerande musikstilistiska drag i Dresden och Berlin. 

Som vi har konstaterat i exkursen om galant stil, kännetecknades den galanta stilen 
bland annat av olika utsmyckningar av melodin, korta fraser, omväxlande rytmik, 
melodistämmans dominans över den beledsagande basstämman samt av enklare 
harmonik, oftast i kombination med en långsammare harmonisk rytm. 

Såväl stilistiskt som genremässigt är sonaten mer motsägelsefull än vad den i 
förstone verkar vara, även om den galanta stilen dominerar på samma sätt som den 
huvudsakligen kan sägas vara en kammarsonat. 

Besättning
En socio-kulturellt kontextberoende faktor är valet av instrument. Kanske blir det 
valet ännu viktigare i fallet med E-dursonaten om vi utgår från dedikationen till 
Fredersdorf och att sonaten därmed med säkerhet även nådde den flöjtspelande 
Fredrik II. Vilket instrument avses? Hur såg det ut? Hur användes det? Hur skrev 
Bach för flöjt? Vilken funktion, vilken betydelse, hade instrumentet? Några av dessa 
frågor är för stora för att rymmas här, och kanske är de inte heller avgörande för att 
kunna diskutera E-dursonaten. Samtidigt menar jag att, om vi talar om en socio-
kulturell kontext som på något sätt får Bach att skriva en viss sonat avsedd för ett 
visst instrument, så är det ändå av intresse att titta på besättningsfrågan, som också 
från interpretperspektiv i högsta grad är relevant.  

                                            
145 Georg Philipp Telemann: Methodische Sonaten, utg Max Seiffert, Kassel 1965.
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Exkurs – flöjten i Tyskland146

Instrumentet introducerades i Tyskland av franska musiker under det första decenniet av 1700-talet. 
Utvecklingen från renässansflöjten, cylindriskt borrad i ett stycke, till barockflöjten, koniskt borrad i 
tre delar, ägde huvudsakligen rum i Frankrike. Det var också där instrumentet fick sin första 
guldålder under slutet av 1600-talet.

Det finns en omfattande repertoar av stycken och sviter för olika antal flöjter och generalbas bevarade, 
komponerade av tonsättare som Marais, Philidor, de la Barre och Hotteterre, från perioden kring 
sekelskiftet 1700 och framåt. Inledningsvis angavs vanligen att musiken var skriven för något av 
instrumenten blockflöjt, violin, oboe eller flöjt men successivt skrev tonsättarna mer 
instrumentspecifikt, varvid också angivelserna blev mer specifika.

Hotteterre skrev, vid sidan av sina kompositioner, också en instruktionsbok, ursprungligen tänkt för 
amatören, som fick stort genomslag när den publicerades 1707. I takt med att flöjtinstrumentet spreds 
i norra och centrala Europa översattes också boken till flera språk och blev därför stilbildande för hur 
man skulle traktera instrumentet.147

En av de första noteringarna om att flöjtister fanns i en tysk orkester eller ensemble kommer från 
Dresden där franska flöjtister hade figurerat från 1709. 1715 kom den likaledes franske virtuosen 
Buffardin till Dresden men bara några år senare upptog lönelistorna flöjtister med tyska namn, bland 
dessa Johann Martin Blochwitz och Johann Joachim Quantz.

Den unika musikkultur som rådde vid hovet i Dresden påverkade den tyska musikscenen i stort och 
har på ett avgörande sätt präglat hur flöjtinstrumentet och musiken som skrevs för instrumentet 
utvecklades i Tyskland. Förutom Quantz influerades både Telemann och J S Bach av denna kultur, 
inte minst när det gällde den musik de skrev för flöjt.148

Mattheson var bland de första i Tyskland att låta att publicera musik specifikt skriven för flöjt med 
samlingen Der Brauchbare Virtuoso149, komponerad 1717 och publicerad 1720.150 Stilistiskt är 
dessa stycken tydligt influerade av den italienska violinmusiken med ständiga sextondels- eller 
åttondelsrörelser i arpeggierande figurer (se Illustration 9). Detta är en stil som påverkade Quantz i 
hans kompositioner och som han höll fast vid genom hela sin verksamma tid, liksom även Fredrik II i 
sina kompositioner.

                                            
146 För en mer ingående redovisning hänvisas bland annat till Hans-Peter Schmitz: Querflöte und Querflötenspiel 
in Deutschland während des Barockzeitalters, Kassel 1952; Ardal Powell: The Flute, New Haven 2002; Paul 
Carroll: Baroque Woodwind Instruments. A Guide to Their History, Repertoire and Basic Technique, Aldershot 1999 
samt Jonathan Wainwright och Peter Holman (red): From Renaissance to Baroque: Change in Instruments and 
Instrumental Music in the Seventeenth Century, Cornwall 2005. 
147 Jaques Hotteterre: Principes de la Flûte traversière ou flûte d’Allemagne ; de la flute à bec, ou flute douce ; et du haut-
bois, Paris 1707. Efter Hotteterres bok kom flera liknande instruktionsböcker ut, framför allt i England, 
Holland och Frankrike, men före Quantz Versuch… (1752 ), innehöll ingen en lärobok för flöjt något 
substantiellt annorlunda än Hotteterres bok. 
148 Mary Oleskiewicz: The Flute at Dresden, i Wainwright och Holman 2005, s 145-165. 
149 Johann Mattheson: Der Brauchbare Virtuoso, Welcher sich (nach beliebiger überlegung der Vorrede) mit Zwölf neuen 
Kammer-Sonaten auf der Flute Traversiere, der Violine, und dem Claviere/ beij Gelegenheit hören lassen mag, Hamburg 
1720.
150 I epilogen till det sexton sidor långa förordet skriver Mattheson att sonaterna var komponerade redan för tre 
år sedan, 1717, och om han fått möjlighet att nu skriva nya sonater så skulle han ha skrivit dem i en mer 
elegant stil. 
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Illustration 9: Sonat III ur Der Brauchbare Virtuso av J Mattheson, inledning sats 2. 

För att en musik skriven på detta sätt, med ständiga arpeggierande rörelser som ofta utnyttjar den 
ettstrukna oktaven, skall fungera klangmässigt på flöjten, krävs att det lägsta registret är så kraftfullt 
som möjligt. Just detta var en särskilt framträdande klanglig egenhet hos de franska flöjterna från 
tiden runt 1700, instrument som utgjorde förebilder för de tyska instrumentbyggare som under 1700-
talets början började bygga flöjter. Genom en kraftig konisk borrning uppnådde man ett tonstarkt 
lägsta register, till viss del på bekostnad av det högsta registret i den tredje oktaven som kunde bli 
otydligt och svårt att använda. Den här typen av borrning förblev den dominerande även då flöjtens 
konstruktion förändrades på ett avgörande sätt strax efter 1720. I och med att det vid de olika hoven 
i Europa användes olika stämtonshöjder var det nödvändigt att kunna anpassa blåsinstrumenten till 
en tonhöjd som kunde variera från a’  390 Hz till a’  422 Hz. Detta löste man genom att låta 
den tredelade flöjten bli fyrdelad. Därigenom kunde den del som var avsedd för vänster hand, som 
genom att den låg närmast anblåsningshålet fick störst påverkan på tonhöjden, bytas ut och ersättas av 
en annan av en annan längd vilket gav en annan tonhöjd.

Johann Joachim Quantz var, förutom att han var flöjtist i Dresden och lärare till kronprins, sedermera 
kung, Fredrik av Preussen, även flöjtmakare. Några särdrag som utmärkte hans instrument var den 
kraftiga koniciteten i borrningen, tjocka väggar som gav utrymme för en stor inre diameter, låg 
stämton (de bevarade flöjterna från hans tillverkning har alla en stämtonhöjd på a’  390 Hz) och en 
extra klaff för att enharmoniskt kunna skilja mellan d# och eb. Sammantaget gjorde detta Quantz 
flöjter mycket lämpade för stycken med låg tessitura och arpeggierande rörelser; därtill var hans 
instrument, genom den ovan nämnda extra klaffen, extra lämpliga för tonarter som E-dur och Eb-
dur.151

Runt om i Europa i övrigt förändrades emellertid successivt borrningen på flöjterna till en minskad 
konicitet, vilket gynnade det högre registret, något som passade med ett tilltagande elegant ideal, där 
flöjten ofta var ett slags klangkrona. Dessa instrument var också mycket mer lättspelade och krävde 
inte lika mycket luft. Tonhöjden höjdes successivt och man hade under 1730-talet i allmänhet lämnat 
den ursprungligen franska låga stämtonen a’  390 Hz (ungefär en helton under vår stämton idag) 
och närmat sig a’  410 – 420 Hz. 

                                            
151 Mary Oleskiewicz: The Trio in Bach’s Musical Offering. A Salute to Frederick’s Tastes and Quantz’s 
Flutes?, i David Schulenberg (red): Bach Perspectives Volume Four. The Music of J. S. Bach, Analysis and 
Interpretation, Lincoln 1999, s 96. 
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Instrumentet vann snabbt i popularitet i såväl Tyskland som Europa i stort och konkurrerade snart ut 
blockflöjten. Fram till mitten av 1700-talet växer mängden repertoar mycket kraftigt, och då inte 
minst den medelsvåra repertoaren för ”Liebhaber”. 

Flöjten och Bach 
Avsnittet har som syfte att ge en inblick i hur flöjten successivt, om än sporadiskt 
förekommande, blir en del av det instrumentarium Bach komponerade för. Den 
bild som framskymtar i den bevarade produktionen är att han inte kontinuerligt 
hade någon flöjtist att tillgå i Leipzig. Men det verkar också vara så att när det fanns 
en flöjtist till Bachs förfogande, var denne flöjtist utomordentligt skicklig eftersom 
Bach skrev tekniskt mer utmanande än någon annan tonsättare. 

Bachs första bekantskap med flöjtinstrumentet kan ha varit 1717 då han, strax innan 
han skulle börja sin tjänst i Köthen, var i Dresden för att bland annat tävla i 
orgelspel mot Louis Marchand, en tävling arrangerad av konsertmästaren i Dresden, 
Volumier.152 I Dresden fanns vid den här tiden (se s 57) den franske flöjtisten 
Buffardin som försteflöjtist; det är möjligt att Bach i samband med detta besök lärde 
känna Buffardin och genom honom fick en första inblick i instrumentets 
möjligheter och begränsningar.  

De första kompositioner av Bach där flöjt förekommer är kantaterna med 
numrering BWV 173a respektive BWV 184a samt den femte 
Brandenburgkonserten, BWV 1019. Förutom att kantaterna med säkerhet kan 
hänföras till Bachs tid i Köthen då båda kantaterna är hyllningskantater till kurfurste 
Leopold av Anhalt-Köthen, är det omöjligt att med säkerhet fastställa när de skulle 
ha skrivits. De flesta nutida skribenter daterar åtminstone BWV 173a till 1722, 
bland annat med utgångspunkt i autografens piktur samt librettots innehåll och 
utförande.153

Fanns det några flöjtister i ensemblen i Köthen? De enda flöjtister som är nämnda i 
samband med Bach och Köthen är ”Cammer Musicus” Johann Heinrich Freytag 
och Johann Gottlieb Würdig.154 Freytag dog emellertid 1720, okänt när under året, 
och Würdig blev 1717 ledare för stadens pipare och går inte att spåra efter 
sommaren 1722.155 Det verkar alltså inte vara fruktbart att försöka datera kantaterna 
efter dokumenterat närvarande flöjtister.  

Vid sidan av de båda kantaterna är alltså den enda bevarade komposition som 
engagerar en flöjt, och som med säkerhet kan beläggas till Bachs tid i Köthen, den 
femte Brandenburgkonserten i D-dur, instrumenterad för en sologrupp bestående 
av flöjt, violin och cembalo samt tuttigrupp. Både flöjt- och violinstämman har 
                                            
152 Marshall 1979, s 479. Marchand kom aldrig till tävlingen utan försvann från Dresden dagen före. 
153 Marshall 1979, s 480; Ulrich Prinz: J. S. Bachs Instrumentarium. Originalquellen, Besetzung, Verwendung, Kassel 
2005, s 247; Hans-Joachim Schulze: Die Bach-Kantaten. Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian 
Bachs, Leipzig 2006, s 670. 
154 Prinz 2005, s. 258-259. 
155 Ardal Powell med David Lasocki: Bach and the Flute: the Players, the Instruments, the Music. Early Music,
vol 23:1 (1995) s 19-20. 
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måttlig svårighetsgrad, medan däremot cembalostämman är mycket virtuos. 
Konserten framfördes i sin helhet 1719 för att inviga en ny cembalo som köpts in 
till Köthen.156 Konsertens mellansats, instrumenterad för kammarmusiksättningen 
flöjt, violin och cembalo, kan ha komponerats redan 1717 inför det ovan nämnda 
besöket i Dresden. Noteras skall även att flöjtstämman i BWV 173a, den bevarade 
hyllningskantaten till furste Leopold, har en mycket moderat svårighetsgrad och 
även om flöjtstämmorna i BWV 184a är mer tekniskt krävande, är de inte solistiskt 
bärande utan Bach utnyttjar flöjterna mer som klangfärg tillsammans med violin 
eller med enklare diskantstämmor.  

1723 tillträdde Bach sin tjänst som Thomaskantor i Leipzig och påbörjade då 
arbetet med att komponera kantater för kyrkoårets alla söndagar. Av de fem 
årgångar kantater han enligt uppgift komponerade har vi idag kvar tre, varav de två 
första är kompletta; de härrör från tiden juni 1723 – maj 1725.157

I den första kantatårgången återfinns en flöjtstämma i fyra kantater, samtliga från 
våren 1724: BWV 67 uppförd 16/4, BWV 172 28/5, BWV 173 29/5 och BWV 
184 30/5. Koncentrationen av kantater kring slutet av maj beror på att pingsten 
inföll 28-30 maj detta år. Dessa tre pingstkantater baserar sig på redan komponerade 
verk, BWV 173 och BWV 184 baseras på BWV 173a och BWV 184a (se ovan) 
men med ny text, BWV 172 skrevs 1714 i Weimar och framfördes då i en annan 
tonart. Det är rimligt att anta att Bach till denna pingsthelg hade tillgång till två 
flöjtister men lika rimligt är det att det var ett undantagsfall. Kantat BWV 67 
förutsätter en flöjt som i en sats har en självständig stämma; i övrigt spelar flöjten 
colla parte med andra instrument – oboe, violin eller oktaverande med viola. Det 
verkar vara en enstaka händelse att Bach till denna kantat hade tillgång till en 
flöjtist. Kvarstår då frågan hur det egentligen var med Johannespassionen, som 
framfördes för första gången bara en vecka tidigare, 7/4 1724. 

Den Johannespassion vi idag känner engagerar två flöjter, därtill i två arior där 
flöjten (-erna) är obligata instrument.158 Huruvida Bach verkligen instrumenterade 
den första versionen av verket med två flöjter har ifrågasatts av bland andra Alfred 
Dürr.159 Dürr hänvisar i sitt resonemang främst till att det från den första versionen 
enbart finns de vokala ripienostämmorna och dubblettstämmorna till stråkgruppen 

                                            
156 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach, i The New Grove Online http://www.grovemusic.com (2007-03-
28),
157 Varje kantatårgång inleddes med första söndagen efter Trefaldighetssöndagen, vilket hade praktiska skäl då 
Bach tillträdde sin tjänst till Trefaldighetssöndagen 1723. Det naturliga hade annars varit att Bach hade följt 
kyrkoåret, från Första söndagen i advent till Domsöndagen. 
158 Satserna är numrerade 9 respektive 35 i Neue Bach-Ausgabe, vilken är den utgåva som används vid merparten 
av uppförandena av Johannespassionen idag. Den baseras på den inledande revisionen från 1739 och den fjärde 
versionen från 1749 i kombination med det partitur som fullbordades ca 10 år efter Bachs död. Sats nr 9 spelas 
på två flöjter unisont och nr 35 oftast på en flöjt mot en oboe da caccia, men det finns en anteckning i det 
postumt fullbordade partituret, att även nr 35 skulle spelas på två flöjter unisont och dessutom två oboe da 
caccia unisont (Hans-Joachim Schulze och Christoph Wolff: Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches 
Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs, Teil III, Leipzig 1988, s 985-1023). 
159 Alfred Dürr: St John Passion. Genesis, Transmission, and Meaning, Oxford 2000. 

http://www.grovemusic.com
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bevarade, alltså inget partitur och inga blåsarstämmor, inte heller vokala eller 
instrumentala soliststämmor.160 Till året därpå, 1725, då verket skulle uppföras på 
nytt, nu i Thomaskyrkan (1724 ägde framförandet rum i Nikolaikyrkan) arbetade 
Bach fram ett nytt material, därtill med stora förändringar. Här finns nu tydligt två 
separata flöjtstämmor med solistiska inslag.  

Generellt kan man säga att flöjtens roll i den gängse versionen av Johannespassionen 
är relativt ringa. Antingen har flöjterna en funktion som klangfärgning i så måtto att 
de spelar colla parte eller oktaverar viola- eller tenorstämman, eller också är 
tonarterna sådana i de mer solistiska satserna att instrumentets klang blir beslöjad.161

Det enda undantaget är den korta satsen med nummer 23f i Neue Bach-Ausgabe där 
flöjterna spelar i ett läge och i en tonart som passar instrumentet.  

Kan det helt enkelt ha varit så att Johannespassionen 1724 framfördes utan flöjter? 
Hur var då versionen från 1724 instrumenterad i de satser vilka vi idag känner som 
arior med flöjt (ariorna ”Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten” och 
”Zerfließe, mein Herz, in Fluten der Zahren”)? Alternativen är få; enbart oboe eller 
violin är aktuella då det är dessa två melodiinstrument som finns i orkestern. 
Kanske är det mest troliga att båda dessa arior spelades av violinen, något som får ett 
visst stöd av att flöjten i arian nr 35 i 1749 års version dubbleras av just en violin – 
något man oerhört sällan hör vid nutida framföranden.  

Ytterligare stöd för att den första versionen från 1724 inte var instrumenterad med 
flöjter kan ses i den revision som Bach hade för avsikt att genomföra inför ett 
framförande av verket 1739 – återigen i Nikolaikyrkan. Där anger han inledningsvis 
att instrumentariet skall vara: ob 1,2; vl 1,2; vla, bc. Denna revision, som aldrig blev 
klar eftersom framförandet ställdes in då staden inte gav sin tillåtelse, bygger på 
partituret till 1724 års version. Bach hann skriva ner tio satser i reviderat skick men 
ingenstans noteras att någon flöjt skall finnas med, däremot oboer.162

Inte förrän i augusti 1724 kan vi se att Bach på regelbunden basis har åtminstone 
en flöjtist att tillgå. Fram till mitten av november samma år finns det minst en sats i 
majoriteten av denna periods kantater, som ställer höga krav på en flöjtist, ofta i en 
stil som påminner om den Mattheson använde sig av i exemplet ovan (se s 58). 
Ingen annan period hos Bach har en sådan koncentration av verk med flöjt som 
just hösten 1724.  

                                            
160 I vokala och instrumentala solostämmor från denna tid återfanns hela verket, alltså inte bara de solistiska 
insatserna såsom är praxis idag. Solisterna spelade och sjöng alltså allt medan instrumentalister och sångare med 
ripienostämmor anslöt i vissa partier som krävde större besättning.
161 De båda ariorna går i B-dur respektive f-moll, två tonarter som på flöjt blir klangligt blir svaga jämfört med 
korstonarter med få förtecken. Se s 89f för ett fördjupat resonemang kring betydelsen av olika tonarter för 
flöjtens klang.
162 För ytterligare diskussioner kring denna besättningsfråga se Schulze och Wolff 1988, s 985-1023. Tilläggas 
bör att även viola da gamban saknas i uppräkningen trots att arian ”Es ist vollbracht” i de versioner vi känner 
till förutsätter en gamba. Lutpartiet är inte på samma sätt entydigt avsett för luta, då lutan av Bach i vissa 
versioner är ersatt med en orgelstämma. 
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Det är slående att Bach under den här perioden enbart verkar ha betraktat flöjten 
som ett solistiskt instrument. Endast undantagsvis spelar flöjten med i satser med 
större besättning och även när det förekommer är det i en solistisk funktion. Ett 
exempel på detta är första satsen ur kantat BWV 94, där koralen ställs mot en 
instrumental sats, som har drag av en flöjtkonsert, se Illustration 10: 

Illustration 10: BWV 94, takt 15-17. Partiturordning: Fl, Ob 1, Ob 2, Vl 1, Vl 2, Vla, 
SATB, generalbas. 

Först senare använder Bach flöjten även som klangfärgning i orkestersatser.  

Efter 1724 förekommer flöjt mer sporadiskt i Bachs bevarade produktion, vilket 
stämmer överens med att Bach uppenbarligen betraktade flöjt som ett instrument 
som inte var absolut nödvändigt men önskvärt för att åstadkomma omväxling. De 
blåsinstrument som Bach själv ansåg vara helt oundgängliga var trumpet (tre 
stycken), oboe (tre stycken varav en även oboe da caccia) samt fagott (en).163 I mars 
1729 tar Bach över ledarskapet för Leipzigs Collegium Musicum, vilket 
sammanfaller med att hans användande av flöjt ökar markant. Sannolikt kunde han 
använda sig av dessa musiker, till allra största delen studenter vid universitetet i 
Leipzig, i de olika framföranden som ägde rum i stadens kyrkor.164

                                            
163 BD I, nr 22. 
164 Prinz 2005, s 259. 
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Bachs kammarmusik med flöjt 
Inledningsvis presenterar jag översiktligt de olika kammarmusikaliska verken med 
flöjt i ett slags tabellform. Den textliga framställningen följer ordningen i denna 
tabell.  

Partita (Solo) a-moll, flöjt, BWV 1013, ca 1724 

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Allemande a |:19:||:27:| = 48 C
Corrente a |:22:||:30:| = 62 3

4
Sarabande a |:16:||:30:| = 46 3

4
Bourré Anglaise a |:20:||:50:| = 70 2

4

Sonat e-moll, flöjt och generalbas, BWV 1034, ca 1724 

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Adagio ma non tanto e 30 C
Allegro e 70 Struket C
Andante G 55 3

4
Allegro e |:42:||:46:| = 88 3

4

Sonat h-moll, flöjt och obligat klaverinstrument, BWV 1030 ca 
1736

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Andante h 119 C
Largo e dolce D |:8:||:8:| = 16 6

8
Presto h 83 Struket C
[Allegro] h |:32:||:32:| = 64 12

16

Sonat A-dur, flöjt och obligat klaverinstrument, BWV 1032 ca 1736 

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Vivace A 61|…|2 (ofullständig) C
Largo e dolce a 37 6

8
Allegro A 255 3

8
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Triosonat G-dur, flöjt, violin och generalbas, BWV 1039, ca 1736-
1741?

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Adagio G 28 C
Allegro ma non presto G 113 3

4
Andante e 18 C
Presto G 142 Struket C

Triosonat c-moll, flöjt, violin och generalbas, BWV 1079, 1747 

Satsnamn Tonart Taktantal Taktart
Largo c |:16:||:32:| = 48 3

4
Allegro c 249 2

4
Andante Eb 30 C
Allegro c 113 6

8

Den tidigare Bach-forskningen menade att de flesta kammarmusikaliska verken 
komponerades under Bachs period i Köthen, 1717-1723, men det enda 
instrumentala verk med flöjt som säkert kan dateras till denna period är den femte 
Brandenburgkonserten 1719. I fråga om de övriga verken är argumenten 
övertygande för att de tillkom under perioden i Leipzig, 1723-1750. Som vi redan 
konstaterat var det inte sannolikt att det fanns någon flöjtist i Leipzig före april 
1724. Däremot måste Bach under hösten 1724 ha haft tillgång till en mycket 
kapabel flöjtist; det är på grundval av detta som dateringen av solopartitan i a-moll, 
BWV 1013, och sonaten i e-moll, BWV 1034, numera antas vara just 1724 – även 
om detta inte med säkerhet går att belägga.165 Helt säkert kan vi konstatera att e-
mollsonaten tillkom före 1726/1727 då en partituravskrift har kunnat tillskrivas en 
Johann Peter Kellner, som var en av dem som flitigast kopierade Bachs musik.166

Båda dessa fyrsatsiga verk ställer stora krav på flöjtisten. Partitan är till sin form en 
ganska typisk tysk svit, bestående av fyra satser med danssatstitlar. Samtliga satser är 
också tvådelade med repriseringar. Partitan är ett av få verk, kanske det enda, för 
flöjt från 1700-talet som utnyttjar flöjtens hela omfång, från d’ till a’’’. 

                                            
165 Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach, i The New Grove Online http://www.grovemusic.com (2007-03-
28). Denna tanke kring datering framförs också i Marcello Castellani: J. S. Bachs ”Solo pour la flûte 
traversière“: Köthen oder Leipzig? Tibia vol 14 (1989), s 567-573. BWV 1013 benämns allmänt Partita men på 
det enda bevarade manuskriptet, ej autograf, är stycket benämnt Solo pour la Flute Traversiere par J. S. Bach
(Schmitz 1963, s 8). 
166 Russell Stinson: The Bach Manuscripts of Johann Peter Kellner and His Circle. A Case Study in Reception History,
Durham NC 1990, s 166. 

http://www.grovemusic.com
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Sonaten i e-moll, BWV 1034, för flöjt och generalbas är en sonata da chiesa med en 
inledande harmoniskt komplex sats med ständiga förhållningar mellan flöjtstämman 
och basstämman. Generalbasstämman leder inledningsvis tankarna till en vandrande 
bas i en andantesats men senare får stämman tydligt imiterande drag. Sonatens andra 
sats är ett av de tidigaste exemplen hos Bach på det Scheibe beskrev som Sonate auf 
Concertenart (se s 50), alltså komponerandet av en sonatsats som om den vore en del 
av en solokonsert. Tydligare än i kanske några av de andra exemplen från Bachs 
produktion kan solo- och tuttiasvnitt urskiljas. Den tredje satsen, i parallelltonarten 
G-dur, är uppbyggd över en ostinatobas. Sonaten avslutas med ett tvådelat allegro, 
som, trots sin synbara direkthet och enkelhet, uppvisar en hel del dialoger mellan 
stämmorna. 

De båda sonaterna för flöjt och obligat klaverinstrument, sonaten i h-moll BWV 
1030 och sonaten i A-dur BWV 1032, komponerades sannolikt vid mitten av 
1730-talet. Till båda sonaterna finns autografer att tillgå. Dateringen till 1736 
grundar sig på när dessa autografer är nedtecknade, vilket troligen endast anger när 
de som senast kan vara komponerade.167 Det är emellertid ganska sannolikt att båda 
sonaterna är tillkomna under Bachs tid som ledare för Collegium Musicum. 
Marshall pekar vidare på möjligheten att framför allt h-mollsonaten, som är ett av 
Bachs mest omfångsrika och intrikata kammarmusikaliska verk, kunde vara avsedd 
för Buffardin som vid mitten av 1730-talet fortfarande befann sig i Dresden.168

Kompositionssättet, att komponera en triostruktur för två instrument, där 
klaverinstrumentets högerhand får en likvärdig funktion med melodiinstrumentet, 
är en strukturell utveckling av sonatgenren som blev betydelsefull för utvecklingen 
av det sena 1700-talets sonater för klaver med beledsagande melodiinstrument. 
Bach är en föregångare i detta skrivsätt där klaverinstrumentet kan sägas bli befriat 
från ackompanjerande roll till självständighet; det är under perioden i Leipzig han 
utvecklar denna teknik. De sex violinsonaterna, BWV 1014-1019, är de första 
kompositionerna av den här typen och de är också i original skrivna såväl i denna 
form som för den aktuella besättningen. När det gäller sonaten i h-moll, BWV 
1030, finns en tidigare version av cembalostämman bevarad, noterad i g-moll. 
Därför har det diskuterats om sonaten ursprungligen var skriven för oboe och 
klaver eller om den även i sin g-mollversion var tänkt för flöjt eller kanske till och 
med var en triosonat för två flöjter.169

Att sonaten ursprungligen skulle ha kunnat vara en triosonat som Bach bearbetat är 
möjligt, även om detta arbetssätt är betydligt troligare när det gäller de sex 
triosonaterna för orgel, BWV 525-530. Här finns bevarade exempel på att flera 
satser ursprungligen är hämtade från någon kantat eller liknande verk som Bach 

                                            
167 Schmitz 1963, s 29. 
168 Marshall 1989, s 217. 
169 Se bland annat Barthold Kuijkens förord till Breitkopfs utgåva av sonaten och Michael Heineman (red): Das
Bach-Lexikon. Laaber 2000, s 193. 



66

komponerat tidigare.170 Därefter har han noterat ner styckena i en strikt triostruktur 
för två manualer och pedal. I jämförelse med den strukturen är h-mollsonaten 
betydligt mer komplex. En annan intressant komponent i skrivsättet med utskriven 
cembalostämma är att Bach återigen kan sägas beskära musikerns frihet i relation till 
notbilden. Med en besiffrad generalbasstämma var klaverspelarens innovativa 
förmåga betydelsefull, och det förväntades att denne skulle kunna omsätta den 
besiffrade basstämman till en flerstämmig sats med korrekt stämföring. Med den 
obligata klaverstämman tar Bach så att säga kommandot över framförandet. 

H-mollsonatens inledande andante har en kontrapunktisk och harmonisk 
komplexitet som inget annat kammarmusikaliskt verk från den här tiden. Satsen är 
återigen ett exempel på en sonatsats skriven i konsertens ritornellform. Den följs av 
en rikt ornamenterad sicilianosats (dock benämnd Largo e dolce) där den obligata 
klaverstämman de facto är en utskriven generalbassats, långt ifrån våra dagars ofta 
ganska tunna generalbasrealiseringar. Här är generalbassatsen oftast femstämmig, inte 
sällan är den översta linjen i samma läge som, eller högre än, flöjtstämman och mot 
slutet av satsen skriver han därtill in oktavering av baslinjen.  

Sonatens avslutande sats är tudelad och består av en inledande strikt fuga, i vad som 
kan kallas stile antico, som följs av en gigue, uppbyggd kring imitation mellan de två 
överstämmorna. 

Sonaten i A-dur återfinns noterad på de tre system som blev över längst ned på 
sidorna av partituret till konserten i c-moll för två cembali och orkester. Efter 
konsertpartiturets slut upptar flöjtsonaten samtliga system på kommande sidor i 
nothäftet. Varför Bach noterade på det här sättet går bara att spekulera i men en 
möjlighet är att musiken, såväl cembalokonserten som flöjtsonaten, skulle användas 
vid en och samma konsert med Collegium Musicum i Leipzig, och att det därför 
helt enkelt var av praktiska skäl. Sonaten är inte komplett då ett antal system, 
motsvarande ungefär 46 takter ur den första satsen, saknas. De är helt enkelt 
bortklippta ur autografen, något som gjordes under Bachs tid.171

Såväl den inledande ofullständiga satsen som den avslutande tredje satsen är baserad 
på ritornellstrukturen men i en betydligt enklare kompositorisk stil än h-
mollsonatens. Andra satsen, benämnd Largo e dolce, är en sicilianoliknande sats i den 
något överraskande tonarten a-moll. Det naturliga hade varit att satsen skulle ha 
varit i A-durs parallelltonart f#-moll. Mellansatsens tonart har lett till spekulationer 
om en ursprunglig version av sonaten med yttersatserna i C-dur. 

                                            
170 Siegbert Rampe (red): Bachs Klavier- und Orgelwerke. Das Handbuch, Laaber 2008, s 799. 
171 Att det gjordes under Bachs tid kan säkerställas genom att några bastoner till konserten också klipptes bort 
och att Bach själv skrev in dem med bokstavsnotation vilka de skall vara. För mer utförliga diskussioner kring 
anledning och även kring möjliga rekonstruktioner hänvisas i första hand till Michael Marissen: A Critical 
Reappraisal of J. S. Bach's A-Major Flute Sonata, The Journal of Musicology, vol 6:3 (1988), s 367-386 och 
Jeanne R Swack: J. S. Bach’s A Major Flute Sonata BWV 1032 Revisited, i Daniel R Melamed: Bach Studies 
2, Cambridge 1995, s 154-174 samt utgåvorna på Bärenreiter (Schmitz), Breitkopf (Kuijken) och Henle 
(Eppstein) som alla tre presenterar varsitt rekonstruktionsförsök. 
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Den bevarade kammarmusikaliska produktionen med flöjt som med säkerhet har 
ansetts vara av Bach, inbegriper även två triosonater, BWV 1039 i G-dur för två 
flöjter och generalbas och sonaten i c-moll ur Ein musikaliches Opfer, BWV 1079, 
för flöjt, violin och generalbas. 

BWV 1039 är en sonata da chiesa i fyra satser, långsam – snabb – långsam – snabb, 
som möjligen ursprungligen var en triososonat i G-dur för två violiner och 
generalbas. Senare, runt om 1740, bearbetade Bach sonaten och anpassade den för 
gamba och obligat klaverinstrument.172 Som triosonat för två flöjter är verket inte 
klangmässigt särskilt lyckat, då flöjterna genomgående ligger i ett förhållandevis lågt 
läge, som inte heller utnyttjar den arpeggierande figuren som är så effektiv i såväl 
solopartitans två inledande satser och i tre av e-mollsonatens fyra satser. 

Triosonaten ur Ein musikaliches Opfer, BWV 1079, är i samtliga fyra satser baserad 
på det så kallade kungliga temat från Bachs berömda besök i Berlin 1747 hos 
Fredrik II. Tonarten c-moll är vid första anblicken ogynnsam för flöjten men med 
en flöjt som ansluter till den tradition som Quantz representerade (se s 58), fungerar 
verket mycket väl även om det ställer stora tekniska krav. Stilistiskt är sonaten en 
slags reverens till Fredrik II med en tydlig dragning till den galanta stilen, inte minst 
i den tredje satsen.173

Vid sidan av de sonater, som kort beskrivits ovan, finns det tre flöjtsonater där det 
fortfarande råder stor osäkerhet kring upphovsmannaskapet. Det är de två tresatsiga 
sonaterna för flöjt och obligat klaverinstrument i Ess-dur (BWV 1031) respektive 
g-moll (BWV 1020), samt sonaten för flöjt och generalbas i C-dur, BWV 1033, 
med fyra satser. 

Hur kan vi då resonera kring E-dursonaten i relation till beskrivningarna av de 
övriga kammarmusikaliska verken? Som vi redan konstaterat i avsnittet kring genre 
och stil framstår E-dursonaten som enkel i sin harmoniska struktur med sin 
generellt långsammare harmoniska rytm. Därtill har sonaten ytterst få inslag av 
imitation eller dialog mellan de olika stämmorna, något som är så vanligt i Bach 
övriga kompositioner. I E-dursonaten dominerar i stället melodistämman totalt 
över basstämman.  

Sammanfattning 
I avsnittet om besättning har jag fokuserat på flöjtinstrumentet och då inledningsvis 
dess konstruktion när det i början av 1700-talet blev alltmer vanligt förekommande 
i tyska ensembler och orkestrar. Centrum för denna utveckling var Dresden; det var 
även i Dresden som en instrumentidiomatisk kompositionsstil utvecklades som i 
realiteten var en vidareutveckling av hur man skrev för violin med ständiga 
arpeggierande rörelser. 
                                            
172 Eppstein 1966, s 73. 
173 Litteraturen kring Ein musikalisches Opfer i allmänhet är mycket rikhaltig. Triosonaten specifikt behandlas 
bland andra av Oleskiewicz 1999, s 79-110, som därvid lägger särskilt fokus på flöjtens funktion i verket. Se 
också föreliggande avhandlings avsnitt om galant stil, s 53-56. 
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Jag har också konstaterat att Bach inte på allvar började använda sig av flöjt förrän 
på hösten 1724, men när han då gör det skrev han solistiskt och, i jämförelse med 
annan flöjtmusik, mer avancerat och tekniskt krävande. Det allra första framförandet 
av Johannespassionen ägde rum i april 1724 och även om vi idag tar för givet att 
verket är instrumenterat med flöjt för jag ett resonemang som pekar på att flöjterna 
tillkom i partituret först till 1725 års framförande. 

Bachs kammarmusik med flöjt är inte till antalet så omfattande men stilistiskt 
intressant då verkens tillkomsttid med allra största sannolikhet spänner över en 
tidsperiod av knappt 25 år – från a-mollpartitan från 1724 (eller möjligen tidigare) 
till triosonaten ur Ein musikalisches Opfer från 1747. I avsnittet har jag gått igenom 
de olika sonaterna utifrån övergripande struktur och utseende och kunde därmed 
konstatera att E-dursonaten är tämligen skild från de andra verken, kanske framför 
allt med tanke på den enkla harmoniska strukturen, melodistämmans dominans 
över basstämman samt den ringa graden av imitation mellan stämmorna.  

Avslutande reflektioner 
Utifrån den historiska socio-kulturella kontext jag har försökt bygga upp i detta 
kapitel, med utgångspunkt i den specifika sonaten, tyder många resonemang på att 
E-dursonaten är ett verk skrivet för en speciell mottagare i en specifik miljö. Inte 
minst stärks detta av det avslutande avsnittets genomgång av Bachs övriga 
kammarmusik med flöjt. Bland dessa verk är det bara i E-dursonaten som Bach 
använder sig i så hög grad av ett idiom som sätter melodin före harmoniken, såsom 
Scheibe önskade, Telemann skrev och Mattheson undervisade. I övrig musik lyser 
det kontrapunktiska förhållningssättet igenom, och vi finner ritornellformen och de 
oupphörliga dialogerna mellan olika stämmor. I E-dursonaten har vi egentligen 
bara Sicilianan som kommer i närheten av detta. Kanske är det just av den 
anledningen som sonaten utmanar. Kanske är det också tonarten i sig som utmanar 
– även i Bachs produktion är E-dur en mycket ovanlig tonart och påfallande ofta 
förekommer den i de vokala verken när texten och musiken talar om emotionell 
smärta eller sorg. 

Det finns många aspekter av en historiks socio-kulturell kontext som jag inte berört 
i det här kapitlet; jag har försökt förhålla mig till en kontext som tar sin 
utgångspunkt i ett partitur för att se vart det kan leda mig. Därför är kapitlet att 
betrakta som en framskrivning av en historisk socio-kulturell kontext.  
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KAPITEL 5: ANALYS 

Inledningsvis diskuterar jag de olika satsernas notation174 utifrån inventio-begreppet 
och hur denna möjliga inventio har disponerats i de olika satserna, men också hur de 
olika satserna är sammansatta, såväl på ett horisontellt – melodiskt – som på ett 
vertikalt – harmoniskt – plan. Här återfinns också såväl överbryggande partier som 
utskriven ornamentik.  

I kapitlets andra huvuddel belyser jag olika aspekter som hör samman med den av  
J S Bach specificerade instrumentationen. Här diskuterar jag också 
tempereringsfrågor samt den betydelse valet av klaverinstrument har för 
tonbildning och artikulation på flöjtinstrumentet. 

I den tredje huvuddelen, med rubriken ”Konventioner”, är utgångspunkten de 
uppförandepraktiska konventioner som är föremål för interpretens överväganden. 
Vid sidan av ornamentik diskuterar jag andra uppförandepraktiska element såsom 
tempo och artikulationsmarkeringar.  

Kapitlet är därmed disponerat enligt den modell av ett verks klangstruktur som jag 
diskuterade i kapitel 3, se s 25. 

I enlighet med resonemanget om källorna för Bachs sonat i E-dur, BWV 1035 (se s 
38), använder jag mig av manuskript b) som utgångspunkt för detta kapitel.  

Notation
I detta avsnitt ligger fokus på sonaten ur ett inommusikaliskt perspektiv, där jag går 
igenom varje sats för sig och resonerar kring en möjlig inventio för respektive sats. 
Därför vill jag inledningsvis påminna om att inventio inte med nödvändighet likställs 
med ett melodiskt tematiskt material. En tonart kan vara en inventio. Lika gärna kan 
en sats inventio utgöras av en rytmisk figur, en kompositorisk teknik, en genre, ett 
harmoniskt mönster eller en kombination av olika element av den här typen. 
Inventio utgör, på ett hypotetiskt plan, det musikaliska material, som ur någon 
aspekt, får tonsättaren att fatta de kompositoriska beslut vilka leder fram till en viss 
komposition; inventio representerar alltså verkets grundläggande idé. 

Sats 1 – Adagio ma non tanto 
Sonatens inledande sats är endast 20 takter lång. Satsen präglas av den rika 
ornamenteringen i framför allt flöjtstämman, men bakom dessa ornament finns en 
tydlig struktur. Satsen är tudelad (dock utan repriseringar) med en avslutande coda. 
Efter åtta takter kommer en kadensering i dominanten H-dur vilket avslutar den 
första delen. Efter ytterligare nio takter kadenserar satsen i E-dur, därefter följer en 
tre takter lång coda. 

                                            
174 Begreppet ”notation” står i kapitlet för verkets noterade gestalt. 
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Utformningen av satsen för tankarna till ett preludium i en fransk svit. En sådan sats 
förväntades ha karaktären av en improvisation och för musikern fungera som ett 
slags uppvärmning och etablerande av den tonart som resterande satser skulle ha. I 
övrigt fanns dock inga tydliga formanspråk förknippade med ett preludium. Att 
förse en sats av den här typen med repriser skulle te sig motsägelsefullt, då den 
improviserande karaktären därmed skulle gå förlorad. Vi kan naturligtvis vända på 
det resonemanget och betrakta frånvaron av repriser som indikation på att den rika 
notationen verkligen är just ornament som skulle klinga en gång, och då möjligen 
behandlas tämligen fritt. 

Bach var i jämförelse med sin samtid generellt sett ovanligt noggrann med att 
notera ornamentik, eller diminutioner som de också kan kallas, något han ju också 
kritiserades för (se s 55). Det vanligaste var annars att långsamma satser från den här 
tiden mer eller mindre bestod av ett skelett, som den utförande musikern skulle 
försköna med allehanda ornament. Den typen av satser finner vi ytterligt sällan hos 
Bach. Att han valde att notera mer än som var brukligt, i vart fall inom ramen för 
en italienskinfluerad tradition, kan sannolikt hänföras till att hans harmonik var 
rikare och texturen tätare med en rörlig basstämma, vilket sammantaget gjorde det 
svårare att som musiker fritt utsmycka utan att riskera att snarare förstöra än att 
ytterligare försköna.175 Därtill är det inte osannolikt att Bach, på samma sätt som 
framför allt franska tonsättare, noterade allt för att undvika musikerns inblandning i 
själva kompositionen.  

Ornament återfinns i såväl flöjtstämman som basstämman även om karaktären på 
dessa ornament är olika. Flöjtens ornament består av många toner, medan 
basstämmans kan beskrivas som utskrivna enkla korta drillar av olika slag.  

Om vi betraktar satsen som ett preludium till de tre övriga satserna, är det då 
möjligt att hävda att genren kan utgöra satsens inventio? Hur komponerar då Bach i 
relation till konventionella förväntningar på ett preludium? Och vilka är dessa 
förväntningar? Går det överhuvudtaget att fastställa? Det räcker egentligen med att 
titta på alla de olika typer av satser Bach komponerade som benämns ”Preludium” 
så inser vi att det i praktiken är omöjligt att generalisera. Inte heller finner vi någon 
likhet i jämförelse med den instrumentalmusik med drag av franska sviter som Bach 
skrev. I de franska sviterna för cembalo finns inga preludier alls; i lutsviterna leder 
preludierna in i en snabb del, ofta i taktarten 3/8. I Das wohltemperierte Klavier 
återfinner vi många preludier men de har ett helt annat utseende och är även 
sinsemellan olika. Det verkar snarare vara så att Bach i Das wohltemperierte Klavier 
ville visa på så många olika typer och modeller av preludier som möjligt där 
preludiet inte var låst i någon förväntad form. Tittar vi däremot på fransk musik, 
exempelvis sviter av Marain Marais, kan vi spåra en påfallande likhet med E-
dursonaten. Men likheten haltar då Bach i denna korta sats genomgående använder 

                                            
175 Frederick Neumann: Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, with Special Emphasis on J. S. Bach,
Princeton 1978, s 544. 
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sig av sekvenser, och även om den fria karaktären finns där så bryts den av 
triolrörelserna i flöjtstämman i takterna 6-7 och 15-16. I dessa korta partier får 
satsen, i kombination med en figur i basstämman som uppmanar till rytmisk 
stabilitet, en regelbundenhet och sekventiell struktur som i viss mån motsäger 
preludietanken. I dessa partier styrs i stället satsen på ett tydligt sätt av det 
harmoniska skeendet. Att de båda stämmorna växelvis dominerar gör också att det 
är svårt att betrakta satsen som ett preludium i en fransk svittradition. Som vi också 
kommer att se, och som redan antyddes i kapitel 4, är hela sonaten i viss mån 
präglad av denna ambivalens i fråga om genre, stil och tradition. 

Satsens karaktär av improvisatoriskt preludium kan alltså vara en möjlig inventio, en 
annan kan vara att Bach hade ett skelett som han ornamenterade på olika sätt – och 
sannolikt befinner sig inventio någonstans mittemellan, där processerna skedde 
tämligen omedelbart och samtidigt.  

I det följande tittar jag närmare på satsen utifrån antagandet att 
kompositionsprocessen börjar med en enkel idé för att sedan stegvis gå vidare till ett 
komplext utförande. Oavsett om det är rimligt att göra detta antagande, är det 
illustrativt att reducera notbilden. Reduktionen har skett i flera steg och illustreras 
med hjälp av satsens inledande fyra takter, Illustration 11: 

Illustration 11: Sats 1, takt 1-4, med olika grader av reduktion. 

System 1 och 4 återger den ursprungliga nottexten, medan system 2 utgörs av de 
toner i den ursprungliga flöjtstämman som återfinns i besiffringen, en reduktion 
som gjordes för att få en tydligare bild av harmoniskt betydelsebärande toner. 
System 3 är en reduktion av system 2 där alla toner som kan betraktas som 
genomgångstoner, även om de är en del av ackordet, skalats av. System 5 är en 
liknande reduktion av basstämman utgående från originalet i system 4.  

Det går naturligtvis att fortsätta med ytterligare reduktioner. I Illustration 12 visas 
en reduktion där alla förhållningar och toner som bedömts vara ackordisk utfyllnad 
tagits bort:  
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Illustration 12: Reduktion av sats 1. 

Målsättningen med denna reduktion är förenkla utan att förlora känslan för 
musikens innehåll. Satsen blir ett skelett där ändå någon typ av musikaliskt innehåll 
kan förnimmas. Därför har vissa genomgångstoner och upprepade toner behållits. 
Det vi ser har emellertid en regelbunden struktur och är fjärran från en fri 
preludiekaraktär. Om vi nu vänder tillbaka i processen och till flöjtstämman från 
Illustration 12 fogar Bachs ornamenterade flöjtstämma och basstämma, blir det än 
tydligare vilken utsmyckande funktion ornamentiken har:  

Illustration 13: Sats 1, takt 1-6, reducerad sats plus den ursprungliga flöjtstämman. 

Det visuella intrycket av Illustration 13 är dessutom väldigt likt en av de långsamma 
satserna ur Georg Philipp Telemanns ”Methodische Sonaten”, publicerade 1728 
(sonat 1-6) respektive 1732 (sonat 7-12).176 Jag illustrerar det med några takter ur 
den inledande långsamma satsen ur Sonat i A-dur, se Illustration 14:  

                                            
176 I avsnittet om datering av sonaten, se s 41, antydde jag en påverkan från Telemann på Bach. 
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Illustration 14: Sats 1, takt 1-6, ur Telemanns så kallade metodiska sonat i A-dur. 

Telemann skrev sina sonater som didaktiskt material för såväl studier av olika stilar 
som studium i konsten att ornamentera, varför han försåg en sats per sonat med ett 
extra system där han noterade en maximalt ornamenterad version av 
grundstämman. Det vi emellertid kan konstatera är en skillnad i karaktär mellan de 
två tonsättarnas ornament. Telemanns är korta och lite fragmentariska medan Bach 
noterar längre linjer. Återigen kan detta hänga samman med Telemanns syfte med 
sonaterna, varför dessa ornamenterade långsamma satser tenderar att vara 
överbelastade med ornament. Utifrån min egen erfarenhet av att spela Telemanns 
sonater känns dock hans ornament sällan just fria, vilket jag däremot upplever med 
Bachs ornamentik. 

Bachs inledande sats går att reducera ytterligare, men då förloras det musikaliska 
innehållet. I det mest extrema fallet kan exempelvis de två första takterna reduceras 
till följande notbild, se Illustration 15: 

Illustration 15: Sats 1, takt 1-2, reducerat skelett. 

På sätt och vis kan man säga att det som visas i Illustration 15 verkligen är satsens 
inventio, men det är å andra sidan så fullständigt musikaliskt ointressant att frågan 
blir: Hur skapar Bach något intressant ur detta? Ett sätt kan vara att bygga upp 
spänning genom att skapa osäkerhet och oregelbundenhet, vilket är vad Bach gör 
genom att skriva synkoper inom fjärde slaget, en taktdel som normalt sett inte har 
någon betoning. Inledningsvis finner vi dessa synkoper i takt 2 och 7 i de åtta första 
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takterna, fram till den första kadenseringen. Därefter förekommer dessa synkoper 
betydligt oftare, nämligen i takt 9, 11, 12, 13 och i viss mån i takt 16, se Illustration 
16:  

Illustration 16: Sats 1, takt 9-12, flöjtstämman. 

Dessa oväntade betoningar i form av synkoper har inte bara funktionen att skapa en 
känsla av rörelse utan leder också in mot nästa takts första slag, en taktdel som också 
kräver en betoning. De har även en harmonisk funktion då de intensifierar den 
harmoniska rytmen. I codan använder sig Bach av dessa betoningar på ett lite 
annorlunda sätt då han via dem förbereder dissonansen på de följande betonade 
första slagen i såväl takt 18 som 19, se Illustration 17: 

Illustration 17: Sats 1, takt 17-20. 

Kunde dessa betoningar i fjärde taktdelen ha tolkats, i reduktionen, som en åttondel 
föregången av en åttondelspaus, i analogi med takt 4 i exemplet från 
Telemannsonaten (se Illustration 14)? I de flesta av takterna vore det möjligt medan 
det är svårare att föreställa sig den lösningen i exempelvis takt 2 eftersom vi då får 
en oförberedd dissonans på obetonat taktslag vilket inte är i enlighet med 
traditionell dissonansbehandling vid den här tiden. I övriga takter skulle vi erhållit 
en struktur som är än mer regelbunden. 

Bach använder sig även av basstämman för att uppnå den framåtriktade rörelsen i 
satsen. Figuren i Illustration 18, se nedan, återkommer hela 19 gånger i basstämman.  

Illustration 18: Basstämmans rytmiska figur. 

Figuren omöjliggör egentliga vilopunkter i satsen och bidrar också till karaktären av 
oregelbundenhet trots satsens till det yttre helt traditionella upplägg med 8 plus 8 
takter samt en coda. 
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Det harmoniska förloppet i satsen är okomplicerat i ett större perspektiv med tre 
förväntade kadenseringar samt en bedräglig kadens i takt 6.  

Takt 1 (6) 8 17 coda 20
Tonart eller kadensering till E (g#) H E E

I mikroperspektiv är det harmoniska skeendet i takterna 9-14 mer komplext med 
en harmonik som rör sig långt ifrån vanliga och bekväma tonarter även om inte 
själva den harmoniska rörelsen är komplex. Jag väljer här att illustrera detta med en 
grundbas enligt Kirnbergers koncept, se Illustration 19: 

Illustration 19: Sats 1, takt 9-14 med tillagd grundbas (system 3). 

Grundbasen illustrerar på ett tydligt sätt hur den harmoniska rörelsen i det här 
partiet är uppbyggt kring en kvintgång, där en septim adderas till grundackorden, se 
besiffringen under grundbasen, för att därigenom ge dem drivkraft att fortsätta 
kvintgångsrörelsen.  

Om vi återvänder till reduktionen av hela satsen (se Illustration 12), ser det ut som 
om satsen är helt homogen till sin uppbyggnad. I själva verket pendlar den 
oavbrutet mellan agogisk frihet och rytmisk regelbundenhet, något som jag antydde 
ovan när jag berörde triolfigurerna (se s 71). Med 32-delsnoterna signalerar Bach 
fria ornament och då är också basstämman mjukare till sin karaktär och utan tydliga 
åttondelsupptakter. När basstämman emellertid har dessa tydliga upptakter till nästa 
betonade taktslag blir också flöjtstämman mer strikt skriven. Ett exempel på detta 
syns i Illustration 19 ovan i övergången från takt 12 till en mer strikt struktur i takt 
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13 och följande takter. Detta pendlande mellan fritt material och mer bundet är ett 
av satsens tydligaste övergripande karakteristika.  

Sats 2 - Allegro 
Sonatens andra sats är 80 takter lång (32 + 48, med dubbla repriseringar).177

Betraktar vi satsen ur ett fågelperspektiv har den omfångsmässigt och 
uppbyggnadsmässigt likheter med snabba satser i sonater av Emanuel Bach 
komponerade kring 1740: två repriserade delar, den andra ungefär 1,5 gång så lång 
som den första. En ytterligare likhet med Emanuel Bachs sonater är att det 
inledande temat återkommer mot slutet av andra delen, dock lätt förändrat för att 
nå fram till en slutkadensering i tonikan, E-dur.178 Detta är förvisso inget nytt 
kompositoriskt koncept men hos J S Bach möter vi det uteslutande i olika 
danssatser, vilket ger stöd för tanken att satsen – satsbeteckningen till trots – baseras 
på ett danssatskoncept.179 För Emanuel Bach blev den här formen för framför allt 
en första sats i en sonat mycket vanligt förekommande under den period i Berlin då 
han komponerade kammarmusik, från ca 1740 och fram emot 1760. Schulenberg 
framhåller att Emanuel Bach mött formen hos sin far i just danssatser och preludier 
men att han kanske i ännu högre grad influerades av andra tonsättare som 
komponerade i mer utpräglat galant stil, exempelvis Telemann.180 Detta mönster för 
satsens uppbyggnad utvecklas senare till det vi numera kallar sonatform där det 
återkommande temat benämns återtagning. 

Vilken figur är Bachs huvudsakliga inventio? Är det den inledande takten med 
upptakt eller är det varianten av den? Frågan är berättigad då båda figurerna 
förekommer ofta och Bach utnyttjar möjligheten att bryta ner och bygga ut den 
varierade versionen (se t ex takt 26-27, Illustration 23, s 79). Det inledande temat är 
dock det mer pregnanta och är genom sina fjärdedelar tydligt igenkännligt.  

Som tidigare påpekats (se s 50) präglas en rigaudon av tvåtakt, förekomst av en 
inledande upptakt, successivt kortare notvärden samt en accelererande harmonisk 
rytm i perioden. Alla dessa moment kan ses i de inledande fyra takterna, den första 
perioden, som sedan repriseras med ornamentering av fjärdedelarna. Därefter 
präglas satsen av sextondelsrörelser med noggranna artikulationsmarkeringar där de 
långa legatobågarna är iögonfallande. Basstämman är påtagligt rytmiskt och 
harmoniskt drivande men utan melodiska inslag, vilket får anses vara ovanligt för 

                                            
177 Jag väljer i analysen att använda mig av begreppet ”del” i avsnitten om sats 2, 3 och 4. Med ”del 1”, ”första 
delen” etc avser jag därmed från satsens början fram till repristecknet, med ”del 2”, ”andra delen” således från 
repristecknet till satsens slut. 
178 Se exempelvis Sonat i D-dur, H 505, av Carl Philipp Emanuel Bach.
179 För J S Bachs del handlar det om partitan för flöjt sats tre och fyra, Sarabande respektive Bourrée anglaise, 
samt ett antal satser ur de franska respektive de engelska sviterna för klaver. Där kompositionssättet 
förekommer är satsen tvådelad med dubbla repriser och den andra delen längre än den första. Man ser också en 
tydlig kadensering till satsens tonika innan det inledande temat återkommer, alltså ett motsvarande förlopp som 
i E-dursonaten. 
180 David Schulenberg: C. P. E. Bach through the 1740s: The Growth of a Style, i Stephen L Clark (red): C.
P. E. Bach Studies, Oxford 1988, s 219. 
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Bach. Just därför är det oväntat att Bach låter basstämman uppvisa det inledande 
temat i en kort sekvensrörelse åtta takter från satsens slut.  

Av stor betydelse för satsens driv är basstämmans karakteristiska rytmiska figur, se 
Illustration 20: 

Illustration 20: Sats 2, rytmisk figur i basstämman. 

Den här figuren återkommer i olika gestaltningar genom hela satsen och ger, 
genom det tomma första slaget, en tydlig riktning fram till nästa takts första slag 
samtidigt som den inledningsvis ger en komplementär rytm till melodistämmans 
enkla fjärdedelstema. Den första taktens obetonade karaktär understryks också av 
denna figur, se Illustration 21:181

Illustration 21: Sats 2, takt 1-4. 

Basstämmans figur signalerar alltså en betoning på nästa takts första slag, och för 
basstämman fungerar det genomgående medan flöjtstämman i vissa moment inte 
uppvisar samma betoningsmönster, framför allt i de fall när flöjtstämman har längre 
sextondelsrörelser och där den första tonen har en stackatopunkt, se exempelvis 
övergången mellan takt 17 och 18 i Illustration 22 nedan. Måste stämmorna betona 
lika? Enligt min uppfattning är det inte på något sätt nödvändigt utan de båda 
stämmorna kan genom ett betoningsmönster som kontrasterar skapa spänning, och 
kanske framför allt bryta det invanda och förväntade och hos en lyssnare orsaka ett 
visst mått av osäkerhet och därmed uppmärksamhet. 

Dessa två element – flöjtstämmans inledande upptakt med efterföljande fjärdedelar 
och basstämmans åttondelsrörelse med, i sin grundform, paus på den första 
åttondelen – är så avgörande för satsens uppbyggnad att de kan sägas utgöra satsens 
idé, inventio.

Satsens första del har en kadensering till kvinten, H, och där etableras också ett 
stabilt tonalt plan. Precis som konventionerna påbjuder avslutas också den första 
delen med kadensering till H-dur.  

                                            
181 Jag diskuterar även denna takt i avsnittet om förslag, se s 108. 
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Etablerandet av H-dur som tonalt plan föregås av en kvintgång i takt 13-18, baserad 
på en sekvensrörelse med tre upprepningar som genomförs komplett i basstämman 
men enbart två gånger i melodistämman.  

En anledning till att Bach väljer att avbryta sekvensrörelsen i melodistämman, 
förutom att han jämförelsevis sällan upprepar samma figur tre gånger efter varandra, 
kan vara att han behövde åttondelsupptakten till takt 19. Denna upptakt är en 
septim i dominantackordet, vilket förstärker modulationen till H-dur, se Illustration 
22:  

Illustration 22: Sats 2, takt 12-22 med bedräglig kadens i takt 20. 

Den utvikning som Bach företar i takt 20-21 fördröjer etablerandet av H-dur som 
tonalt plan. Han hade utan problem kunnat gå direkt från takt 19 till takt 22.  

I takt 22-25 återkommer inventio, nu i H-dur, som en ornamenterad version av den 
enkla fjärdedelsfiguren. Den efterföljande sextondelsrörelsen är inverterad men för 
att undvika oktavparallell mot basstämman är inte inverteringen helt genomförd. I 
dessa takter är emellertid inte basstämmans rytmiskt särpräglade inventio närvarande, 
utan Bach prioriterar det harmoniska förloppet, vilket gör det möjligt för honom 
upprepa melodistämmans figur i takt 24, men nu på E-durs ters, se Illustration 23: 
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Illustration 23: Sats 2, takt 22-32. 

I slutet av första delen viker Bach återigen av från den förväntade enkla vägen att 
avsluta. Han hade kunnat gå direkt från takt 25 till takt 31, utan de harmoniska 
utvikningar han företar via det brutna och utsmyckade förminskade 
dominantackordet i flöjtstämmans takt 26-27. 

Den andra delen inleds med inventio i sekvens med kvintgång från H till f#. Vi kan 
här notera en viktig förändring av hur Bach använder sin inventio. I första delen 
bestod figuren av en stigande kvart, från ackordets kvint till dess grundton. I andra 
delens början, takt 33, består figuren av en stigande kvint, från den nyligen 
etablerade grundtonen till ackordets kvint. Härigenom skapar Bach en tydlig känsla 
av förflyttning bort från ett stabilt tonalt centrum vilket förstärks i takt 37 där 
kvintgångsrörelsen gör att Bach gestaltar inventio som ett stigande sextintervall från 
kvint till ters i den taktens ackord. Där Bach i första delen repriserar inventio i takt 
5-8 med smärre ornamentliknande förändringar använder han här upprepningen av 
inventio i syfte att påbörja modulationen till f#-moll. Möjligheten att göra det 
återfinns i takt 34 med den inledande lilla tersen f#’’-a’’, samt figuren i takt 35 som 
tar satsen till E i takt 36. Med en identisk figur, förutom det inledande sextsprånget 
h’-g#’’, nås f#-moll, se Illustration 24: 

Illustration 24: Sats 2, takt 33-40.
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F#-moll som tillfälligt tonalt plan befästs genom en sekvensrörelse i takt 43-47, ett 
parallellställe till första delens takt 13-18. Rörelsen avslutas med en kadensering till 
f#-moll.  

I takt 48 påbörjas vandringen tillbaka till att åter etablera E-dur som tonalt 
centrum. Det melodiska materialet hämtar Bach från första delen och genom 
altereringar modulerar han enkelt via några septimackord tillbaka till E. 

I takt 57 kommer så återtagningen av det inledande materialet, med smärre 
melodiska förändringar i flöjtstämman men inga harmoniska förändringar.  

Från takt 66 till 70 ses en fullständig trefaldig sekvensrörelse som följs av ett avsnitt 
där den harmoniska rytmen dras ned till en förändring per två takter. I det här sista 
avsnittet dyker oväntat satsens melodiska inventio, åtminstone de två första takterna, 
upp i basstämman. Satsen avslutas med ett slags coda, där en viss 
betoningsförskjutning uppkommer genom legatobågarna i melodistämman, se 
Illustration 25:  

Illustration 25: Sats 2, takt 64-80. 

Satsen präglas av den rytmiskt pregnanta, inledande figuren som genom sina 
stackatopunkter förskjuter betoningen från takt 1 till takt 2. Det är påfallande hur 
många takters första slag som är noterade med stackatopunkter. Detta medför att 
det blir få betonade ettor, vilket i sin tur ger ett intryck av att satsen hela tiden är på 
väg, den vilar inte. Den relativt långsamma harmoniska rytmen gör också att ett 
betoningsmönster med få betoningar underlättas. Karakteristisk för satsen är också 
basstämmans rytmiska figur med en åttondelspaus följd av tre åttondelar; den 
återkommer många gånger i satsen, men med skiftande harmonisk funktion. 
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Sats 3 – Siciliana
Den tredje satsen är den enda med danstitel. Det skall dock påpekas att väldigt lite 
är känt om siciliana som dans. Det finns ett par koreografier av en dans som är 
betecknad Siciliano, eller liknande, från 1500-talet, men märkligt nog ingen från 
Italien trots att den vokala formen tydligt indikerar att det rörde sig om en sång 
från Sicilien. Ytterligare en koreografi finns bevarad, från 1700-talets England, men 
genomgående är det svårt att avgöra om det föreligger ett släktskap till en eventuell 
italiensk dans.182

Ändå är det som en italiensk dans den var känd och omskriven hos olika 1700-
talsteroretiker. Walther kallar den ”Sicilianische Canzonetta” och beskriver dess 
karakteristika som gigueliknande med en taktart som nästan alltid är 12/8 eller 
6/8.183 Mattheson talar om ”Sicilianischer Styl” som han menar innebär att det 
jambiska rytmmönstret är påtagligt. Vidare skriver han att stilen ”hat was zärtliches 
und eine edle Einfalt an sich.”184 Det är dock svårt att finna stöd för jamben som 
rytmiskt karakteristikum i den instrumentala musik som betecknats siciliana. Den 
instrumentala sicilianans rytmmönster ser snarare ut som i Illustration 26, eller 
varianter av dessa:   

Illustration 26: Olika rytmmönster för en instrumental siciliana. 

Det är också denna typ av rytmiskt mönster som återfinns i de fåtal satser där Bach 
använt beteckningen Siciliana eller Siciliano.185

E-dursonatens Siciliana är 12 + 16 takter lång med repriseringar av båda delarna. 
Bach använder sicililanans traditionella taktart 6/8-takt och han använder sig också 
av den traditionella rytmiska figuren med åttondelsupptakt, följd av punkterad 
åttondel-sextondel-åttondel. Här följer Bach de förväntningar vi har på genren 
siciliana. Till dessa förväntningar hör också vanligtvis att en sats av denna typ 
uppvisar en tydlig en- eller tvåtaktsfrasering och en enkel harmonik. Mot denna 
förväntan på genren bryter Bach genom att bygga upp satsen kring imitation 
mellan flöjten och basstämman. På det sättet kan vi säga att hans inventio är tudelad. 

                                            
182 Meredith Little: Siciliana, i Grove Music Online, Oxford Music Online,
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/25698 (2008-08-09). 
183 Walther 1732/2001, s 139-140 (s 130). 
184 Mattheson 1739/1999, s 165 (s 259). 
185 Koch beskriver, i inte alltför smickrande ordalag, sicilianan som en lantlig dans som skiljer sig från en
pastoral genom sitt långsamma tempo, även om den tidigare var vanlig som adagiosats i sonater och konserter. 
Koch skriver vidare:  ”Das Schleppende, welches dabei zum Vorscheine kommt, wenn die Melodie weit 
ausgeführt wird, ist ohne Zweifel die Ursache, warum man seit geraumer Zeit dieses Tonstück von so 
merklich sich auszeichnendem Charakter gänzlich vernachläßiget hat.” (Koch 1802/2001, s 1383). 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/25698
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Ett strukturellt koncept, en genre som ger vissa förutsättningar, ställs mot ett annat 
strukturellt koncept som innebär ett brott mot genrens konventioner.  

Satsen är harmoniskt okomplicerad, men sett till de tonarter som kommer till bruk 
är satsen komplex (se också diskussionen på s 74f).  

I satsens inledning imiteras melodistämman exakt av basstämman på en takts 
avstånd. Detta mönster bryts i och med basstämmans upptakt till takt 6. Även om 
figurerna fortfarande är lika, är intervallen lätt förskjutna i relation till flöjtens 
material. Härigenom behåller lyssnaren en känsla av fortsatt imitation, samtidigt 
som en harmoniskt meningsfull progression skapas. På det sättet blir takt 5-8 en 
harmonisk sekvens uppbyggd av inventio-material som elegant förflyttar satsens 
tonala plan mot E-dur, något som nås i takt 9, se Illustration 27, och ytterligare 
befästs i de följande takterna, som avslutar den första delen. 

Illustration 27: Sats 3, takt 5-9 

Den andra delen börjar precis som den första delen med en exakt imitation mellan 
flöjt och bas men redan efter två takter avviker basstämman, inte figurmässigt men i 
tonhöjd, och därmed förbereder Bach för den sekvens i takt 17-18 som leder satsen 
till en kadensering i f#-moll i takt 20. Takt 21-24, satsens mest sångbara avsnitt, 
påminner till viss del om takt 5-9, med skillnaden att Bach inte genomför en tydlig 
sekvensering för att återvända till c#-moll. I stället blir takt 25 med förminskat 
septimackord på h# nyckeltakten för att med hjälp av sextondelsrörelserna i 
flöjtstämman i takt 25-26 återvända till c#-moll som tonalt plan, se Illustration 28: 
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Illustration 28: Sats 3, takt 16-28. 

Satsen är uppbyggd av 4-taktersperioder och 2-taktersperioder, precis som genren 
föreskriver, men genom imitationstekniken förskjuts periodiciteten, perioderna går 
stundtals omlott vilket skapar en känsla av oro. De enda vilopunkterna är de båda 
delarnas respektive sluttoner; däremellan finns det en ständig rörelse i satsen. 

Hur kan de många sextondelsfigurerna förstås? Är de förbindelsematerial eller är de 
ornamenterade inventio-figurer? Eller är de en självständig betydelsebärande enhet? 
Även i andra sicilianosatser av J S Bach återfinns sextondelsfigurer, mest uppenbart i 
första satsen ur violinsonaten i c-moll, BWV1017, och andra satsen i flöjtsonaten i 
Eb-dur, BWV1031.186

Sextondelsrörelserna har i dessa satser dubbla funktioner, dels harmoniskt 
arpeggierande, dels melodiska. Det går att betrakta sextondelsrörelserna i E-
dursonaten på samma sätt, det vill säga både som melodiska och som harmoniska. 
Om jag däremot väljer att betrakta dem som ornament av en underliggande 
struktur kan det vara intressant att se hur en sådan struktur skulle kunna se ut, vilket 
jag genom en liknande reduktion som i den första satsen kan skapa mig en möjlig 
bild av, se Illustration 29: 

                                            
186 Det är inte helt klarlagt att BWV 1031 verkligen är en sonat av J S Bach.
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Illustration 29: Sats 3, takt 1-12, i reducerad gestalt 

Jag har här valt att låta sicilianans rytmiska mönster tjäna som utgångspunkt för 
reduktionen, samt att, när satsen går mot en kadensering, låta det rytmiska mönstret 
lämna sicilianarytmen på samma sätt som ursprungsnotationen antyder. 

I jämförelse med reduktionen av den första satsen kan det verka som att den här 
reduktionen inte är tydliggörande på samma sätt, eftersom strukturen på grund av 
den jämförelsevis rörliga basstämman är relativt reglerad. Jag menar dock att 
reduktionen visar att sextondelsrörelserna i den här satsen har en dubbel funktion, 
såväl melodisk som ornamental.  

De kan betraktas som ornament, men genom sin bundenhet till ett rytmiskt 
mönster i motstämman kan de aldrig bli så fria som fallet var i den första satsen. Det 
är heller inte meningsfullt att skala av mer eftersom den bärande idén, inventio, i 
gestalt av sicilianorytmen i så fall skulle rubbas eller raderas.  

Precis som i sonaten i övrigt är Bach noggrann med artikulationsmarkeringar 
genom hela satsen, i vart fall i flöjtstämman; samtidigt är det slående hur få 
artikulationsmarkeringar som återfinns på snarlika figurer i basstämman. Varför är 
det så? En hypotetisk möjlighet är att det var Bach själv som spelade generalbas ur 
den autograf som de bevarade manuskripten i något led härstammar ifrån. Var det så, 
behövde han sannolikt ingen hjälp av artikulationsmarkeringar för utförandet, 
medan däremot flöjtstämman skulle, lika hypotetiskt, framföras av Fredersdorff, 
vilket gjorde att Bach ville skaffa sig kontroll. I vilket fall som helst finns det 
anledning att överväga hur mycket av artikulationsmarkeringarna som skall föras 
över till basstämman. Här lämnas flera beslut över till musikern/-na, något som även 
hör samman med att artikulationen är beroende av vilket eller vilka instrument som 
används. 

Sats 4 – Allegro assai 
Satsen är 54 takter lång med dubbla repriseringar. De båda delarna är exakt lika 
långa, alltså 27 takter, ett förhållande som är det mest vanligt förekommande i 
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danssatser. Emellertid kvarstår frågan om vilken typ av dans som kan sägas utgöra 
grunden för satsen. Man lägger omedelbart märke till satsens ovanliga inledning, där 
basstämman i takt 5-7 ensam presenterar en figur med upptakt som senare 
återkommer i flöjten. Slående är också andra delens många synkoper i basstämman, 
vilket ger en stark känsla av baktakt.  

Det mest påtagliga elementet i satsen, och också den sekvens som får betraktas som 
satsens inventio, är den karakteristiska upptakten bestående av tre åttondelar fram till 
nästa takts första slag, se Illustration 30: 

Illustration 30: Sats 4, takt 1-4. 

Denna figur återkommer i såväl flöjtstämman som basstämman flera gånger genom 
hela satsen. Figuren skapar dels en riktning fram till nästa takts första slag, dels ett 
relativt betonat tredje slag.  

I Bachs produktion återfinns en dylik inledande upptakt bara tre gånger: i andra 
satsen av sonaten för violin och klaver, BWV 1025, (med oklart 
upphovsmannaskap), andra satsen av sviten för klaver, BWV 813 – båda satserna är 
couranter – samt i ”Et resurrexit…” i h-mollmässan, BWV 232, se Illustration 31:187

Illustration 31: Satser av J S Bach, vid sidan av E-dursonatens fjärde sats, med inledande 
upptakt bestående av tre åttondelar, 

                                            
187 Wolfgang Schmieder: Thematisch-systematisches Verzeichnis der Werke Joh. Seb. Bachs, Wiesbaden 1980. 
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Flöjtsonatens upptakt har dock en annan karaktär än i de tre exemplen i Illustration 
31. Genom basstämmans fjärdedelsupptakt och flöjtstämmans legatofigur i första 
hela takten ger Bach ledtrådar till både tempoval och karaktär: mjukt och 
inbjudande i ett måttligt snabbt tempo. I ett snabbare tempo går den dubbla 
betoningen i varje takt förlorad. Senare i satsen tillkommer kraftiga synkoperingar 
parallellt med ovanligt tydliga artikulationsmarkeringar, vilket också stöder tanken 
på ett tämligen lugnt tempo. 

Denna upptakt är också det som gör det allra svårast att ansluta sig till Eppsteins 
övertygelse att satsen är en polonaise, såväl till karaktär som till mönster. 

Det skulle kunna vara frestande att utifrån de två exempel i Illustration 31 som är 
betecknade Courante dra slutsatsen att den fjärde satsen i BWV 1035 skulle kunna 
vara besläktad med en courante, men satsens karaktär liknar inte en fransk courante 
med dess ständiga skiften mellan 6/4-takt och 3/2. Andra danstyper som skulle 
kunna vara aktuella är den italienska correnten, vanligen i 3/4 med arpeggierande, 
stundtals virtuosa passager och relativt långsam harmonisk rytm, eller passepieden 
som kunde vara noterad i 3/8 eller 3/4 och precis som den italienska correnten 
bestå av ett flöde av snabba notvärden med underliggande långsam rytm, därtill 
med rytmiska förändringar.188

Ett annat alternativ är att betrakta satsen ur ett skämtsamt perspektiv.189 I så fall 
skulle man kunna föreställa sig följande taktartindelning i inledningen, ett mönster 
som då skulle återkomma vid alla parallellställen, se Illustration 32: 

Illustration 32: Sats 4, takt 1-4, med alternativ taktartsindelning.

Att betrakta satsen sålunda ger ett annat betoningsmönster, men skall det fungera 
fullt ut, bör nog interpreten överväga vissa bågar; exempelvis bör takt 2 få samma 
utseende som det identiska parallellstället i takt 10 där bågen endast är över två 
åttondelar. Att förhålla sig till satsen som ett skämt är, som jag ser det, ett attraktivt 

                                            
188 Meredith Little och Natalie Jenne: Dance and the Music of J. S. Bach, Indiana 1991, utökad upplaga 2001, 
kap 6, s 83-91 (Passepied) och kap 8-9, s 114-142 (Courante respektive Corrente). Koch beskriver Passepied 
som en menuettliknande dans som måste bestå av två lika långa delar med munter och ädel karaktär (Koch 
1802/2001 s 1142). 
189 Den här tolkningsidén har jag fått från Cecilia Hultberg och hon gjorde också en intressant jämförelse med 
kaffekantatens (BWV 211) fjärde sats för flöjt, sopran och generalbas. Den satsen går i 3/8 men såväl 
fraseringsmässigt som textmässigt fungerar ett ständigt växlande mellan 3/4 och 3/8 alldeles utmärkt.
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alternativ, som gör det lättare att se en tanke bakom vissa takter som i Illustration 32 
ovan. 

Satsens harmoniska förlopp följer i allt väsentligt samma mönster som i den andra 
satsen, med den skillnaden att ett stabilt tonalt plan i styckets dominant, H-dur, inte 
nås förrän i den första delens avslutande kadens. I den andra delen sker en 
kadensering till c#-moll i takt 38-39 men därefter sker inga tydliga rörelser till nya 
tonala plan, utan genom nya sekvenser av såväl inventio-material som 
sammanbindande sextondelsrörelser återförs satsen till E-dur. Harmoniskt 
domineras satsen av sekvensrörelser och därmed sammanhängande kvintgångar. 

Det avsnitt som är svårast att förstå är satsens inledande 8 takter, se Illustration 33. 
Varför bryter basstämman in med en helt ny figur i takt 5 med upptakt? Varför låter 
Bach plötsligt basstämman få en melodibärande funktion på ett sätt, som den inte 
får någon mer gång i satsen? Och varför låter han inte figuren ligga i flöjtstämman? 

Illustration 33 Sats 4, takt 1-10. 

Om vi ser på den sista frågan först skulle det ha kunnat vara möjligt för Bach att 
låta flöjten få även denna fyrataktersperiod. Utifrån parallellstället i takt 16-19 skulle 
inledningen då kunna se ut som i Illustration 34: 
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Illustration 34: Sats 4, takt 1-8 med bearbetning av takt 5-8 inklusive upptakt. 

Försöket indikerar att Bach sökte en inledande kontrasteffekt, vilken helt går 
förlorad i illustrationen ovan. Detta är enda gången i sonaten som basstämman hörs 
utan flöjten. Eftersom figuren första gången uppträder två oktaver lägre än flöjtens 
kadenston i takt 4 uppfattas figuren som skild från den inledande figuren. Vad har 
Bach därmed åstadkommit? När de olika figurerna presenteras första gången, 
flöjtens takt 1-4 respektive basstämmans takt 5-8, hör de inte samman – de har helt 
olika karaktärer och blir till tydliga kontraster – men när de nästa gång dyker upp 
utgör de en självklar helhet.  

En alternativ tolkning är att skrivsättet är ytterligare ett utslag av Bachs skämtlynne. 

Materialet i takt 4-8 har också en tydlig harmonisk funktion eftersom det återför 
satsen till E-dur så att inventio återigen kan presenteras i tonikan. I takt 16-19 förs 
harmoniken fram mot ett etablerande av H-dur som tonika mot slutet av första 
delen, se Illustration 35:  

Illustration 35: Sats 4 takt 16-19 

Harmoniskt präglas satsens andra del av sekvenser, som rör sig inom samma 
harmoniska område som i de övriga satserna. Däremot etableras inget stabilt, 
alternativt tonalt plan. Från första delens kadensering i H-dur pendlar harmoniken 
mot en kadensering i c#-moll i takt 39 men där sker en omedelbar vandring bort 
från c#-moll mot E-dur som nås efter nya sekvenseringar i takt 48. 
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Sammanfattning  
På olika sätt har jag i den här delen av analyskapitlet klarlagt de olika satsernas 
möjliga inventio. Tre principer har varit vägledande: att genom reduktion av en 
synbart komplex notbild till en enkel notbild visa på en möjlig grundidé, att 
fokusera på upprepning av igenkänningsbara figurer och hur de är fördelade över 
satsen samt att betrakta genre som en inventio. Gemensamt för den här delen av 
analysen har varit att betrakta hur Bach kan ha gått tillväga i sin kompositoriska 
intention och målsättningen har varit att i möjligaste mån genomföra detta med en 
tänkt historisk socio-kulturell kontext för ögonen. 

Satsernas sammanbindande material bygger i stor utsträckning på sekvensrörelser 
som harmoniskt manifesteras i de många kvintgångarna, men också på de skiftande 
betoningsmönster som i vissa fall innebär brott mot gängse konventioner, även om 
den alternativa läsningen av den fjärde satsen (Illustration 32) får satsen att följa 
mönstren i ett mindre perspektiv. De olika kvintgångarna och sekvensrörelserna 
representerar ett typiskt harmoniskt kompositionsmönster för den aktuella 
tidsepoken, ett mönster som får återverkningar på hur det melodiska materialet 
förändras för att understödja den harmoniska rörelsen, vilket vi konstaterat ovan. 

Instrumentation 
Bachs instrumentval för sonaten sätter praktiska begränsningar för omfånget men 
även avseende klangliga aspekter, även om jag i det senare fallet snarare skulle 
uttrycka det som såväl begränsningar som möjligheter. Flöjtens mest naturliga 
tonart, där en uppåtgående skala framställs genom att lyfta ett finger i taget, är D-
dur. Ju längre från D-dur man rör sig i kvintcirkeln, desto fler kompromissgrepp 
måste man använda sig av. Gemensamt för dessa kompromissgrepp, eller, som de 
oftare kallas, gaffelgrepp, är att de är tonsvaga och inte så sällan problematiska 
intonationsmässigt. E-dur befinner sig inte alltför långt bort från D-dur i 
kvintcirkeln, men är ändå så långt bort på korstonartssidan som flöjtrepertoaren 
under den här tiden normalt sett rör sig.  

I Figur 3 har jag i kvintcirkelns form illustrerat vilka tonarter som fungerar allra 
bäst på flöjten (vita boxar), vilka som av olika anledningar fungerar mindre bra 
(ljusa respektive något mörkare grå boxar) och slutligen de, nedanför strecket i 
cirkeln, som fungerar riktigt dåligt (svarta boxar). När det gäller E-dur rör den sig 
gärna nedanför strecket i figuren till sin dominant H och dess dominant F#, med 
andra ord till de problematiska tonarterna vilket får påtagliga klangliga 
konsekvenser. 
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Det problematiska med E-dur är durtersen, tonen g# i såväl ettstrukna som 
tvåstrukna oktaven. Greppet för tonerna är olika varianter av ett gaffelgrepp som 
åstadkommer en kompromiss mellan g och a, varför tonen blir volymmässigt svag.190

Även om en helt egaliserad klang inte var ett ideal under 1700-talet och inte heller 
är ett ideal för den tidens flöjt, så är det samtidigt inte möjligt att undvika att 
kompensera tonerna runt om g# i det sammanhang de står. Därtill är g#’ och g#’’ lite 
högintonerade så att de även måste kompenseras nedåt i intonationshänseende. 
Tonen f# kan också orsaka problem då f# i D-dur blir en låg durters – helt i 
enlighet med en medeltonstemperering – men i E-dur är f# skalans andra ton och i 
den funktionen skall f# inte vara lågintonerad på samma sätt som i D-dur. Alltså 
måste f# hållas upp, inte minst när tonen följs av ett högintonerat g#.

Sammantaget gör detta att E-dur, även om tonarten har färre gaffelgrepp än Eb-dur, 
ytterligheten på b-tonartssidan, ändå är en såväl tekniskt som intonations- och 
klangmässigt svår tonart på flöjten. Klangen blir lätt beslöjad, då många toner måste 
kompenseras på olika sätt. 

                                            
190 Gaffelgrepp innebär att det finns ett eller flera öppna fingerhål mellan de stängda. För att få en jämn och 
stark klang, ex vis i en uppåtgående skala, bör ett finger i taget lyftas så att den klingande längden successivt 
förkortas. Detta är egentligen fallet enbart i D-dur, i alla andra tonarter förekommer gaffelgrepp. Gaffelgreppen 
utgår från greppen  i D-dur och genom att stänga ett eller flera hål sänks ursprungstonen till önskad ton. 
Exempelvis är greppet för g#’ egentligen a’, men med tre stängda hål efter ett öppet. Klangligt innebär detta en 
relativt svag och beslöjad tonkvalitet. 
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Eb

Ab/G#

C#

F#

Illustration 36: Kvintcirkel Figur 3: Kvintcirkel för att illustrera mer (vita boxar) eller mindre (grå till svarta 
boxar) gynnsamma tonarter för flöjten.
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Det här är en kvalitet, en klanglig effekt, som Bach enligt mitt förmenande utnyttjar 
och som han är mycket väl medveten om. Inte minst tydligt blir det i tredje satsen, 
som går i parallelltonarten c#-moll med dominanten G#.

Utifrån ovanstående är tonartsvalet för denna sonat av stor betydelse för den 
klangliga realiseringen, förutsatt att en flöjt väljs som i huvudsak kan sägas 
överensstämma med de flöjter som var aktuella i Leipzig, Dresden eller Berlin 
under perioden 1710-1760. 

Samtliga de element som jag berört ovan elimineras på en modern flöjt med sin 
egaliserade klang och i grunden liksväviga intonation. 

Valet av beledsagande klaverinstrument är också av betydelse för verkets 
framförande, men i den frågan menar jag att interpreten är hänvisad till 
uppförandepraktiska konventioner. Även om Bach antagligen angav cembalo, som 
det står på manuskripten, är det ändå möjligt att välja ett annat instrument, förutsatt 
att det hör hemma i den aktuella tidsepoken och därmed klangligt kan fungera väl 
med flöjten. De klaverinstrument som kommer i fråga är cembalo, eventuellt 
klavikord (väl tonsvagt), kammarorgel eller fortepiano. Att använda sig av en 
modern liksvävigt tempererad flygel är däremot inget alternativ, eftersom den dels 
effektivt överröstar flöjten, dels utraderar de olika tonarternas karakteristika.  

Vart och ett av de nämnda klaverinstrumenten har sin egenart, och det får också 
betydelse för interpretationen. Framför allt handlar det om hur de individuella 
tonerna formas på flöjten i relation till klaverinstrumentet, och huruvida 
flöjtklangen skall följa klaverinstrumentet eller kontrastera mot det.  

Med en orgel är det möjligt, och jag skulle vilja säga påkallat, att spela med en mer 
understödd klang. Jag menar vidare att det inte är speciellt meningsfullt att använda 
sig av så kallad messa di voce, att på en liggande ton göra crescendo som sedan följs av 
ett diminuendo, då det ornamentet sannolikt äts upp av orgelklangen.  

Med en cembalo som klaverinstrument blir situationen en annan då cembalons 
klang är perkussiv i ansatsen och sedan diminuerar, vilket lämnar ett större 
utrymme för flöjtisten att variera flöjtens klang. Enkelt uttryckt kan jag välja att 
följa med cembalons klangliga diminuendo eller genom understödd klang eller 
crescendo gå emot för att därmed så att säga ta plats i klangbilden. 

Temperering av klaverinstrument 
I samband med klaverinstrumentets och -instrumentalistens roll för såväl 
klangstrukturen som för det gestaltande arbetet med ett verk av den här arten vill 
jag också aktualisera frågan om klaverinstrumentets temperering. Tempereringen 
har betydelse för det interpretativa arbetet – samtidigt som frågan är en ständig källa 
till förvirring, eftersom det historiska källäget i vissa fall är oprecist – även om det 
generellt sett är gott. Vi har kunskap om en mängd olika metoder att stämma ett 
klaverinstrument; däremot vet vi mindre om enskilda tonsättares preferenser. Bach 
är inget undantag härvidlag. Därför kan man inte ur ett kontextuellt 
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musikontologiskt perspektiv säga att tempereringen är bestämmande för 
framförandet. Ur ett historiskt socio-kulturellt perspektiv kan vi som mest uttala oss 
om att det är sannolikt att instrumentet bör vara oliksvävande tempererat. Vilken 
typ Bach favoriserade kan vi bara spekulera i, men det finns tillräckligt med 
antydningar i litteraturen om Bach för att kunna utesluta vissa typer av 
tempereringar och också ana sig till vad som kan vara rimligt i relation till hans 
harmoniskt komplexa musik.  

I följande exkurs går jag närmare in på detta tema och berör även några nutida 
teorier. Efter exkursen ger jag en översiktlig beskrivning av hur jag själv stämmer.  

Exkurs – antagen Bach-temperering 
De antaganden som i modern tid gjorts rörande vilken temperering Bach kunde ha föredragit baserar 
sig huvudsakligen på uttalanden som andra gjort om Bach och vad han föredrog, varför jag inleder 
detta avsnitt med att återge några av dessa påståenden. 

I nekrologen över Bach från 1754, skriven av bland andra Emanuel Bach, står det:

Die Clavicymbale wusste er [Bach], in der Stimmung, so rein und richtig zu 
temperiren, dass alle Tonarten schön und gefällig klangen. Er wusste, von 
keinen Tonarten, die man wegen unreiner Stimmung, hätte vermeiden 
mussten.191

I innehållsbeskrivningen till en essä från 1772 (själva essän är ej bevarad) skrev Nikolaus Forkel: 

Selbst in der Mathematik so gelehrte Johann Sebastian Bach habe sich in diesen 
Fragen nach der Natur, nicht nach der Regel gerichtet, und die ganze 
Mathematisiererei habe noch nicht einmal der Erfolg gehabt, die Durchführung 
einer einwandfreien Temperatur zu gewährleisten.192

Emanuel Bach skrev mot slutet av 1774 och början 1775 ett antal brev till Forkel som senare 
utgjorde grunden för den biografi Forkel skrev 1802 över Bach. I ett av dem återfinns följande:

Das reine Stimmen seiner Instrumente so wohl, als des ganzen Orchestres war 
sein vornehmtes Augenmerck. Niemand konnte ihm zu seine Instrument zu 
Dancke stimmen u. bekielen.193

I en kritik av Kirnbergers analyser av några fugor av Bach och Kirnbergers förslag till temperering, där 
tersen C-E stäms ren, skrev Marpurg 1776: 

Der Hr. Kirnberger selbst hat mir und andern mehrmahl erzählet, wie der 
berühmte Joh. Seb. Bach ihm, währender Zeit seines von demselben genossnen 
musikalischen Unterrichts, die Stimmung seines Claviers übertragen, und wie 
dieser Meister ausdrücklich von ihm verlanget, alle großen Terzen scharf zu 
machen.194

Utifrån dessa citat kan vi föreställa oss följande bild av hur Bach ville ha sina instrument stämda, 
åtminstone de mer lättstämda som klavikord och cembalo. Tempereringen skulle tillåta musicerande i 

                                            
191 BD III, nr 666. 
192 BD III, nr 772. 
193 BD III, nr 801. 
194 BD III, nr 815. 
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alla tonarter och han ville ha alla stora terser svävandes i överkant. Det verkar också ha funnits ett 
dominerande praktiskt drag, där de matematiska formlerna inte var intressanta. De villkor Bach 
ställde passar precis in med en liksvävig temperering. Samtidigt kan vi konstatera att om en 
liksvävande temperatur väljs förloras alla skiftningar i de olika tonarterna – något som i sin tur också 
musiken förlorar på. Det är dessutom möjligt att temperera ett instrument så att samtliga tonarter är 
användbara men att karakteristiska skillnader finns bevarade. Finns det då några ledtrådar som 
verkligen pekar på att Bach önskade sig en oliksvävande temperering? Mark Lindley anför Das 
wohltemperierte Klavier som en form av bevis för detta, då detta verk använder samtliga 24 dur- och 
molltonarter. I de tonarter som är mer komplexa använder sig Bach av mer kromatik, liksom för att 
lyfta fram toner som påverkas av den oliksvävande tempereringen, medan styckena i de enklare 
tonarterna bygger på renare, enklare intervall.195

En spekulation hur en Bach-temperering skulle kunna se ut, presenterades 2005 av Bradley Lehman 
i en tvådelad artikel publicerad i Early Music.196 Här tar Lehman, precis som Lindley ovan, sin 
utgångspunkt i Das wohltemperierte Klavier från 1722 (del 1), men inte i själva musiken utan i den 
utsmyckning som pryder titelsidan till autografen, se Illustration 37:

Illustration 37: Från titelsidan till J S Bachs Das wohltemperierte Klavier från 1722. 

Jag skall inte i detalj redogöra för hur Lehman kommit fram till att detta är en schematisk beskrivning 
av Bachs sätt att temperera, men nyckeln till Lehmans hypotes är antalet loopar per ögla i figuren 
ovan, där varje ögla representerar en av oktavens tolv toner, ordnade efter kvintcirkeln. Läst från höger 
till vänster är ordningen på tonerna följande: F-C-G-D-A-E-H-F#-C#-G#-D#-A#.

Om det är en enkel ögla är kvinten ren, en extra loop motsvarar 1/12 pytagoreiskt komma och två 
extra loopar innebär att intervallet skiljer sig från ett svävningsfritt intervall med 1/6 pytagoreiskt 
komma. Det stämningsschema vi då får är: 

F-1/6-C-1/6-G-1/6-D-1/6-A-1/6-E-0-H-0-F#-0-C#-1/12-G#-1/12-D#-1/12-A#

I en uppräkning av kvinter på detta sätt är det enbart fråga om att krympa kvinterna med en del av 
ett pytagoreiskt komma. Summerar vi emellertid de olika bråken får vi 13/12 varför den avslutande 
kvinten B(A#)-F måste bli för stor med 1/12 för att antalet öglor och loopar skall stämma. 

Oavsett om denna kittlande hypotes har något sanningsvärde eller ej, är tempereringen i sig attraktiv 
med relativt stor användbarhet. Bland de egenskaper Lehman lyfter fram är att F-dur och C-dur är 
renast, att E-dur blir briljant genom ett relativt högt G# och att vissa terser som är vanliga i Bachs 
musik inte blir så hårda och framträdande som i andra tempereringar. Ändå har de olika tonarterna 
kvar sina olika karakteristika.197

                                            
195 Mark Lindley: J. S. Bach’s Tunings, The Musical Times, vol 126:1714 (1985), s 724. 
196 Bradley Lehman: Bach’s Extraordinary Temperament: our Rosetta Stone [1 & 2], Early Music, vol 33:1-2 
(2005), s 3-23 respektive s 211-231. 
197 Lehman 2005, s 211.
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Kritiken har naturligtvis inte låtit vänta på sig; den har främst riktat in sig på hur Lehman kommit 
fram till hur utsmyckningen på titelsidan till Das wohltemperierte Klavier skulle kunna användas 
som ett tempereringsschema, samt att kvinterna enbart tillåts vara rena eller att sväva antingen 1/6 
eller 1/12 pytagoreiskt komma, dvs alternativen är för få.198 En avgörande punkt för Lindleys och 
Ortgies kritik, förutom att Lehman lägger så stor vikt vid en typ av ornament som återfinns ganska 
rikligt i handskrifter från den här tiden, är den resulterande stora durtersen E-G#. Samtidigt är de 
överens med Lehman om grunddragen i en möjlig temperering som Bach skulle ha kunnat acceptera, 
en temperering som främst fokuserar på citatet ovan om att Bach önskade att samtliga durterser skulle 
vara större än en ren durters.

Egen temperering 
Den temperatur jag numera själv lägger, har tagit sin utgångspunkt i Kirnberger III 
med ¼ pytagoreiskt komma mellan kvinterna C-G-D-A-E och resterande kvinter 
renstämda. Det här en temperering som ger en renstämd ters C-E. Musikaliskt 
fungerar denna temperering utmärkt i tonarter med inga eller få förtecken men 
riktigt dåligt med stråkinstrument som har en lös e-sträng, som om den stäms mot 
cembalon blir för låg för att vara spelbar. Även för flöjten blir detta låga e 
problematiskt. En variant som löser den problematiken är Werckmeister III med ¼ 
pytagoreiskt komma fördelat mellan kvinterna C-G-D och H-F#. Här blir då 
kvinten A-E renstämd vilket underlättar för stråkmusikern. Successivt har jag valt att 
temperera fler kvinter så att jag fördelar det pytagoreiska kommat mellan F-C-G-
D-A-E-H-F#. De största svävningarna har jag mellan kvinterna C-G-D-A, för att 
sedan ha tämligen blygsamma svävningar mellan F-C och A-E-H-F#. Jag talar här 
medvetet oprecist om fördelning och om större eller mindre svävningar eftersom 
jag stämmer utifrån en stämton och sedan enbart utifrån vad jag hör, varför en 
stämning aldrig blir identisk med den förra, men tillräckligt nära för att vara stabil 
och igenkännbar.  

Resultatet av den här temperaturen är en milt oliksvävande temperatur som har 
karakteristik men ändå tillåter tonarter med många förtecken, vilket blir viktigare ju 
längre in på 1700-talet vi kommer repertoarmässigt, inte minst när det gäller Bachs 
musik. 

Sammanfattning 
Avsnittets fokus har här legat på flöjtinstrumentets möjligheter och begränsningar 
och vilka konsekvenser tonartsvalet E-dur får för den klangliga realiseringen på den 
typ av flöjt sonaten skrevs för. Genom de många gaffelgrepp som måste användas i 
E-dur blir klangen lätt beslöjad och tämligen tonsvag. I relation till flöjten har jag 
också berört vilken skillnad det blir om continuoinstrumentet är en orgel eller en 
cembalo, framför allt ur klanglig aspekt. 

Vidare har temperingens betydelse berörts och där, via en exkurs om en antagen 
Bach-temperering, har jag kunnat konstatera att den temperering jag själv lägger, 

                                            
198 Mark Lindley och Ibo Ortgies: Bach-style keyboard tuning, Early Music, vol 34:4 (2006), s 613-623. 
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och som kan betraktas som en egen modifiering av historiska temperaturer, väl 
harmonierar med den typ av temperatur som Bach skulle ha kunnat föredra. 

Konventioner 
I detta avsnitt går jag huvudsakligen in på artikulation, ornamentik och tempo. Jag 
väljer att behandla dessa teman separat, även om de allt som oftast tangerar varandra. 
Samtliga dessa aspekter av musicerandet är beroende av sin tids uppförandepraktiska 
konventioner, såväl när de är noterade som när de inte är noterade. När det gäller 
den aktuella sonaten, som i det här avseendet är ontologiskt tät, dvs notationen är 
detaljerad och i många fall bestämmande för framförandet, tar jag upp dessa tre 
aspekter utifrån konstaterandet att de de facto är noterade men att tolkningen av 
dem ändå är beroende av uppförandepraktiska konventioner.  

Artikulation 
E-dursonaten är betydligt rikare på artikulationsmarkeringar än de övriga 
kammarmusikaliska verken för flöjt (undantagande triosonaten ur Ein musikalisches 
Opfer, BWV 1079). Två typer av markeringar förekommer: (legato-)båge och 
stackatopunkt eller kil. Huruvida dessa markeringar ursprungligen var av Bachs 
hand, är inte möjligt att med säkerhet säga, men om vi utgår från att manuskript b) 
är en kopia av autografen (för resonemang kring detta, se s 38) är det rimligt att 
anta att dessa artikulationsmarkeringar verkligen var avsedda av Bach. Hur man som 
interpret väljer att förhålla sig till artikulationsmarkeringarna får direkta 
implikationer för gestaltningen av sonaten på ett sätt som inte är lika tydligt i övriga 
sonater av Bach.  

Som interpret måste man oavbrutet ställa sig frågor som: Vad innebär en båge? Är 
det bara just legato eller är den en fraseringsindikation? Vilka återverkningar får en 
båge på betoningshierarkin i en takt eller i en fras? Vad innebär det i så fall för 
frasens musikaliska riktning? Kan jag ta bort eller lägga till bågar? Varför står bågen 
där? Skall samma typ av figur ha samma typ av artikulation även om det inte är 
angivet så i notskriften? Är en artikulationsmarkering ditsatt för att markera att just 
den här artikulationen avviker från det gängse? Till viss del kan samma frågor ställas 
kring stackatomarkeringarna. Dessutom behöver inte en båge över två eller flera 
toner betyda detsamma för ett blåsinstrument som för ett stråkinstrument eller ett 
klaverinstrument. Bågarna kan vara en signal om hur stråken skall sättas, upp- eller 
nerstråk. Där blåsinstrumentet kan ha en stabil klang, även crescenderande, mer eller 
mindre tvingas en stråkmusiker vid ett nedstråk till diminuendo av rent mekaniska 
skäl. En violinstråke var under den första halvan av 1700-talet ojämnt balanserad 
med tyngdpunkten vid froschen. Det innebär att ju närmare spetsen på stråken man 
spelar desto svagare blir tonen. Spelas tonerna under bågen med uppstråk kan å 
andra sidan den inledande tonen inte bli betonad, medan däremot ett crescendo är 
möjligt.
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Kring temat artikulation finns en rikhaltig litteratur, men eftersom denna studie 
inte har detta som huvudsaklig fokus lyfter jag enbart fram ett fåtal studier, som 
dock har det gemensamt att de är relativt nya och att de är av sammanfattande 
karaktär. I Ruth Millers avhandling är just artikulationsmarkeringar i Bachs 
flöjtsonater studieobjekt men eftersom hon väljer att inte diskutera de 
interpretatoriska implikationerna mer än mycket översiktligt, är hennes studie av 
mindre intresse för denna avhandling.199 Mer relevant är då Ludger Lohmanns 
studie om artikulation på klaverinstrument med utgångspunkt i dåtida skriftliga 
källor200 och John Butts arbete, som har som uttalad avsikt att komplettera 
Lohmanns genom att föra en diskussion om artikulation satt i en historisk kontext 
av barocktidens tankevärld kring musik med utgångspunkt i J S Bachs bevarade 
autografer.201

Som exempel på just bågars och punkters betydelse för en sats musikaliska innehåll 
vill jag lyfta fram dels den första satsen, Adagio ma non tanto, dels den fjärde satsen, 
Allegro assai. Härigenom kan framför allt bågars skiftande funktion i olika typer av 
satser belysas.  

Butt pekar på att bågar i musik för alla instrument i huvudsak är relaterade till 
figurer av ornamentisk karaktär.202 I E-dursonatens första sats blir detta extra tydligt 
om man reducerar notbilden på liknande sätt som gjordes ovan (se s 71-73) till ett 
skelett med endast harmoniskt bärande toner och därunder återger den 
ursprungliga notationen, se Illustration 38:  

Illustration 38: Sats 1, takt 1-4, reducerad melodistämma (system 1) och original 
(system 2). 

Att utifrån en avskalad notbild återigen titta på den ursprungliga ger stöd för det 
Butt för fram och som också förs fram av bland andra Quantz, nämligen att bågarna 
indikerar ornament något som också ger interpreten en signal om viktiga och 
betonade toner.203

                                            
199 Miller 1993, kap 3. 
200 Ludger Lohmann: Die Artikulation auf den Tasteninstrumenten des 16.-18. Jahrhunderts, Regensburg 1990, s 
18.
201 John Butt: Bach Interpretation: Articulation Marks in the Primary Sources of J.S. Bach, Cambridge 1990, s 5. 
202 Butt 1990, s 49-50. 
203 Quantz 1752/1992, kap 8. 
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Den första tonen under en båge blir automatiskt betonad genom att den får en 
tydlig ansats. Det är också möjligt att hävda att toner som inte står under en båge är 
något viktigare än andra just därför att de förväntas bli artikulerade. 
Satsbeteckningen Adagio ma non tanto ger också stöd för att framför allt det 
snabbaste notvärdet i en sats av den här typen inte skall få för stor betydelse, vilket 
lätt blir fallet om tempot blir alltför långsamt. Utgående från att framför allt 32-
delarna är noterade ornament bör tempot väljas så att denna ornamentiska karaktär, 
en illusion av improvisatorisk utsmyckning, framträder. 

I sonatens fjärde sats, Allegro assai, möter vi ett delvis annorlunda scenario. Framför 
allt den andra delen är mycket rik på både bågar och punkter, och här framstår 
satsbeteckningen med dess implikationer för tempoval som en skiljelinje för 
tolkningen av vad dessa bågar och punkter skall innebära. En central fråga blir 
huruvida assai skall tolkas såsom ordet vanligen förstås från 1800-talet och framåt, 
det vill säga ”mycket”, eller, enligt Brossards definition: ”…middle degree of 
quickness or slowness; quick or slow enough but not too much of either.”?204

Tempobeteckningen är alltså inte entydig; ”mycket snabbt” eller ”lagom snabbt”? 
Skall satsen gå i ett mycket snabbt tempo bör bågarna förstås som tekniska 
hjälpmedel snarare än interpretatoriska instruktioner. Det är möjligt att tolka den 
här satsen på det sättet men man riskerar då att gå miste om den säregna rytmik 
som återfinns framför allt i satsens basstämma med synkoper som ger satsen en 
orolig karaktär – eller lekfull. ”Lagom snabbt” kan i stället ge möjlighet att mejsla 
fram alla detaljer som Bachs noterade artikulation kan erbjuda.  

I en snabb sats är det rimligt att tydlighet premieras. Detta kan exempelvis uppnås 
genom att första tonen under en båge sätts an tydligt och att sista tonen under 
bågen kortas av något för att möjliggöra en tydlig ansats på nästa ton. Effekten blir 
att varje båge indikerar en accent som är betydligt mer markerad än i en långsam 
sats även om principen kan sägas vara snarlik. Jag illustrerar detta med takt 33-35, se 
Illustration 39: 

Illustration 39: Sats 4, takt 33-35. Den lilla bågen indikerar obetonad ton, streck 
betonad.

Med betoningar enligt beskrivningen blir det här avsnittet väldigt rikt på 
betoningar vilket i kombination med den synkoperade basstämman gör att den 
                                            
204 Brossard 1702, s 6. 
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traditionella betoningshierarkin i en sats i 3/4-takt – tung betoning på taktens 
första slag, lätt betoning på tredje slaget och minimal betoning på det andra slaget – 
sätts ur spel. Känslan av att ständigt befinna sig i baktakt dominerar, både för 
musiker och för åhörare. Om dessa takter inte skulle ha alla bågar och punkter, 
skulle betoningsmönstret sannolikt bli det traditionella med undantag för den 
synkoperade basstämman, se Illustration 40: 

Illustration 40: Sats 4, takt 33-35 utan artikulationsmarkeringar men med 
betoningsmarkeringar. Två streck innebär kraftigare betoning än ett streck. 

I det ”rena” exemplet ovan – utan bågar eller stackatopunkter – skulle tydlighet 
vinnas vad gäller den musikaliska riktningen eftersom varje takts dissonans får en 
tydlig upplösning, i betydelse avspänning, på nästa takts första slag. 

När det gäller innebörden av stackatomarkeringarna är de historiska källorna eniga 
om att en stackatoton, oavsett om stackato markeras med punkt, streck eller kil, 
skall spelas separerad från de omgivande tonerna, dock inte överdrivet.205 Däremot 
går meningarna isär huruvida markeringen innebär betonad ton eller obetonad, 
eller om det handlar om accentuering av en ton. Här får man utifrån notbilden 
försöka bilda sig en uppfattning om vad som är relevant i det specifika fallet. Det 
som är slående är hur ofta stackatomarkeringar förekommer i 1700-talsmusik på 
ställen där det normala hade varit att spela en lång och därigenom betonad ton. Det 
finns ett drag av att markeringar skrivs in i noterna för att tala om att tonsättaren 
här avser något annat än det enligt traditionen förväntade.  

Tempo och taktart 
Här skall jag i huvudsak översiktligt diskutera tänkbara tempoval för de olika 
satserna. Samtidigt är det av vikt att hålla i minnet att när stycket väl ska framföras 
påverkas tempovalet av en stor mängd faktorer, som inte minst hör samman med 
den socio-kulturella kontext som framförandet ingår i. Sådana faktorer diskuteras 
inte i detta kapitel, men kommer att beröras i kapitel 6. 

                                            
205 Quantz 1752/1992, XVII:II:§27, s 201-202, talar om att notvärdet generellt skall halveras och att om en 
not med stackatopunkt följs av flera noter med kortare notvärden skall tonen betonas. Carl Philipp Emanuel 
Bach talar i Versuch über die wahre Art das Clavier zu Spielen, Berlin 1753 (faksimil Wiesbaden 1986), kapitel 
III:§17, s 125, också om att förkorta notvärdet men påpekar samtidigt att tonerna är separerade från varandra 
med avseende på notlängd, tempo och nyans. Generellt förekommer separerade noter, detaché, i 
intervallrörelser och i snabba tempi.
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I ett övergripande perspektiv kan satsernas placering i sonaten påverka tempovalen. 
Att satserna grundläggande är av typen långsam – snabb – långsam – snabb har vi 
redan konstaterat. Vidare kan vi betrakta den första satsen som ett preludium, och 
därmed förhålla oss ganska fria till tempot – åtminstone delvis. Den tredje satsen går 
i moll vilket ofta signalerar ett visst mått av eftertänksamhet i en omgivning av 
lättsamma satser. En avslutande sats är ofta lättare till sin karaktär än den första 
snabba satsen, men vad det egentligen innebär är svårt att precisera.  

Vi kan alltså erhålla en viss ledning av satsernas placering i sonaten för våra 
tempoval, men kanske då mest utifrån den helhet som sonaten utgör. Det är dock 
svårt att komma ifrån att denna helhet är en konstruktion där den individuella 
interpreten skapar sig sin bild.  

Vi kan också betrakta sonatens satser som separata enheter och resonera kring 
möjliga tempoval utifrån de tempobeteckningar som, tillsammans med taktarten – 
och i viss mån de förekommande notvärdena – ger oss de avgörande ledtrådarna för 
tempoval men också för betoningsmönster. Samtidigt är det egentligen inte möjligt 
att särskilja tempofrågan från alla andra element som är av betydelse för 
framförandet. Valet av tempo hör intimt samman med den intention som 
tonsättaren kan ha haft med sitt verk och vad jag som interpret uppfattar är viktigt 
att tydliggöra och förmedla. Ido Abravaya talar om att finna ”tempo-determining 
factors”, som exempelvis kan utgöras av rytmiska element eller en harmonisk 
rytm.206

Tempo är inte bara en kvantitativ storhet utan har också, i kombination med vald 
taktart, en musikaliskt kvalitativ dimension eftersom taktarten i stor utsträckning 
bestämmer betoningsmönstret. Ett snabbt tempo ger inte utrymme för alltför täta 
betoningar medan ett långsamt tempo kan göra det. Därtill har tempovalet stor 
betydelse för den agogiska friheten inom en takt. 

Abravaya gör en genomgång av historiska läroböckers syn på tempofrågor och 
återigen blir det uppenbart att det som är beskrivet av Quantz med flera ofta är 
förenklingar för att göra olika ämnesområden tydliga för lekmannen. Från en 
förenklad förklaring av olika klasser av tempo är steget långt till den stora 
variationen av temporelaterade markeringar i Quantz egna kompositioner.207

Quantz använder sig av en spännvidd på 1:16, där förhållandet mellan två 
näraliggande tempoval alltid är 1:2, för de olika tempoangivelser han ser som 
korrekta. Abravaya föreslår att denna spännvidd och dess inbördes förhållanden bör 
ses som tolerabla gränser inom de olika klassificeringar av tempo som Quantz ger. 
Nybörjaren behöver tydlighet, den mer erfarne kan modifiera genom intuition och 
erfarenhet.208

                                            
206 Ido Abravaya: On Bach’s Rhythm and Tempo, Kassel 2006, s 2. 
207 Abravaya 2006, s 128. 
208 Abravaya 2006, s 129. 
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Medan Quantz lärobok främst är avsedd för inte alltför erfarna flöjtister – och i viss 
mån även andra musiker – riktar sig Johann Philipp Kirnberger i sina teoretiska 
skrifter framför allt till tonsättare.209 Där Quantz beskriver en fast form för tempoval 
som i slutändan går ut på att de snabbaste notvärdena i olika stycken alltid har 
samma duration, betonar Kirnberger i stället flexibilitet och anpassning till den 
känslostämning som stycket indikerar.210

Enligt Kirnberger bestämmer styckets taktart och dess notvärden tempot och detta 
tempo modifieras av ord som adagio eller allegro. Kirnbergers mest betydande 
bidrag till teorier kring tempi är hans koncept om tempo giusto. För en blivande 
tonsättare betonar Kirnberger vikten av att skaffa sig en korrekt känsla för det 
naturliga tempot för varje taktart, tempo giusto, genom att studera allehanda danser.211

Genom dylika studier kan interpreten bygga upp en erfarenhetsgrundad kunskap, 
som kan ge indikationer på lämpliga tempoval, även om den aktuella musiken inte 
specifikt är en danssats. Kirnberger menar också att det är viktigt att inte bara se till 
hur snabbt eller långsamt ett verk skall framföras utan även till det emotionella 
innehåll, eller affektläge, som stycket besitter och vilket tempo som bäst förmedlar 
detta innehåll.212

En allmän princip, som var aktuell redan under 1500-talet, var: ju kortare 
notvärden, desto långsammare tempo. Hos Bach är det dock inte lika enkelt, 
eftersom han använder korta notvärden såväl i uttalat snabba tempi som i lika 
uttalat långsamma.213 Inte heller är Bach konsekvent i sitt bruk av tempouttryck då 
han inte alltid noterar tempobeteckningar. Det går inte heller att dra generalla 
slutsatser såsom att allegro alltid innebär ett visst tempo. När det gäller 
instrumentalmusik för fler än en musiker är Bach mer frikostig med 
tempoindikationer, och sådana återfinns också i andra sammanhang där en oväntad 
förändring skall ske. I övrigt överlämnar han i enlighet med tidens 
uppförandepraktiska konventioner tempovalet till interpreten.  

I E-dursonaten har varje sats en överskrift; i tre av satserna består denna av 
tempoindikerande ord. Den tredje satsen betecknas med namnet på en specifik 
dans, siciliana (eller siciliano) som av bland andra Quantz definierades som en 
långsam gigue med pastorala inslag. I övrigt indikerar de olika beteckningarna på 
satserna mer ett allmänt tempoval. Mer avgörande för valet av tempo blir då satsens 
struktur och det jag som interpret försöker avgöra, antingen vad jag själv anser, eller 
vad jag tror Bach kunde ha menat, vara det som skall få en framträdande roll i den 
musikaliska strukturen och vad som inte är lika betydelsefullt. 

                                            
209 Abravaya refererar till Johann Philipp Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik, Berlin & 
Königsberg 1776-1779 (faksimil Hildesheim 1968).
210 Abravaya 2006, s 130. 
211 Johann Philipp Kirnberger: The Art of Strict Composition, översättning (vol I och vol II, del I) av David 
Beach och Jürgen Thym), New Haven 1982, s 376. 
212 Kirnberger 1779/1982, s 377. 
213 Abravaya 2006, s 139. 
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Första satsen, Adagio ma non tanto, är noterad i taktarten C. Basstämman utgörs i 
huvudsak av en åttondelsrörelse av den vandrande typ som kanske främst 
förekommer i andantesatser. Såväl taktart som tempomarkering kan indikera ett 
lugnt men inte alltför långsamt tempo, och så kan också satsbeteckningen uppfattas, 
”långsamt men inte för mycket”. Bach använde sig relativt ofta av den här typen av 
sammansatta tempoindikationer som kan tolkas som att han var känslig för nyanser i 
tempoval, även om han, som nämnts ovan, inte alltid var så frikostig med att skriva 
ut tempoindikationer.214 Att melodistämman är noterad med 32-delar motsäger inte 
detta, om de uppfattas som ornament. Däremot är det inte så enkelt att förekomsten 
av 32-delar signalerar ett långsamt tempo hos Bach. Snarare är det så att 
förekomsten av 32-delar antingen innebär ett snabbt tempo med virtuosa passager 
eller ett långsamt där 32-delarna får karaktär av ornament.  

Allegro, den andra satsen, är noterad i 2/4 med sextondelar som snabbaste notvärde 
och en basstämma som nästan uteslutande utgörs av åttondelsrörelser. Som belysts 
ovan (se s 76) har satsen drag av en rigaudon, en snabb variant av bourrée. Detta i 
kombination med den förhållandevis långsamma harmoniska rytmen antyder ett 
snabbt tempo.  

Sonatens tredje sats, Siciliana, följer till det yttre det förväntade scenariot för såväl 
taktart som rytmiskt mönster för en sådan danssats (se s 81 för en mer detaljerad 
beskrivning). Det avvikande är att Bach givit basstämman samma betydelse som 
melodistämman; i stort sett samma melodiska material återfinns i båda stämmorna. I 
kombination med den komplexa harmoniken talar dessa faktorer för ett långsamt 
tempo. 

Slutligen sonatens sista sats, Allegro assai, som jag även ur ett tempoperspektiv 
diskuterade tämligen noggrant i avsnittet kring artikulation (se ovan s 97f). Jag 
belyste där olika möjligheter utifrån betoningsmönster med utgångspunkt i 
satsbeteckningen; mot bakgrund av detta resonemang tolkar jag Allegro assai, i det 
här sammanhanget, som ”lagom snabbt”, ett tempo som möjliggör att framför allt 
de rytmiska finesserna blir urskiljbara och betydelsebärande. 

Ornamentik 
Den ornamentik som sonaten visar upp är begränsad till ett fåtal typer: drillar och 
förslag av olika karaktär samt den noterade ornamentiken i första satsen. 

Drillar  
De noterade och de icke noterade drillarna i sonaten är dels kadenserande, dels mer 
utsmyckande. De förstnämnda behandlas kortfattat i slutet av detta avsnitt, för att 
diskuteras mer utförligt i samband med olika typer av förslag, eftersom en 
kadenserande drill är så intimt förbunden med förslaget. Här skall inledningsvis 
drillarna av utsmyckande, eller melodisk, karaktär behandlas. 

                                            
214 Abravaya 2006, s 141. 
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I första satsens femte takt går melodistämman till e’’ på tredje slaget i takten, 
septimen i F#-dur, se Illustration 41: 

Illustration 41: Sats 1, takt 3-5. 

Hade Bach velat fullfölja den sekvensrörelse han påbörjat i upptakten till takt 4, 
skulle han ha låtit melodistämman gå till kvarten, d#’, i A#-dur för att lösas upp till 
tersen, c##’. Att han väljer ett septimackord i tersläge öppnar för e’’ som han därefter 
löser upp till f#’ men i ett septimsprång ner. Detta f#’ har Bach försett med en 
drillmarkering. Väljer jag att se drillen som en ordinär drill med förslag ovanifrån, 
från giss i det här fallet, försvagas språnget från en laddad septim till en betydligt 
mildare sext samtidigt som det blir en rörelse från en dissonans i ackordet till en 
annan dissonans, en sekund.  

Därtill finns det ytterligare en klanglig kvalitet i relationen mellan g#’ och f#’, där g#’
är en svag ton på flöjten eftersom den tas med gaffelgrepp. Däremot är f#’ en stark 
ton som dessutom måste hållas upp intonationsmässigt då den i sig är för låg vilket 
gör att man gärna ger den extra lufttryck. Väljer jag att betrakta drillen som 
oväsentlig kan jag gå direkt från e’’ till f#’ och därmed markera septimsprånget. Är 
drillen väsentlig för satsen blir det en svagt klingande drill där f# måste anpassas till 
g# i själva drillen. Dessutom är drillen en specialdrill eftersom skiftet mellan 
greppen engagerar för många fingrar, varför drillen utförs som ett slags kompromiss. 
Om man inte kompenserar med såväl lufttryck som hur högt det drillande fingret 
lyfts från flöjten, får man en drill mellan a’ och ett lågintonerat f#’, en liten ters i 
stället för en sekund. Genom att markera g#’ som förslag och sedan inte lyfta det 
drillande fingret för högt kan man åstadkomma illusion av en sekunddrill. Den 
återstående frågan är då bara hur allt detta skall hinnas med på en åttondel. Utifrån 
denna diskussion skulle jag vilja påstå att den här drillmarkeringen kan betraktas 
som en fakultativ instruktion, där jag som interpret har min frihet att välja vad jag 
anser vara viktigt – septimsprånget eller drillen. 

En liknande drill återfinns även i den sista satsens takt 16. Har denna drill en egen 
funktion eller är den en elegant utsmyckning av F#-durklangen? Eller är det 
egentligen så att drillen genererar ett momentum i överbryggningen till 
flöjtstämmans presentation av den figur som basstämman presenterade i satsens 
inledning? Samma typ av överbryggning återfinns i parallellstället i satsens andra del; 
jämför takt 16 (Illustration 42) med takt 44 (se Illustration 43): 
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Illustration 42: Sats 4, takt 12-17. 

Illustration 43: Sats 4, takt 40-45. 

Likheten mellan takt 16 och takt 44 ger visst stöd för idén om en överbryggande 
drill i takt 16 som skall hålla rörelsen igång. Emellertid är drillen i takt 16 tekniskt 
tidskrävande att utföra och tonsvag, varför denna rörelse, som kanske avsågs, inte alls 
blir verklighet. 

I de båda illustrationerna ovan, i takt 12 respektive takt 40, ses även en drill som 
ingår i inventios melodilinje såsom en utsmyckning. Det är en förbipasserande drill 
med melodisk men inte harmonisk funktion. Återigen finns det emellertid 
alternativa sätt att betrakta drillen, vilka får betydelse för framför allt 
betoningsmönstret. I Illustration 44 återges satsens inledande takter. Utan drill ligger 
det nära till hands att betona tredje slaget i upptakten vilket också understöds av 
bastonen i den inledande upptaktstakten. 

Illustration 44: Sats 4, takt 1-4. 

Om drillen är väsentlig är det inte möjligt med en betoning på det tredje slaget 
eftersom en drill per automatik innebär en viss betoning då drillen har en perkussiv 
effekt, även om den som i det här fallet återfinns på en obetonad taktdel. Vill man 
ändå ha betoningen på det tredje slaget återstår möjligheten att betrakta drillen som 
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mordent eller att välja ett tempo som möjliggör tätt förekommande betoningar. En 
mordent skulle tillåta en betoning på tredje slaget i upptaktstakten, eftersom 
mordenten skulle få genomgångskaraktär. 

Neumann framhåller att även om Bach är noggrann i sin notation när det gäller så 
kallad fri ornamentik, är han inte speciellt noggrann med hur han betecknar drillar 
– möjligen med undantag för klavermusik. Exempelvis är det bara i klavermusik 
som Bach har använt sig av mordenttecknet,215 men det innebär inte att ornamentet 
inte skulle vara aktuellt i hans övriga kompositioner. Bland de fall i hans 
klavermusik där mordenten är markerad är den övervägande delen på en 
uppåtgående stegvis rörelse, precis som fallet är i den fjärde satsen.216

                                            
215 Det tecken Bach använde sig av för mordent var .

216 Neumann 1978, s 441. 
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Nedan ses fyra varianter för hur drillen skulle kunna realiseras: 

Illustration 45: Drillen tolkad som 
mordent.

Illustration 46: Drillen tolkad som drill 
ovanifrån.

Illustration 47: Drill ovanifrån med 
efterslag.

Illustration 48: Drillen tolkad som det J S 
Bach själv kallade "Cadence". 

Att som i Illustration 46 betrakta drillen såsom en mer ordinär drill – vilken under 
denna tid började på tonen ovanför, i det här fallet h’ – ger den mest perkussiva 
effekten. Illustration 47 visar på en praxis som inte minst Bachs son Emanuel Bach 
drygt tio år senare, inom den så kallade känslosamma stilen, beskrev som det 
korrekta sättet att utföra en drill, nämligen med efterslag.217 I det här fallet skulle en 
drill med efterslag ge en mjukare karaktär då den får en överledande funktion. 
Illustration 48 är en variant av Illustration 47 där de alterneringar som utgör själva 
drillen utelämnats. 

Hur betydelsefull är den här drillen? Bach, eller rättare kopisten, har noterat den 
med ”tr” varje gång figuren återvänder. Om den inte varit noterad skulle den mest 
sannolika interpretationen av de tre åttondelarna vara att göra dem korta för att på 
så sätt förbereda för en betonad etta, eller att betona trean och den därpå följande 
ettan. Det ligger nära till hands att anta att Bach, genom att notera en drill på denna 
ton, önskade undvika just dessa tolkningar.  

                                            
217 Bach 1753/ 1986, s 74-75. 
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De resterande drillarna i sonaten återfinns i de olika kadenserna. De är dock inte 
uppbyggda på det sätt som är det allra vanligaste, av ett förslag som dissonerar mot 
det angivna ackordet eller ingår som förhållning i det harmoniska kadensmönstret, 
varefter drillen mjukar upp och leder fram till upplösningen på en konsonerande 
klang. En sådan drill har en tydlig harmonisk funktion. Här är emellertid drillarnas 
förslag, de som ska skapa dissonansen, en del av ackordet och utkomponerade och 
ställer därför inte till några problem avseende utförande. 

Det kan noteras att Bach även använder sig av utsmyckande drillar i 
kadenseringarna, framför allt i sonatens andra sats. 

Förslag 
I sonaten noteras förslag på två olika sätt, dels som smånoter, dels med normal 
notstorlek.  

Illustration 49: Sats 1, takt 3-4. 

I både takt 3 och 4 i Illustration 49 återfinns på de båda takternas tredje slag ett i 
normal notskrift utskrivet förslag, som även har sin motsvarighet i besiffringen. 
Interpretatoriskt ställer dessa förslag inte till med några problem. Bach har helt 
enkelt skrivit ut förslag med uppenbar harmonisk betydelse i ordinär notation och 
de förekommer också i olika former av kadenser. Intentionen är tydlig och det 
finns ingen anledning att avvika från det noterade.  

I stället är det de små noterna som väcker frågor av typen: Skall de komma på slag 
eller före slag? Har de en harmonisk funktion eller en melodisk eller rent av en 
kombination av dessa funktioner? Vilken längd skall de ha? Eftersom förslag, såväl 
noterade som onoterade, är mycket vanliga i 1700-talets musik, är de också ofta 
omtalade i den dåtida didaktiska litteraturen.218 I vår tid är dessa förslag en ständig 
källa till interpretatoriska diskussioner, såväl mellan musiker som i litteraturen, där 
varje bok om interpretation av 1700-talsmusik måste gå igenom förslag av olika slag 
och tradition.  

Jag vill också öppna för möjligheten att ifrågasätta de små noterna generellt utifrån 
aspekten att de kan ha blivit tillagda i efterhand. Vi har ingen autograf att förlita oss 
på, de manuskript vi har är tillkomna minst 50 år efter Bachs död och vi vet inte 
hur många avskrifter som ligger emellan autografen och de bevarade manuskripten. 
                                            
218 Exempelvis Bach 1753, s 62-70; Quantz 1752, s 77-83 och Leopold Mozart: Versuch einer gründlichen 
Violinschule, Augsburg 1756 (faksimil Kassel 1995), s 193-217. 
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Tanken att exempelvis en flöjtist skulle ha lagt till dem som extra ornament är en 
möjlighet. Fungerar sonaten utan de små noterna? Jag menar nog det, men i vissa 
satser förändras karaktären från något lite inbundet och sirligt till något som kanske 
närmast kan beskrivas som rakare tonspråk. Vad som är mer Bachskt låter jag vara 
osagt, utan detta är mera att betrakta som en hypotetisk, kanske lite fantasieggande 
tanke.  

Nedan går jag igenom de olika förslagen sats för sats. Att avsnittet är omfattande 
och detaljerat speglar den interpretatoriska mångfald detta ornament representerar.  

Sats 1 – Adagio ma non tanto 

Jag väljer att noggrant gå igenom de olika förslagen i den första satsens första åtta 
takter. För satsens resterande 12 takter är resonemangen likartade. 

Illustration 50: Sats 1, takt 1-3. 

På första taktens tredje slag ses en melodisk utfyllnad av tersintervall. Inom den 
franska litteraturen kallades denna typ av figur för tierce coulée, vilket på ett tydligt 
sätt även ger en karaktär för utförandet – rullande terser. Förslagen förväntas enligt 
den franska traditionen komma precis före nästkommande ton, till vilken den är 
bunden, med eller utan noterad legatobåge. Nästan alla andra varianter av 
utförandet av de små noterna gör att flöjtisten hamnar i tidsnöd i relation till 
basstämman – förutsatt att figuren skall få klinga fritt från impulser från basstämman, 
vilket jag personligen tror. Ett alternativ är emellertid att betrakta figuren på slag 3 i 
takt 1 som ett annat skrivsätt för det som är noterat på motsvarande taktdel i takt 2. 
Då skulle takt 1, slag 3,utläsas som fyra 32-delar följda av en åttondel.  

Den lilla noten i tredje takten kan utföras på flera sätt. Om jag väljer att spela den 
på slag, blir den betonad och skapar, åtminstone till synes, en kortvarig dissonans 
mot ackordets a. Emellertid är ackordet ett förminskat ackord, som, enligt bland 
andra Kirnberger, bör tolkas som ett dominantackord med en saknad grundton, i 
det här fallet h, och då är det knappast möjligt att kalla förslaget för ett dissonerande 
förslag eftersom det snarare skapar konsonans. Alternativt kan jag välja att låta 
förslaget vara obetonat och därmed befinna sig inom den ornamentala figuren, 
vilket skulle innebära att förslaget blir kort och kommer före slaget.  

På taktens tredje slag återfinns en kadensering med ett utskrivet förslag som har 
berörts ovan (se s 106).  



108

Illustration 51: Sats 1, takt 4-5. 

I fjärde takten finns på taktens första slag en möjlighet att göra f#’’ lite längre för att 
skapa en dissonans, men samtidigt är g#’’ en upplösning av det inledande 
dissonerande a’’ vilket skulle tala emot detta. Dessutom återfinns upplösningen från 
a till g# i besiffringen, varför klaverinstrumentet kommer att spela denna 
förhållning. På det tredje slaget i takten ses ett parallellställe till det utskrivna 
förslaget i takt tre. Takt 5 är inledningsvis parallell med takt 4 med den skillnaden 
att i takt 5 finns ett inledande förslag. Såväl av tidsskäl som med tanke på det 
musikaliska flödet, kan detta förslag betraktas som ett melodiskt betingat förslag, 
vilket innebär att dess betydelse ligger i melodilinjen men att det inte får några 
harmoniska konsekvenser. 

Illustration 52: Sats 1, takt 6-8. 

I den sjätte takten återfinns på det andra slaget ett typiskt exempel på ett i normal 
notation utskrivet förslag till drillen. Förslaget på taktens fjärde slag är inte 
avhängigt en harmonisk omgivning såtillvida att generalbasstämman har paus, varför 
det ur den aspekten kan göras långt eller kort. Emellertid skulle flödet och 
regelbundenheten i triolrörelsen stoppas upp om förslaget inte görs kort och före 
slaget, som ett förbipasserande ornament.219

Vidare till satsens sjunde takt. På taktens tredje slag har Bach skrivit ett intressant 
förslag, från e’’ till d#’’’ – en överstigande septim. Redan intervallet är 
spänningsskapande; dessutom dissonerar förslaget mot H-dur. För att få med allt 
detta är det rimligt att förslaget spelas på slaget och dessutom ges tid. Lite mindre 
klart är fallet med förslaget på taktens fjärde slag. Den musikaliska frasen rör sig mot 
kadensen i takt 8, varför ett betonat förslag i takt 7 kan ge upphov till ett onödigt 
stopp i det musikaliska flödet. Samtidigt har dissonansen a#’’ mot E7 förberetts i 

                                            
219 Neumann 1974, s 141. 
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figuren som föregår slag fyra, varför a#’’ bör klinga på slaget för att inte dissonansen 
skall gå förlorad. 

Slutligen förslagen i takt 8. Här möter vi på första slaget ett i normal notation 
utskrivet förslag som dissonerar mot H-dur i andra omläggningen samt ett i liten 
notation noterat förslag till den icke noterade, kadenserande drillen. Drillen bör 
utföras i enlighet med uppförandepraktiska konventioner i kadenser, och förslaget 
d#’’ är lika nödvändigt i enlighet med konventionerna. Förslaget utgör också sexten 
i den vanliga kadensformeln I64  V  I. Det innebär att förslaget bör spelas på 
slaget med en medvetet utformad längd för att ackordföljden skall bli tydlig. 
Alternativt kan man betrakta första och andra slaget i takten som en enda figur, 
vilket innebär att förslaget till slag två blir obetonat och enbart utgör starten på 
drillen. Det attraktiva i den lösningen är att det blir färre betoningar och den 
melodiska rörelsen får dominera över den harmoniska, något som redan på den här 
tiden var ett tecken på galant stil och som förfäktades av bland andra Mattheson.220

Sats 2 - Allegro 

I sonatens andra sats är förslagen oproblematiska. De är rimligt att utgå ifrån att 
samtliga utförs som korta förslag före slag. I takterna 5, 22, 24 och 61 återfinns en 
typ av förslag som av några sentida skribenter betecknats Zwischenschlag221

(mellanslag), vilket är en bra beskrivande term för detta ornament, se Illustration 
53:

Illustration 53: Takt 5, ursprunglig notation. 

I Illustration 53 är förslaget placerat under en båge som förbinder de två 
huvudnoterna. Som redan påpekats (se s 76) är hela figuren en variant av den 
inledande figuren. Hade inte Bach noterat figuren som han gjort hade han också 
kunnat notera den med en symbol för mordent, se Illustration 54: 

Illustration 54: Takt 5, med mordent. 

Vilken blir skillnaden? Utgångsläget är notationen som den ser ut i takt 1, se 
Illustration 55: 

                                            
220 Mattheson 1739 (1999), s 133-134 (219-221). 
221 Neumann 1974, s 125 och 143. 
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Illustration 55: Takt 1 med ursprunglig notation. 

Här signalerar de båda stackatopunkterna att de båda tonerna skall spelas såväl 
detaché, separerade, som obetonade. Om den grundinställningen bibehålls i 
Illustration 53 ger de olika överbindningarna en mjukare karaktär än i takt 1 enligt 
Illustration 55. Dessutom tillfogar Bach detta förslag, eller mellanslag. Det 
intressanta med den här typen av förslag är att det kan medföra en extra accent i 
takten, om man som interpret väljer att tolka det som en vidareutveckling och 
förtydligande av den inledande enkla figuren. Väljer jag som interpret att dessutom 
lägga till en drill har jag snarare än en uppmjukning valt en aktiv, energirik 
tolkning.

I Illustration 54 skulle jag få en mordent, som med automatik blir betonad, på första 
slaget och en ”cadence” (jämför med Illustration 48) på det andra slaget vilket också 
hade inneburit en betoning. Framför jag en mordent istället för ett mjukt förslag får 
det också konsekvenser för hastigheten på tonrepetitionerna, då en mordent 
sannolikt skulle gå snabbare.  

Eftersom nu Bach inte valde notationsformen med mordent utan skrev ut i ordinär 
notskrift, ligger det nära till hands att anta att han ville undvika betoningar i denna 
figur och att han här möjligen eftersträvade en mjukhet.  

Slutligen finns det i satsens sista takt ett förslag som har en tydlig harmonisk 
karaktär och som inte är noterat med ordinär notation utan som en struken 
åttondel. Eftersom det inte finns någon harmonisk rörelse är det här egentligen det 
enda tillfället i satsen där den dåtida konvention kan appliceras, som talar om att 
förslagets längd skall vara minst halva huvudnotens längd, se Illustration 56:222

Illustration 56: Sats 2, takt 79-80. 

Sats 3 – Siciliana och Sats 4 – Allegro assai 

I den tredje satsen, Siciliana, men även i den fjärde satsen, Allegro assai, återfinns
några exempel på förslag där det förutom den harmoniska betydelsen av dissonans 
respektive konsonans är betydelsefullt att titta på vad som sker med 

                                            
222 Quantz 1752/1992, s 78, VIII §7-8. 
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kontrapunktiken och då framför allt att undvika att parallella kvinter eller oktaver 
uppkommer i stämföringen. Ett tydligt exempel på detta återfinns i sats 4, se 
Illustration 57: 

Illustration 57: Sats 4, takt 39-40. 

Hålls förslaget h#’ i takt 40 ut till 2/3 av huvudnotens värde uppkommer en 
förtäckt oktavparallell, även om det inte finns något i harmoniken som talar emot 
ett långt förslag, snarare tvärtom, eftersom en önskad dissonans uppkommer. Det 
finns emellertid fall där förslagen räddar stämföringen från att hamna i just en 
parallell oktav som exempelvis takt 20 i den tredje satsen. Utan förslaget e#’’ skulle 
vi få en förtäckt oktavparallell på f#, se Illustration 58: 

Illustration 58: Sats 3, takt 19-20. 

Övriga förslag i den tredje satsen är ofta sådana att interpreten får ledtrådar till hur 
förslagen skall förstås om de betraktas i ett harmoniskt, vertikalt, sammanhang. Ur 
ett harmoniskt perspektiv går det att säga att förslagen i Siciliana är av två typer; 
antingen ackordiska eller dissonansskapande. I det senare fallet är de påfallande ofta 
förberedda, med vilket avses att förslagstonen är densamma som den ton som 
föregår den, se Illustration 59: 
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Illustration 59: Sats 3, takt 5-8. 

I illustrationen ovan är samtliga förslag som kommer på det normalt sett betonade 
första slaget i varje takt förberedda från föregående takt, vilket är det enligt 
kompositionslärorna mest korrekta sättet att införa en dissonans i en sats. I takt 8, på 
slag 6, ser vi emellertid den andra typen av förslag, vad jag ovan kallade ackordiskt 
förslag. Ännu tydligare exempel återfinns i takt 2 i melodistämman och takt 3 i 
basstämman, se Illustration 60: 

Illustration 60: Sats 3, takt 1-3. 

Noterad fri ornamentik 
Den noterade fria ornamentik som Bach använder sig av i den inledande satsen är 
huvudsakligen av två slag. Mest uppenbart är att han fyller ut stora intervall med 
skalrörelser, noterade som 32-delar med någon enstaka 16-del, och låter ornamentet 
stå under en lång båge. Två undantag finns, takt 10 och takt 12, där båge saknas, 
men det är snarare ett förbiseende då det knappast skulle tillföra satsen något av 
galant sångbarhet om dessa takter skulle artikuleras. Av de 16-delar som 
förekommer i dessa figurer ges en ledning till frasering men detta sker endast i de 
fyra första takterna. 

Den andra typen som av figurer som drar uppmärksamhet till sig är triolrörelserna i 
takt 6-7 (se Illustration 52 s 108) respektive parallellstället i takt 15-17. Till skillnad 
från skalrörelserna som fyller ut intervall, och där man som interpret kan ta sig stora 
friheter ur ett tolkningsperspektiv, får man här en känsla av regelbundenhet och 
rytmisk stabilitet, men, som jag visade ovan i reduceringen av satsen, kan även dessa 
triolrörelser betraktas som ornament. 
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Varken i den andra eller i den fjärde satsen kan vi tala om någon typ av noterad fri 
ornamentik. I den tredje satsen är det möjligt, såsom jag resonerade i analysen 
utifrån notbilden (se ovan s 81), att betrakta sextondelsrörelserna som ornamentala 
men det är samtidigt svårt att där applicera samma fria förhållningssätt till figurerna 
som i den första satsen. Därtill ställer imitationerna mellan diskant- och basstämma 
andra krav på framförandet genom att begränsa möjligheten till agogisk frihet. 

Sammanfattning 
Denna tredje del av analyskapitlet har fokuserats på uppförandepraktiska 
konventioner i relation till notationen av sonaten. En tydlig målsättning med 
avsnittet har varit undvika den normativitet som är så lätt att hamna i. Därför 
präglas avsnittet av resonemang kring alternativa möjligheter att artikulera, förstå 
tempoindikationer och taktartsangivelser samt realisera ornamentiken. 

Då det gäller artikulationsfrågan har jag huvudsakligen uppehållit mig vid de 
noterade artikulationsbeteckningarna båge och stackatopunkt, och där har jag 
konstaterat att bågarna har betydelse såväl för betoningsmönster som för att 
indikera ornament. Stackatopunkterna, som i likhet med bågarna är ovanligt rikligt 
förekommande i sonaten, är inte heller entydiga. Genom det sammanhang där 
punkterna är noterade kan vi som interpreter dra slutsatser om de bör anses 
indikera betonade eller obetonade toner; däremot är det inte möjligt att generalisera 
mer än att konstatera att punkten signalerar att tonen skall vara kort (men inte hur 
kort). 

Även tempofrågan behandlas icke-normativt. Jag har därför valt att inte ange några 
rekommenderade metronomtal för de olika satserna. Jag konstaterade i texten att 
tempovalet kan betraktas som en konsekvens av framför allt taktart och notation, 
där notvärdenas längd är en ledtråd, men jag konstaterade också att det inte är 
möjligt att uttala sig mer definitivt än så. 

Slutligen har jag i avsnittet kring uppförandepraktiska konventioner diskuterat olika 
typer av ornament som förekommer i sonaten: drillar, förslag och noterad fri 
ornamentik. Med utgångspunkt i en indelning av drillarna i kadenserande 
respektive utsmyckande, har jag diskuterat möjliga tolkningar av de olika noterade 
drillarna.  

De förslag som återfinns i sonaten är även dessa av två huvudtyper, beroende på om 
de är noterade som små noter eller som ordinära noter. De förslag som är noterade 
med ordinär notskrift är alla en del av en kadensering och är därför tämligen 
oproblematiska. I stället är det de små noterna som väcker frågor. Det är möjligt att 
betrakta de små noterna som genomgående korta förslag som generellt kan placeras 
före slag men de kan också ges större tyngd genom längd och placering. Jag för 
också in en alternativ läsning där de förslag som är noterade i liten notskrift kan ha 
tillfogats i ett senare skede än när sonaten komponerades, en möjlighet som jag 
baserar på det faktum att vi enbart har tre manuskript bevarade, det äldsta från ca 
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1800, och där vi inte vet hur många kopieringar som ägt rum sedan autografen och 
vad som kan ha lagts till av senare kopister.  

Den noterade fria ornamentiken återfinns i huvudsak i sats 1 och möjligen i sats 3, 
de två långsamma satserna. Mest tydliga är 32-delsrörelserna i sats 1 men jag 
resonerar även kring möjligheten att betrakta såväl triolrörelserna i sats 1 som 
sextondelsrörelserna i sats 3 som ornament, även om båda dessa figurationstyper 
genom sin rytmiska regelbundenhet motsäger det. 

Avslutande reflektioner 
I detta kapitel har jag på detaljnivå behandlat vissa verkbestämmande element som 
är av betydelse för framförandet av sonaten. Genom den inledande 
intentionsbaserade analysen av notationen har jag skaffat mig en förståelse av 
verkets uppbyggnad. Som tidigare påpekats är partiturets instruktioner inte 
uttömmande ens i ett ontologiskt tätt verk. Det innebär att även konstituerande 
musikaliska element kräver interpretation. Ibland handlar denna interpretation om 
enkla beslut, ibland är interpretationen så subtil att den inte ens kan formas till en 
medveten tanke.  

Hur ontologiskt tunn eller tät kan vi säga att notationen, och därmed 
instruktionerna, är i Bachs E-dursonat? För det första kan vi konstatera att 
mängden instruktioner är ojämnt fördelade. Flöjtstämman har en rik notation 
avseende artikulation och ornament såsom drillar och förslag. Smärre 
inkonsekvenser finns mellan parallellställen och där måste vi som interpreter 
bestämma oss för om vi vill uppfatta inkonsekvenserna som medvetna variationer 
eller som misstag. Basstämmans artikulation är emellertid inte noterad i detalj och 
lämnar betydligt mer till interpreten att avgöra. Är bristen på 
artikulationsmarkeringar besvärande eller är basstämman genomgående så enkel i 
relation till flöjtstämman att Bach förlitade sig på konventionell artikulation? 
Framför allt i tredje satsen blir dessa frågor påtagliga, eftersom den bygger på 
imitation mellan de båda stämmorna; med få undantag är det bara flöjtstämman 
som har noterad artikulation i form av legatobågar och stackatopunkter.  

Ur en aspekt är partituret påtagligt tunt. Såsom så många sonater från den här tiden 
är basstämman besiffrad och det innebär att klaverspelaren, utifrån en besiffring som 
enbart beskriver vilken typ av toner som skall ingå i ackordet men inte exakt anger 
vilka (det vill säga i vilket oktavläge och därmed hur stämföringen skall se ut), 
måste avgöra hur de ackordfyllande tonerna skall gestaltas. Här överlämnas en 
betydande del av verkets klangstruktur från tonsättaren till interpreten, vilket gör att 
det finns ett betydande inslag av improvisation i verket.  
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KAPITEL 6: INTERPRETATION  

Avsikten med detta avslutande kapitel är att knyta samman fallstudiens två 
textbaserade kapitel, kapitel 4 och 5, i en i huvudsak klingande syntes i form av den 
CD som utgör den dominerande delen av kapitel 6. Härigenom är kapitlet också 
ett slags resultatkapitel för avhandlingen som helhet. 

Den interpretativa processen 
Inledningsvis skall jag presentera min medmusiker Hans-Ola för att därefter 
översiktligt beskriva vårt gemensamma musikutövande och hur våra gemensamma 
interpretationer växer fram. 

Hans-Ola Ericsson är professor i orgel vid Institutionen för musik och medier, 
Luleå tekniska universitet, och vid Hochschule für Künste i Bremen. Han har ett 
brett internationellt verksamhetsfält som konserterande organist, tonsättare och 
pedagog; därtill är han ofta utsedd som jurymedlem i internationella orgeltävlingar. 
Hans bakgrund och rötter utgörs, till skillnad från mina, av den samtida musiken. 
Under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal studerade han komposition för Klaus 
Huber, Brian Ferneyhough och Luigi Nono och i slutet av 1980-talet och början 
av 1990-talet arbetade han nära Olivier Messiaen, György Ligeti och John Cage 
kring interpretationen av deras orgelverk. Den tidiga musiken har dock alltid spelat 
en viktig roll i hans musikerskap. Han har ständigt sökt sig till den tidiga musikens 
originalinstrument runt om i världen och låtit dessa inspirera och vägleda hans 
tankar om interpretation.  

Vårt gemensamma arbete inleddes 1993, och vi har sedan dess spelat ett stort antal 
konserter tillsammans, dels i kombinationer av flöjt och orgel eller cembalo, dels 
som continuomusiker i allehanda sammanhang där jag har spelat viola da gamba 
och Hans-Ola orgel eller cembalo. 

Vår gemensamma fascination över Johann Sebastian Bachs musik har alltid 
beledsagat vårt arbete. Men eftersom vi kommer från helt olika utgångspunkter 
möts vi ständigt vid, eller på gränsen till, ”tomma rum utan genklang” för att 
använda Lars Gustafssons ord. I dessa rum söker vi ett gemensamt språk och en 
gemensam förståelse i en musikalisk interpretativ process där vår samtida och 
gemensamma socio-kulturella kontext är högst påtaglig och betydelsebärande.  

Grunden för vårt musikaliska samarbete är lyssnandet och känslan av trygghet, en 
trygghet i vetskapen om att kompetensen finns, en trygghet i att veta att det är 
tillåtet att prova allehanda infall, men också en trygghet i att veta att den andra är 
uppmärksam och responderar. Det här innebär att vi ytterligt sällan diskuterar 
specifika interpretatoriska frågor, vi musicerar oss i stället fram till en interpretation 
där vi båda är tillfreds. När vi diskuterar något är det för att vi är uppenbart oense. 
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Detta arbetssätt ger oss som interpreter en stor frihet att i stunden göra något helt 
annat än vi gjorde förra gången. Vi är dessutom båda två medvetet snåla med 
anteckningar i noterna just för att undvika att lägga fast en interpretation.  

I och med detta avhandlingsarbete har vi båda, på olika sätt, arbetat med 
avhandlingens textdel. Rollfördelningen har varit klar: texten är min och den 
speglar mina reflektioner och tankar, medan Hans-Olas roll är den reflekterande, 
och stundtals ifrågasättande, läsarens. I samtal har vi under arbetets gång mötts kring 
olika musikaliska aspekter och frågeställningar men ändå relativt sällan diskuterat 
sådana interpretativa oklarheter eller alternativa tolkningsmöjligheter som 
aktualiseras i kapitel 5 och som vi som interpreter förväntas ta ställning till. Det 
innebär dock inte att vårt musicerande är oreflekterat. Tvärtom, just eftersom vi har 
levt nära textdelen har den införlivats med våra musikaliska redskap, men exakt 
vilka redskap vi som individer har använt oss av är inte verbaliserbart; sannolikt har 
vi inte heller använt oss av samma redskap eller uppfattat dem likadant.  

Den här interpretativa processen kan också beskrivas genom att använda en del av 
Figur 1 som återfinns i avhandlingens inledning, se s 8, men med vissa förändringar: 

Figur 4 

I Figur 4 representerar de heldragna pilarna nu frågor, som ställs till partituret och 
till den socio-kulturella kontexten – i Figur 1 representerade pilarna påverkan. Av 
den anledningen har pilarnas riktning vänt när det gäller den nutida socio-
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kulturella kontexten. Av samma anledning har partituret kunnat flyttas in i nutiden, 
då det är det partitur som används i det faktiska interpretationsarbetet. De tre 
ellipser som illustrerar olika sidor hos musikern, är ömsesidigt beroende av varandra 
i form av en ständig dialog som karakteriseras av frågor. Här återfinns också det 
interpretativa förhållningssätt jag kortfattat beskrev i kapitel 3, se s 35. 

Framförandet
Begreppet tonsättarens intention har berörts ur flera aspekter tidigare i texten, såväl 
i kapitel 2 – framför allt i relation till autenticitetsbegreppet – som i kapitel 3 i 
samband med beskrivningen av den inventio-baserade analysmetodiken, men även 
inom ramen för analysen i kapitel 5. Eftersom tonsättarens intention enbart är något 
vi kan ha föreställningar om är den svårgripbar, men ändå menar jag att vi bör 
förhålla oss till den. Inom ramen för analysen pekade jag på att notationen kan sägas 
illustrera tonsättarens kompositoriska intention, i varje fall en möjlig intention. 
Samtidigt är notationen också ett möjligt uttryck för tonsättarens interpretatoriska 
intention, där både instrumentation och uppförandepraktiska konventioner griper 
in i såväl komponerandet som interpretationen. 

Det är också denna tänkta intention vi som musiker har att förhålla oss till i ett 
tolkningsarbete, som resulterar i en gestaltning med anspråk på autenticitet. 
Huruvida den tänkta intentionen ligger nära eller långt ifrån tonsättarens verkliga 
intention är emellertid en fråga som inte får något svar; det är inte ens säkert att 
tonsättaren verkligen hade en interpretatorisk intention även om det kanske är 
troligt att så var fallet under 1700-talet, då tonsättaren själv i de allra flesta fall också 
var interpret. 

I kapitel 3 lyftes begreppet klangstruktur som varande centralt för verket och för 
vår förståelse av det, och därmed är klangstrukturen att betrakta som central för vår 
möjlighet att framföra verket. De huvudsakliga kategorier som ryms inom 
klangstrukturen är notationen, instrumentationen och uppförandepraktiska 
konventioner. Det är alltså hur jag som framförande musiker väljer att förhålla mig 
till dessa tre kategorier som kan sägas avgöra framförandets grad av autenticitet.  

Om det är möjligt att konstatera att framförandet har en så hög grad av autenticitet 
som rimligen är nåbar, är det då möjligt att säga att framförandet också kan 
betraktas som historiskt informerat? Utifrån det perspektiv jag givit uttryck för i 
studien räcker det inte, eftersom klangstrukturen inte tar hänsyn till historisk socio-
kulturell kontext i ett perspektiv som är vidare än de uppförandepraktiska 
konventionerna. Skall vi kunna tala om ett historiskt informerat framförande menar 
jag att den länk mellan det noterade verket och framförandet som går via den 
historiska socio-kulturella kontexten är nödvändig, liksom även den länk som går 
från notationen via analys av klangstrukturen till framförandet. Även om vi inte kan 
nå den historiska socio-kulturella kontexten, kan vi, genom att bedriva historiska 
studier, låta den få inflytande över vår gemensamma förståelse av verkets 
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framförandeaspekter. Då först menar jag att det är möjligt att tala om ett historiskt 
informerat framförande. 

Att ett framförande ur ett ontologiskt perspektiv är att betrakta som autentiskt, eller 
att det kan benämnas historiskt informerat, säger emellertid ingenting om 
framförandets kvalitet. Det säger ingenting om konstnärlighet, ingenting om 
gestaltning eller interpretation. Ingenting hindrar ett aldrig så ”autentiskt” eller 
”historiskt informerat” framförande från att vara konstnärligt dött. 

Hur skall då detta framförande få liv? Nyckeln, som jag ser det och som jag ger 
uttryck för i föreliggande studie, ligger i att betrakta musikverket som beroende av 
sitt framförande, och på synen på framförandet som bestående av interpretativa 
processer, som i varje del är beroende av och påverkas av den socio-kulturella 
kontexten. Genom musikerns konstnärliga frihet att interpretera, gestalta, göra val 
och fatta beslut får framförandet liv. Med den imaginära ryggsäcken fylld av 
kunskaper genererade från studier av klangstrukturens olika delar och musikens 
historiska socio-kulturella kontext, kan musikern fylla luckorna genom att gestalta 
eller interpretera utifrån sin egen socio-kulturella kontext. Här finns den 
konstnärliga friheten som kan ge framförandet liv. 

Fortfarande finns där emellertid ingenting som ur ett generellt perspektiv kan 
avgöra om framförandet är ett bra eller dåligt framförande. Det är en värdering och 
en bedömning, som enbart musikern kan göra ur sitt perspektiv och lyssnaren ur 
sitt; perspektiv som är baserade på en socialt konstruerad kunskap. 

Vad sker med verket om jag som musiker väljer att avstå från element eller 
instruktioner som på kontextuellt musikontologiska grunder kan anses vara 
bestämmande för framförandet? Är det då inte längre ett framförande av verket? 
Här menar jag att det framför allt handlar om gradskillnader av autenticitet; 
beroende av i vilken tradition vi respektive verket hör hemma i, är vissa element 
viktigare än andra. Även här lutar vi oss emot vår egen socio-kulturella kontext 
eftersom vi i vissa fall har förväntningar på hur musiken bör klinga. Vi är därmed 
tillbaka till den gemensamma delade förståelsen, överenskommelsen om vad som 
kan tänkas vara en minsta gemensam nämnare för att ett musikframförande skall 
anses vara av ett visst verk. Väljer vi exempelvis att bortse från det historiska 
instrumentet i framförandet för att i stället välja en modern motsvarighet förlorar vi 
många dimensioner, men det är fortfarande, som jag ser det ett framförande av 
verket, om än med en kraftigt reducerad grad av autenticitet. Ett relevant val av 
instrument är, som jag ser det, en förutsättning för att i ett framförande kunna ta 
hänsyn till och applicera vissa av de uppförandepraktiska konventioner som är en 
del av verkets klangstruktur. 

Genom att anamma det synsätt på vad ett musikverk är, såsom det formulerats inom 
ramen för kontextuell musikontologi – som socialt konstruerat där framförandet, 
såväl i dåtid som nutid, är en del av verket – har jag försett mig själv som musiker 
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med vissa förutsättningar för min interpretation, som är en del av en strävan mot ett 
autentiskt förhållningssätt gentemot verket.  

Detta förhållningssätt pekar för mig som musiker på betydelsen av att reflektera 
kring de konsekvenser ett interpretativt beslut får. Detsamma menar jag gäller vissa 
generella uppförandepraktiska konventioner. Jag kan i mitt musicerande medvetet 
välja att inte följa vissa instruktioner i dåtida skrifter – det må gälla andning, 
artikulation eller något annat – men som jag ser det, är det absolut avgörande att jag 
är medveten om att det är ett beslut som jag har fattat och att jag är medveten om 
dess konsekvenser.  

Ett antal interpretativa resultat 
Då de klingande interpretationer som är en del av denna avhandling dels är 
inspelningar av konsertframföranden, dels är vad vi kan kalla studioinspelningar, 
skall jag kort beröra begreppet framförande i relation till inspelning.  

Begrepp – publikt framförande respektive inspelning 
Ett publikt framförande i samband med en konsert är ett oproblematiskt begrepp, 
då just konsertformen gör att vi intuitivt uppfattar att ett framförande av verket 
äger rum i den stund musiken klingar. Ett sådant framförande kan spelas in, och när 
vi sedan i efterhand lyssnar på inspelningen är den enligt mitt förmenande enbart 
en återgivning av ett framförande, inte ett nytt framförande. Visserligen klingar 
inspelningen inte likadant på de olika apparater som används för att återge den, 
men musikerns interpretation av stycket förändras inte.  

Hur skall vi då betrakta de inspelningar som inte mötte någon publik i 
framförandets ögonblick? Skall de betraktas som framföranden eller är de någonting 
annat? Dessutom, hur skall vi se på den komplicerande faktorn att flera av satserna 
är redigerade, att material hämtats från olika tagningar?  

Här väljer jag att ta mig själv som musiker som utgångspunkt och medvetet inte 
förankra mina tankar i något teoretiskt resonemang. I den stund jag spelar ett 
musikverk får jag som musiker dubbla roller: jag interpreterar men är samtidigt 
också lyssnare. Därmed är inte karaktären av framförande avhängig av närvaron av 
en publik. Framförandet är för mig en skapande process, och denna process går jag 
igenom varje gång jag spelar ett verk.  

Men hur är det då när flera olika framföranden, flera olika versioner om vi så vill, 
kombineras genom redigering? Även i sådana fall kan vi, menar jag, tala om ett 
framförande; detta gäller naturligtvis i varje enskilt fall, men också 
sammanfogningen av delar från olika tagningar. Det är uppenbart att skillnader kan 
förekomma mellan olika tagningar, som är så pass påtagliga att de inte är förenliga 
och där går, som jag ser det, en gräns, men generellt upplever jag att man som 
utförande musiker i inspelningstillfället är så fokuserad och så samlad i en specifik 
kontext att delarna kan sammanfogas till en enhet. I vårt fall är det påtagligt hur få 
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redigeringar vi har i de långsamma satserna, om ens några, medan det i de båda 
snabba satserna finns ett antal redigeringar. Det är också de långsamma satserna som 
är känsligast för olika tagningar eftersom de är mer beroende av en 
ögonblicksinterpretation i den arbetsform som Hans-Ola och jag använder oss av. 
De snabba satserna lämnar däremot betydligt färre möjligheter till påtagliga 
interpretativa skillnader. 

Beskrivningar av de olika framförandena 
Innan jag går in på de olika inspelningar som hör samman med avhandlingen ber 
jag läsaren att återvända till avhandlingens inledning och de minnesanteckningar 
från våren 2007 som där finns återgivna (se sid 3-4). Anledningen till att dessa 
anteckningar kom till var en diskussion på det första seminariet där jag presenterade 
en text för mina kolleger inom forskningsgruppen vid Institutionen för musik och 
medier. Diskussionen då rörde sig om jag, för att kunna beskriva min interpretativa 
process, borde dokumentera i ett slags dagbok hur mitt förhållande till sonaten 
förändrades över tid, eller inte förändrades. Jag påbörjade en sådan dagbok, och det 
är detta försök som återfinns i kapitel 1. Var befann jag mig i avhandlingsarbetet när 
jag skrev detta? Fokus låg då på den musikvetenskapligt inriktade analysen, vilken 
hade som syfte, såsom jag då formulerade det, att öka min förståelse för sonatens 
struktur för att därmed uppnå en mer tillfredställande interpretation. 

Jag valde att inte göra fler anteckningar eftersom jag strax därefter påbörjade 
analyskapitlet, som i sig speglar ett förhållande till sonaten, ett förhållande som ännu 
mer präglas av frågor och inga svar. Man kan se hela textdelen av denna avhandling 
som ett slags dagbok över mitt förhållande till sonaten, då den hela tiden har varit i 
fokus.

Anteckningarna kan emellertid ge en bild av var jag befann mig våren 2007 och 
hur jag såg på sonaten och därför tjäna som utgångspunkt för avhandlingens 
klingande material, ett material som består av olika nedslag i vår interpretatoriska 
vandring, i vårt umgänge med Bachs E-dursonat under det senaste dryga året. 
Samtidigt skall det sägas att vi har framfört sonaten tillsammans flera gånger tidigare, 
men i jämförelse med de övriga sonaterna av Bach är E-dursonaten den sonat som 
vi spelat minst ofta. Kanske är det emellertid mest rättvisande att kalla de 
instuderingar, som ägt rum inför de olika framförandena inom ramen för 
avhandlingsarbetet, för återinstuderingar. 

Ett medvetet beslut för samtliga dessa framföranden där jag spelar flöjt är att inte 
förstärka baslinjen med en extra musiker på exempelvis gamba eller cello. 
Anledningen till detta beslut var att vi ville bevara vår egen interpretationsprocess 
och inte tvingas in i en annan, som skulle ha krävt mer verbal kommunikation eller 
tydliga överenskommelser.  

Det skulle kunna vara intressant att ta del av anteckningar i vårt notmaterial från de 
olika inspelningarna där man kunde förvänta sig att våra olika interpretativa beslut 
skulle finnas dokumenterade. Som jag redan nämnt arbetar vi inte på det sättet. Vi 
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för helt enkelt inte in anteckningar i våra noter. Att studera våra interpretationer 
innebär att lyssna. Inom ramen för den här specifika fallstudien innebär det också 
att ta hänsyn till den text som formulerats parallellt med den interpretativa 
processen, vilken manifesterats i ett antal framföranden, alla utom ett 
dokumenterade genom inspelningar som återfinns på den CD som utgör en del av 
avhandlingen. Av samma anledning presenterar jag ingen analys av de interpretativa 
beslut som ligger till grund för våra olika framföranden. Har lyssnaren till 
inspelningarna läst texten, är texten en del av lyssnandet, men lyssnandet kan också 
klara sig utan texten. Jag som interpret vill inte styra lyssnandet genom analyserande 
beskrivningar, då ett sådant förhållningssätt blir normerande för lyssnandet. Såsom 
jag skrev i prologen, är upplevelsen av det konstnärliga uttrycket vår egen, och 
precis som upplevelsen av en dikt påverkas av den socio-kulturella kontexten gör 
upplevelsen av musik det – och ingen upplevelse är mer sann än någon annan.  

Juni 2007  
I juni 2007 framförde vi sonaten i samband med en konsert i Östhammars kyrka i 
Norduppland. De musikaliskt-interpretatoriska förutsättningarna var de jag 
beskrivit i de inledande anteckningarna i kapitel 1. Vi framförde sonaten i a’  440 
Hz eftersom det instrument som var tillgängligt var kyrkans kororgel.223 Varken för 
Hans-Ola eller för mig är tonhöjden av någon större betydelse då vi inte har så 
kallat absolut gehör. Den mest påtagliga konsekvensen av den höga stämtonen var 
att jag måste använda mig av en flöjt som jag annars inte hade valt.  

Förklaringen till detta är att de flöjter som byggs idag nästan uteslutande är kopior 
av existerande flöjter som vanligen hade en stämtonshöjd på a’  390 – 425 Hz. Av 
praktiska skäl har det i vår tid utbildats en konsensus om en stämtonhöjd på a’ 
415 Hz (ungefär en halvton under ett så kallat normalt a’  440 Hz). De 
blåsinstrument som byggs idag enligt förlagor från barocken är därför, med tämligen 
små justeringar, anpassade till a’   415 Hz.  

När Hans-Ola och jag 1995 spelade in sonater av C P E Bach på skiva var jag, med 
hänsyn till den orgel vi ville använda, tvungen att få fram en flöjt i a’   440 Hz.224

Den byggare jag genomgående beställer flöjter från, Alain Weemaels i Bryssel, gick 
med på att ta fram en sådan flöjt genom att reducera alla mått proportionellt i stället 
för att bara förkorta vänsterhandsdelen, vilket skulle ha gett en dålig inbördes 
intonation. Resultatet blev bra, men ändå inte lika bra som en flöjt i en lägre 
tonhöjd. Det är ett kompromissinstrument, som kräver mer kompensation för 
klangliga ojämnheter samt oavbruten justering av enskilda toners intonation. För 
mig innebär det ett mindre fritt förhållningssätt gentemot instrumentet, vilket ofta 
får till följd att jag inte riktigt litar på instrumentet och därmed lägger onödigt stor 
energi på just intonationen. I samspelet med orgel är detta också känsligare än med 
en cembalo på grund av orgelns uthållna klang. Gentemot en orgelklang måste 
                                            
223 Kororgeln i Östhammars kyrka är byggd av Karl Nelson. 
224 Skivan är utgiven på BIS, BIS-CD-755/756. Orgeln vi använde är byggd av Mads Kjersgaard och står i 
Frimurarlokalen i Uppsala. 
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flöjtens toner intoneras mot orgelns motsvarande toner – unisont eller på 
oktavavstånd – oavsett hur orgeln är tempererad. Som jag redan nämnt, är flöjten i 
princip att betrakta som ett medeltonstempererat instrument med centrum på d, 
vilket gör att den stundtals kan vara problematisk att intonera mot exempelvis en 
liksvävigt stämd orgel.  

Medvetet prövade vi i samband med konserten i Östhammar att låta de snabba 
satserna få ett långsammare, vad jag skulle vilja kalla återhållet, tempo. Jag är inte 
helt övertygad om att det var lyckosamt, då satserna fick ett drag av försiktighet. Jag 
kommer ihåg en känsla av att framförandet blev tillbakahållet, då fokus hamnade på 
att just hålla igen tempot. Det finns ingen inspelning från den här konserten, men 
jag nämner den ändå här, eftersom den är en del av den interpretatoriska process 
som denna avhandling illustrerar. Våra samtal kring tempo i samband med 
konserten fick också betydelse för kommande framföranden. Att pröva olika tempi 
eller alternativa tolkningar av olika element såsom ornament eller artikulation är, 
som vi ser det, ett viktigt led i en interpretationsprocess. Det handlar om att arbeta 
sig fram mot en gräns, både för vad musiken tål och för vad vi som musiker klarar 
av, för att därigenom bygga upp en erfarenhetsbank av alternativ. 

November 2007 
Nästa gång vi framförde sonaten var i samband med ett seminarium i november 
2007, då Hans-Ola och jag gav en offentlig lunchkonsert i Studio Acusticum i 
Piteå. Samma program framförde vi även två dagar senare vid en offentlig konsert i 
Piteå kyrka.  

Förutsättningarna för konserterna var sinsemellan tämligen olika och de kom också 
att gestalta sig olika. Konserten i Studio Acusticum fick ett drag av representation 
över sig, då Norrbottensakademien övervarade konserten. Eftersom vi visste att 
akademins ledamöter var under viss tidspress, beslöt vi att stryka vissa repriser. För 
E-dursonatens del strök vi repriseringen av de snabba satsernas respektive del 2, 
samt båda repriseringarna i den tredje satsen. Vi gjorde samma strykningar vid 
konserten i Piteå kyrka. 

På CDn ligger dessa framföranden som spår 1-4 (Studio Acusticum) respektive 5-8 
(Piteå kyrka).  

Vid konserten i Studio Acusticum använde vi oss av vår kistorgel byggd av Henk 
Klop 2004 som klaverinstrument. Det är ett instrument med fyra register: Principal 
8’, Gedackt 8’, Flöjt 4’ och Flöjt 2’. Orgeln var vid det här tillfället stämd i en 
temperering som kan liknas vid Neidhardts ”für eine große Stadt” (tämligen nära 
en liksvävig temperering). Vid konserten i kyrkan använde vi oss av kyrkans 
cembalo, byggd av William Dowd runt 1980, ett enmanualigt instrument i 
flamländsk stil med två 8’-register. Cembalon stämde jag inför konserten på det sätt 
jag tidigare beskrivit (se s 94f). 
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Själv spelade jag på samma flöjt vid de bägge konserterna, en kopia av en flöjt 
ursprungligen byggd av August Grenser. Det är en flöjttyp som kan anses vara ljus 
och lätt i klangbilden, med en direkt ansats, men som inte har det kraftiga lägsta 
register som de flöjter hade som Quantz byggde för hovet i Berlin. Det var 
huvudsakligen av praktiska skäl som jag valde den här flöjten. Klangmässigt befinner 
den sig mellan två andra alternativ, en kopia av en flöjt av G A Rottenburg 
respektive I H Rottenburg, där I H Rottenburg hade varit att föredra. Den flöjten 
har emellertid stora vänsterhandsgrepp, vilket jag ibland har svårt att klara, varför jag 
valde det klangmässigt näst bästa alternativet.225

Skillnaden mellan orgel och cembalo som klaverinstrument är inte bara klanglig, 
såsom jag tidigare beskrivit i kapitel 5 (se s 89f); de olika instrumenten påverkar 
också hur generalbasstämman kan utformas. Själva generalbassatsen behöver inte 
förändras; däremot påverkas artikulationsmöjligheterna, eftersom cembalon tillåter 
ett mer diversifierat spelsätt, främst med avseende på hur ackorden bryts. 
Ackordbrytningar är ett element som är effektivt för att ge impulser men som också 
blir ett dynamiskt verktyg även om cembalon i sig, liksom orgeln, saknar möjlighet 
till dynamisk differentiering inom registren.  

Vid sidan av de olika artikulationsmöjligheterna är även känsligheten i 
intonationshänseende en viktig faktor, något som förstärktes vid dessa två konserter 
genom att olika tempereringar användes. Mitt förhållande till intonationen var mer 
avspänt vid konserten i Piteå kyrka eftersom den temperering vi då använde är den 
vi oftast brukar.  

En annan skillnad mellan dessa båda framföranden var de olika lokalerna. I Studio 
Acusticum var det i höjdled justerbara innertaket i sitt högsta läge, vilket innebar en 
efterklangstid på drygt 2,5 sekunder, medan Piteå kyrka, en träkyrka med mycket 
textilier, har en efterklangstid på ungefär 0,2 sekunder. Detta förhållande påverkar 
en interpretation och därmed ett framförande högst påtagligt, i det här fallet kanske 
inte så mycket tempovalet men däremot upplevelsen av den egna klangen och hur 
vi som musiker kan vila i den. Det handlar också om timing och hur mycket tid 
exempelvis en dragning kan få ta. Är akustiken torr, kan det vara svårt att behålla en 
musikalisk spänning i en dragning eller i en paus, medan sådana tänjningar däremot 
kan framstå som fullständigt naturliga i lokaler med längre efterklang. 

Publiken påverkar naturligtvis ett framförande, men här är det mycket svårare att 
sätta fingret på vad det betyder. Publiken var till numerären betydligt större i SA, 
men påfallande många var mer eller mindre ditkommenderade. Samtidigt kände vi 
ett stort intresse och en entusiasm. I Piteå kyrka var det en liten publik, men de 

                                            
225 Det som huvudsakligen skiljer dessa tre flöjter åt är originalens tillomsttid. Uppgifter om när de byggdes kan 
dock bara bli ungefärliga, baserade på när byggarna var verksamma samt på bevarade instrument. I H 
Rottenburg levde 1672-1756 och byggde flöjter huvudsakligen 1700-1735; bevarade flöjter av G A 
Rottenburg (1703-1768?) är sannolikt från 1750 och senare; August Grenser (1720-1807) började bygga flöjter 
1744 och hans samtliga bevarade instrument är från 1750 och senare (Powell & Lasocki 1995, s 22-23). 
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som var där hade kommit dit av eget val; dock var de mer återhållsamma i sina 
reaktioner. 

När dessa framföranden ägde rum var min avhandlingstext i en fas då analysen av 
notationen till stora delar var genomförd och skriven, men avhandlingen saknade 
teoretisk överbyggnad, varför jag betraktade den inventio-baserade analysen som mitt 
huvudsakliga verktyg för en fördjupad förståelse av sonatens struktur och som 
nyckel till interpretationen. 

12-13 juni 2008 
12-13 juni 2008 spelade vi in ytterligare tre versioner (spår 9-12 E-dur med 
cembalo, 13-16 E-dur med orgel samt 17-20 G-dur med cembalo). Återigen var vi 
i Studio Acusticum, men nu var det en inspelningssituation utan extern publik. Vi 
hade begränsade möjligheter till omtagningar och redigeringar.  

De här inspelningarna är avsedda att vara ett tidsdokument såsom vi betraktade 
sonaten just 12-13 juni 2008. Jag befann mig då i en fas av mitt avhandlingsarbete 
där merparten av texten existerade i någon form, men där flera teoretiska 
resonemang behövde skärpas betydligt för att skapa sammanhang. 

Varför har vi spelat in sonaten i en annan tonart? Det handlar om ett klangligt 
experiment som tar sin utgångspunkt i den fråga jag ständigt har ställt mig: Varför 
valde Bach just tonarten E-dur? Tonartsvalet gör stycket tekniskt svårt eftersom E-
dur och dess besläktade tonarter innebär många gaffelgrepp, ofta i besvärliga 
kombinationer. Flöjtens klang påverkas oundvikligen av en tonart med många 
förtecken. Även om det inte är en egaliserad klang som eftersträvas, är det inte 
möjligt att i E-dur eller ciss-moll spela alla toner med full styrka eftersom då de 
toner som inte spelas med gaffelgrepp sticker ut och blir betydligt starkare än övriga 
toner. Det skulle skapa en av mig oönskad klangbild, som också gentemot det 
beledsagande klaverinstrumentet skulle åstadkomma en märklig upplevelse, då detta 
instrument, vare sig det är orgel eller cembalo, har en egaliserad klangbild. 

På grund av sitt blygsamma omfång, e’-e’’’, kan sonaten transponeras till D-dur, Eb-
dur, F-dur och G-dur (i realiteten också F#-dur men det experimentet avstår jag 
mer än gärna från, då F#-durs grepp i princip enbart består av gaffelgrepp) och 
fortfarande vara spelbar inom flöjtens omfång d’-a’’’. Inga förändringar, såsom 
oktavtransponeringar eller liknande, behövs, utan det blir en ren transponering. 
Den möjlighet som lockade mig mest var att transponera till G-dur. Det som 
förespeglade mig just med G-dur var möjligheten till frihet utan direkta tekniska 
svårigheter och en öppnare klang. En transponering upp en liten ters påverkar även 
omfånget och ger därför en öppnare och ljusare klang.  

För dessa tre inspelningar hade jag planerat att använda samma flöjt, kopian av 
flöjten av I H Rottenburg vars klangliga kvaliteter påminner om Quantz flöjter och 
därmed borde ligga ganska nära den typ av flöjt som sonaten kunde tänkas vara 
avsedd för. Flöjten är byggd i grenadill, ett hårt och tåligt träslag, som jag upplever 



125

ger en något mörkare klang än buxbom, ett annat vanligt träslag för flöjtbyggen. Jag 
använde den här flöjten för de båda versionerna med cembalo, men i inspelningen 
med orgel var jag tvungen att använda en annan flöjt, eftersom orgeln på grund av 
klimatet hade stigit till a’  418 Hz, en tonhöjd som bara någon enstaka av mina 
flöjter klarar av. Därför föll valet på G A Rottenburg, en flöjt byggd i buxbom med 
en mjukare och mer intim klang. Orgeln var vid det här tillfället en mindre variant 
av den vi använde i november, med endast två stämmor, Gedackt 8’ och Flöjt 4’, 
byggd av Henk Klop 2006. Cembalon, byggd av Stig Lundmark 1988, är en 
tvåmanualig kopia av ett instrument av Taskin från 1769. 

24 respektive 26 juni 2008 – Båstad kammarmusikfestival 
Tiden mellan inspelningarna i Studio Acusticum och vår medverkan i Båstad 
kammarmusikfestival var kort, men för mig personligen var de studier kring ett 
socialkonstruktionistiskt synsätt på kunskap och kunskapsbildning som jag vid den 
tiden bedrev betydelsefulla och i många avseenden befriande ur ett konstnärligt 
perspektiv, något som påverkade mitt personliga förhållningssätt till musicerandet i 
stort.  

Inspelningen från konserten i Förslöv kyrka 24 juni skiljer sig på flera sätt från 
övriga inspelningar.  Flöjtstämman spelas av Kerstin Frödin på blockflöjt. Tonarten 
är F-dur, en tonart som passar blockflöjten perfekt, varför vi här inte har det 
komplicerade förhållande som råder mellan flöjt och E-dur och inte heller G-
durversionens kanske lite ansträngda höga läge. Hans-Ola och jag spelar här 
tillsammans generalbas: jag viola da gamba och Hans-Ola cembalo. Jag har valt att ta 
med den här inspelningen för att visa hur en interpretation kan förändras av att 
ytterligare en musiker tillkommer, dessutom i en situation där vi aldrig träffats 
förrän kvällen före konserten och då skall försöka hitta ett gemensamt uttryckssätt. 
Det som händer i en sådan situation är till stor del ett utslag av ett pragmatiskt 
förhållningssätt. Man når en uttalad eller outtalad överenskommelse om vem som 
skall dominera interpretationen, och i det här specifika fallet var det för Hans-Ola 
och mig självklart att vi så mycket vi förmådde försökte anpassa oss till hur Kerstin 
Frödin önskade gestalta sonaten. Kanske märks skillnaderna mellan denna version 
och de övriga som allra mest i de långsamma satserna.  

Jag spelar på en sjusträngad gamba – kopia av en gamba av Collichon, byggd av 
Norman Myall 2006 – och Hans-Ola spelar på en tvåmanualig cembalo byggd av 
Mats Arvidsson med okänt byggår. 

Konserten spelades in av Sveriges Radio P2 och ligger på spår 21-24 på CDn. 

Skivans fyra sista spår, nr 25-28, spelades in av Sveriges Radio P2 två dagar senare, 
där Hans-Ola och jag inledde en blandad kammarmusikkonsert med denna sonat. 
Nu spelar vi åter i E-dur, jag själv på flöjt och Hans-Ola på orgel. Orgeln var av 
samma typ som vår egen Klop-orgel, och jag spelade på kopian av GA Rottenburg, 
i grunden samma klangliga kombination av instrument som vid inspelningen 13 
juni.
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Vid båda dessa konserter var publiken en helt annan än vid de tidigare publika 
konserterna. Här mötte vi en publik som under en veckas tid, med stor passion för 
kammarmusik, besökte ca 30 konserter, och som intresserad och uppmärksam tog 
emot vad vi som musiker hade att förmedla. Det är naturligtvis inspirerande men 
också utmanande, då förväntningarna i vissa fall kanske blir högre. 

CD – innehållsförteckning 
Total durata: 79:57 

Inspelning 1 – Studio Acusticum 15 november 2007,  a’  415 Hz 

Flöjt: Kopia av A Grenser, A Weemaels 2006 

Klaverinstrument: Kistorgel, H Klop 2004 

Spår Sats Durata 

1 Adagio ma non tanto 2:18 

2 Allegro 2:06 

3 Siciliana 2:05 

4 Allegro assai 2:35 

Inspelningstekniker: Johannes Oscarsson och Sebastian Lönberg 

Inspelning 2 – Piteå stads kyrka 17 november 2007,  a’  415 Hz 

Flöjt: Kopia av A Grenser (ca 1760), A Weemaels 2005 

Klaverinstrument: Cembalo, flamländsk modell, W Dowd ca 1970 

Spår Sats Durata 

5 Adagio ma non tanto 2:15 

6 Allegro 2:06 

7 Siciliana 2:03 

8 Allegro assai 2:22 

Inspelningstekniker: Johannes Oscarsson och Sebastian Lönberg 
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Inspelning 3 – Studio Acusticum 12 juni 2008, a’  415 Hz 

Flöjt: Kopia av I H Rottenburg (ca 1730), A Weemaels 2005 

Klaverinstrument: Cembalo, baserad på Taskin (1769), S Lundmark 1988 

Spår Sats Durata 

9 Adagio ma non tanto 2:29 

10 Allegro 2:56 

11 Siciliana 3:57 

12 Allegro assai 3:12 

Inspelningstekniker: Johannes Oscarsson

Inspelning 4 – Studio Acusticum 13 juni 2008, a’  418 Hz 

Flöjt: Kopia av G A Rottenburg (ca 1750), A Weemaels 1985 

Klaverinstrument: Kistorgel, H Klop 2006 

Spår Sats Durata 

13 Adagio ma non tanto 2:32 

14 Allegro 3:04 

15 Siciliana 4:09 

16 Allegro assai 3:11 

Inspelningstekniker: Johannes Oscarsson 

Inspelning 5 – Studio Acusticum 12 juni 2008, a’  415 Hz, G-dur 

Flöjt: Kopia av I H Rottenburg (ca 1730), A Weemaels 2005 

Klaverinstrument: Cembalo, baserad på Taskin (1769), S Lundmark 1988 

Spår Sats Durata 

17 Adagio ma non tanto 2:13 

18 Allegro 2:52 

19 Siciliana 3:26 

20 Allegro assai 3:06 

Inspelningstekniker: Johannes Oscarsson 
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Inspelning 6 – Förslövs kyrka, 24 juni 2008, a’  415 Hz, F-dur 

Kerstin Frödin – blockflöjt 

Lena Weman Ericsson – viola da gamba, kopia av Collichon (1691), N Myall 2006 
Hans-Ola Ericsson – cembalo, M Arvidsson

Spår Sats Durata 

21 Adagio ma non tanto 2:01 

22 Allegro 3:08 

23 Siciliana 3:22 

24 Allegro assai 3:02 

Inspelningstekniker: Hans Larsson och Bo Kristiansson 
Producent: Pia Bygdéus 
Sveriges Radio P2 

Inspelning 7 – Torekovs kyrka, 26 juni 2008, a’  415 Hz 

Flöjt: Kopia av G A Rottenburg (ca 1750), A Weemaels 1985 

Klaverinstrument: Kistorgel, H Klop 2006 

Spår Sats Durata 

25 Adagio ma non tanto 2:36 

26 Allegro 3:00 

27 Siciliana 4:02 

28 Allegro assai 3:19 

Inspelningstekniker: Hans Larsson och Bo Kristiansson 
Producent: Pia Bygdéus 
Sveriges Radio P2 

Avslutning 
I min övergripande syftesformulering (se s 5) talade jag om att förstå och förklara 
mina interpretativa ställningstaganden, vilka i sin tur leder fram till ett framförande. 
Genom att formulera den teoretiska ramen såsom gjorts menar jag att jag har 
uppnått detta, men resultatet av studien räcker längre än så. Avhandlingen balanserar 
mellan vetenskaplighet och konstnärlighet och i denna balansgång har jag, inte 
minst genom den kunskapssyn som baseras på den socialkonstruktionistiska 
tanketraditionen, kunnat erfara konstnärlig frihet och trygghet.  
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Nyckeln till denna upplevelse ligger i synen på framförandet som en del av verket, 
där verket får sin identitet i det ögonblick det framförs, en identitet som är ett 
resultat av den socio-kulturella kontext jag som musiker befinner mig i. Att bejaka 
min egen socio-kulturella kontexts betydelse gör också att jag också bejakar min 
egen konstnärliga frihet.  

Finns det någon motsättning mellan detta synsätt och historiskt informerad 
uppförandepraxis, som ju framför allt betonar den historiska kontexten? Jag vill 
hävda att ett historiskt informerat framförande förutsätter kunskap om såväl den 
dåtida som den nutida socio-kulturella kontexten. En grundläggande tanke är här 
att kunskap konstrueras i kommunikation med andra.Den historiska kunskapen är 
betydelsefull, men lika betydelsefull är insikten om återskapandets omöjlighet och 
insikten att det endast är möjligt för oss att tolka den historiska socio-kulturella 
kontexten utifrån de normer, värderingar och föreställningar som råder i vårt 
nuvarande socio-kulturella sammanhang.  

De olika klingande versionerna är att ses som resultat av arbetet med såväl teori och 
metod som analys, samtidigt som de är att betraktas som en spegling av en 
interpretativ process över tid, där Hans-Ola och jag påverkats av arbetet med 
avhandlingens textdel.  

Det finns hörbara skillnader mellan de olika inspelningarna. De mest påtagliga 
skillnaderna är de olika lokalerna med akustik och atmosfär och de olika 
instrument (såväl olika flöjter som olika orglar respektive cembali) vi använt. Det 
finns andra skillnader mellan inspelningarna som rör allt från enskilda toners 
formande till riktning på en fras, hur en drill utförs eller om den inte görs alls, och 
så vidare. Det är en uppräkning som kan göras oändlig, just därför att inget 
framförande är identiskt med ett annat. De kan uppfattas lika, eller olika, som bra 
eller mindre bra, men allt detta hör hemma hos lyssnaren. I sin roll är lyssnaren 
beroende av sin socio-kulturella kontext och sin kunskap.  

För mig som musiker och som författare till denna avhandlingstext är emellertid 
den största skillnaden den kunskap och de insikter som det här arbetet givit mig. 
För mig avspeglas det i inspelningarna, men jag avser även för mitt musicerande på 
ett allmänt plan. Arbetet med denna avhandling har visat mig på de konstnärliga 
möjligheter som öppnas för mig när jag tillåter mig att betrakta och bearbeta 
musicerandet och framförandet ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det har på 
samma gång visat mig på de vetenskapsteoretiska möjligheter som finns i en 
konstnärlig process. Därtill, genom att förstå och formulera betydelsen av den 
socio-kulturella kontext som vi är en del av, bejakar jag också den emotionella 
påverkan som inte är möjlig att fästa i ord. Och kanske är det också frånvaron eller 
närvaron av upprördhet, konflikt, sorg, kärlek, lust, glädje, lycka, lugn som till slut är 
det mest avgörande för vad vi som musiker förmår förmedla. 
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SUMMARY 

Introduction and Aim of the Study 

The aim of the present study is to explore the so-called historically informed 
performance movement, which also is my own musical performance tradition, from 
a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning 
this performance tradition have been dominated by different themes such as what is 
a musical work, what does authenticity imply, can we reach the intention of the 
composer and what is our own intention with our interpretation. The study focuses 
on Western art music where the performance of the music, the sounding realisation, 
of a notated work is central. Therefore, the performance in connection with the 
above-mentioned themes is of prime interest. This more overarching theme gave 
rise to the following questions: What factors can be considered decisive for whether 
a performance is a historically informed performance or not? How can these 
factors be identified? Does this mean that there are instructions in the music that I, 
as musician, must obey? What does my artistic freedom look like? Where can I find 
it? The path to tentative answers to these questions is taken via theoretical 
discussions and the application of the theory in method and analyses as well as in 
interpretation. 

Part I – Theoretical Perspectives and Methodological Considerations 

In order to approach these questions, I describe and discuss the meaning of 
contextual musical ontology in the second chapter of the thesis. This also gives the 
thesis an overall theoretical perspective. 

The concept ‘musical work’ is central to the whole field of musical philosophy and 
musical ontology. The definition of a musical work that is presented within the 
frame of contextual musical ontology is that the performance is a necessary part of 
the work. In addition to this, the emphasis on the contextual parameter put 
demands on the performance. These demands can be articulated as taking the 
historical socio-cultural context of the work into consideration, including the 
historical performance conventions, to the extent that the performance must strive 
for authenticity. This concept is deepened in the study through the emphasis on the 
importance for the performance, in a broad perspective, of the historical as well as 
the contemporary socio-cultural context. 

Since the notion of authenticity is used in the contextual musical ontology, it is 
interesting to draw attention to the fact that the early music movement during the 
latter part of the 20th century rejected this notion and replaced it with ”historically 
informed performance”. The reason for this is described in a section of a more 
historical character. Two main reasons are the connection between the illusion of 
objectivity connected to authenticity, and the notion that authenticity was used by 
the record industry to imply good quality, regardless of the musical quality of the 
performance. 
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The epistemological view of this thesis, with the ontological ground as formulated 
with contextual musical ontology as the point of departure, is based on the 
tradition of social constructionism. Hence the importance of the socio-cultural 
context for all parts of the interpretative process, from the notated work to the 
performance of it, is emphasised.  

Setting out from the theoretical perspective of contextual musical ontology, the 
strategy for the analysis that is used in the case study is based on the concept of the 
work’s sound structure. The sound structure of a musical work can be said to consist 
of three main parts: notation, instrumentation, and conventions. In connection with 
these three parts it is important to stress the fact that the notation of a work always 
underdetermines the performance. The interpreter must fill the gap between the 
notation and the performance. In order to perform a piece with the highest 
possible degree of authenticity – full authenticity can of course never be reached – 
the interpreter needs to analyze and consider the instructions present in the score, 
but also to consider the instructions implied in the appropriate historical 
performance conventions. The choice of instrument is to be found amongst these 
conventions, a matter that is considered to be an ontological part of the work. 

The analysis of the notation takes as its point of departure the concept of inventio as 
formulated by Laurence Dreyfus, where inventio is considered to be an imagined 
original idea for the composition. An advantage of this concept is that it focuses on 
the work itself and its historical socio-cultural context. Comparisons with other 
compositions can, however, be useful in the case where genre is considered to be 
the inventio. Disregarding the gestalt of the inventio, the music contains linking 
material, often of a harmonic character. Instead of using 19th century or later 
harmonic theories, I have in certain cases chosen to apply Kirnberger’s concept of 
fundamental base, formulated in print in the late 1770s.  

The first part of the thesis is concluded with a short description of the character of 
the interpretative process concluding part II, a process characterized and inspired by 
the hermeneutic spiral with a constant dialogue between the interpreter and the 
score. 

Part II – Case Study of Sonata in E-major, BWV 1035, by J S Bach 

The case study of the thesis is focused on Sonata in E-major, BWV 1035, by 
Johann Sebastian Bach.  

In this case study, I identify two main links between the score and the performance. 
One link is to study the inner musical structure in line with the strategy outlined 
above. With the notation as the point of departure, the other is to attempt to 
outline a historical socio-cultural context of the work. In doing this, I am searching 
for tentative answers to the question: What decided that the work is what it is?  

The focus areas for the questions on the notated work can be divided into three 
categories: 
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Date of composition – an establishment of the year when the work was 
composed gives leads to the relevant socio-cultural context, which in turn 
gives leads to stylistic questions. 

Genre and style – as the question of date affects the question of style, so 
does the discussion of genre and style affect the discussion of date. 

Instrumentation – at first sight an uncomplicated area, but with historical 
socio-cultural considerations in focus, this category gives leads to the other 
two. 

There are three existing manuscripts of the E-major sonata, all dating from 1800 
and later. In other words there is no preserved autograph and no print authorized 
by the composer. The discussions in the Bach research concerning the date have 
mainly focused on the inscription on the manuscripts, dedicating the sonata to 
chamberlain Fredersdorf at the court of Prussia. Bach visited the court in Berlin or 
Potsdam twice, in 1741 and 1747, and the general opinion of the musicological 
researchers is to date the sonata to this first visit. The second visit is tightly 
connected to the offspring of the Musical Offering, BWV 1079.  

For stylistic reasons and in view of discussions of the sonata as a genre in general, it 
is also more than plausible to answer in the affirmative concerning the suggested 
year 1741. However, it is also possible to suggest an earlier date based on 
comparison with other composers connected to Dresden, a city Bach had a close 
connection to. In particular, sonatas by Locatelli from 1732 can be of interest for 
such a comparison. Supporting this reasoning is the fact that Bach, being appointed 
leader of Collegium Musicum in Leipzig in 1729, was expected by the bourgeois 
public to perform more gallant music within the framework of public concerts in 
Zimmermann’s coffee house. The gallant style in turn was the predominant style of 
the court of Dresden.  

The E-major sonata is in the present study regarded as a kind of borderline sonata, 
balancing between the old-style church sonata and the more modern gallant 
chamber sonata. 

In comparison to other chamber music by Bach, the E-major sonata is however 
simpler and more straightforward in the harmonic progression. In addition to this 
there are few moments of imitation, except for the third movement where Bach 
writes what could be considered a canon, albeit not complete. The upper part 
dominates completely in a way not usual for Bach. Other gallant features include 
the ornamentation in the first movement and the rhythmic syncopations, but the 
ornaments are too long to really belong to the gallant style, and the syncopations 
are found in the bass part instead of in the upper part. Bach was, as usual, 
composing against the grain. 

The question of instrumentation in the sonata is in a contextual view a history 
about the flute as an instrument, both regarding the German music scene in the 
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early 18th century, and in connection with how and when Bach used the 
instrument. 

The flute was introduced in Germany in the early 18th century, with the prime 
scene being Dresden, and in Dresden the instrument and the composition style 
developed, a style dominated by arpeggio figures. 

Bach did not really compose for flute until the second half of 1724; however, when 
he did, it was in a style that is more demanding and complex than what is seen 
elsewhere. This is very obvious in a number of cantatas from this autumn. I also 
question whether the first performance of St John Passion in April 1724 really 
engaged flutes; instead I propose that the flutes were part of the St John Passion 
from the performance of 1725 and onwards. 

The chamber music Bach wrote that involved one or two flutes, is not that 
extensive but nevertheless interesting, since it compasses a time span of 
approximately 25 years, from the A-minor partita from 1724 (or possibly earlier) up 
to the trio sonata in the Musical Offering from 1747. When surveying the existing 
works regarding external structure and appearance, it is obvious that the E-major 
sonata differs from the other works, mainly because of the lack of imitation, 
dialogue, and fugato parts, elements found in all other works. 

The attempt to describe a socio-cultural context centered on the Sonata in E-
major indicates that the sonata could be considered to be a work written 
specifically for a certain recipient in a certain environment.  

The second link between the notation and the performance is the analysis of the 
inner, notated, structure of the work. The analysis is divided into three parts, 
following the strategy formulated in the first part of this summary, where the parts 
together constitute the sound structure. 

The analysis of the notation is focused on identifying the inventio of the different 
movements. I have allowed myself to be guided by three principles: to reduce a 
seemingly complex score to a simple one in order to point out a possible basic idea 
for the piece, to focus on recognisable musical figures and how they are distributed 
in the movement, and to consider genre as an inventio.

The connecting material in the different movements is to a great extent based on 
sequential passages, harmonically manifested through the many consecutive fifths 
passages. However, there are also different stress patterns that at times do not follow 
the conventional style of the period, and therefore can be considered part of a 
possible inventio.

The consequences of instrumentation being an ontological part of the sound 
structure are also discussed, mainly with regard to the possibilities and limits of the 
18th century flute. The key of E-major is important since it pinpoints these limits 
through all the fork fingerings that make the sound soft, intimate, and almost secret. 
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This in turns affects the choice of keyboard instrument and the way of performing 
a realisation of the figured bass. 

In addition to Bach’s choice of key, the temperament of the accompanying 
keyboard instrument is interesting. The temperament Bach himself favoured is not 
possible to determine more than in general. I have however been able to establish 
that the temperament I myself use is well in accordance with the statements 
available of how Bach imagined a suitable temperament where one main feature is 
to avoid pure major thirds. 

As a last part of the notated part of the work we find the elements that are 
dependent on the interpreters’ knowledge of performance conventions in order to 
be understood. It has been my aim in this part not to be normative in the 
descriptions of different elements, and therefore this part is dominated by 
discussions and reasoning, asking questions without giving more than suggestions as 
answers. The elements of the sound structure that I discuss are articulation marks, 
tempo indications, and the ornaments of the sonata. 

The articulation marks that are present in the E-major sonata are the staccato dot, 
or dash, and the slurs of different length. These seemingly straightforward markings 
are discussed as being dependent on the musical context where they turn up, and in 
this context the interpreter can reach conclusions on how to perform the different 
markings.

The question of an ideal tempo for the individual movements is also a theme to 
discuss without reaching any answers. However, there are parameters in the 
notation that may be regarded as advice such as metre in connection with note 
values. 

Finally I discuss different ornaments occurring in the notation of the sonata. These 
can in turn be categorised as trills, appoggiaturas, and notated free ornaments. The 
trills can also be divided into cadence trills with harmonic function, and pure 
embellishment trills without obvious harmonic function. 

The appoggiaturas are notated with ordinary notation or as grace notes, where 
those notated with ordinary notes without exception are part of a cadence. It is 
however more difficult to judge what function the grace notes have. Again, the 
interpreter must decide and fill the gaps occurring in the notation. 

Concerning the grace notes I also mention the possibility of their being added at a 
later stage, maybe when the preserved manuscript was made, that is, in the late 18th

century. Again, this is an alternative that cannot be proven wrong or correct, but 
could just as well be part of an alternative interpretation. 

The so-called notated free ornaments are mainly found in the first movement of 
the sonata, possibly in the third, but there the degree of agogic freedom is restricted 
by a strict baseline.  
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These interpretative discussions are followed up by different recordings of the 
sonata. On the CD that belongs to the thesis as a part of the final chapter, there are 
seven different versions. These versions are all performances, some of which were 
recorded with an audience and some without one, which mirror the interpretative 
process that has taken place during the time the text of the thesis was written.   

The notion of authenticity is closely connected to “intention”, and by this we 
mostly mean the composer’s intention. Throughout the study, it is established that 
we cannot reach this intention. However, we can speculate about it as long as we 
are aware of the utopia hidden in the notion. We have an offspring, the notation, of 
what might have been the intention of the composer. We can speculate about the 
same composer’s intention with a performance of the work. And the closest we can 
get is to study the historical socio-cultural context at the same time as we are aware 
of our own possibility, and socio-cultural context, through which we understand 
the history. 

To consider a performance as ontologically authentic does not say anything of the 
quality of the performance. This is a matter of judgement of the listener.  

My hope is that the reader of this thesis, who becomes the listener, will discover 
differences among the different recordings. The most obvious ones are of course the 
different rooms with different acoustics and atmosphere where the performances 
took place, the different instruments we use (different flutes as well as different 
organs and harpsichords), but maybe the greatest difference is the knowledge and 
insights this work has given me and us. What emotions we as musicians can bring 
into the music is however impossible to put into words, and still they might be the 
most important aspect at the moment of performance. 
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EPILOG

För det ekonomiska stödet att kunna genomföra ett doktorandprojekt inom ett ämne som 
musikalisk gestaltning, som även vid sitt moderuniversitet har svårt att få fullt ekonomiskt 
stöd, vill jag inledningsvis tacka filosofiska fakultetsnämnden vid LTU som beviljade 
dåvarande prefekt Karin Ljuslinders äskande om kompetensutvecklingsmedel för min 
räkning, samt min heminstitution som därtill ställde strategiska medel till förfogande. 

Att skriva en avhandling på två år är lite speciellt. Det krävs mod från fler än författaren. 
Det krävs vilja från fler än författaren. Men framför all krävs det att det finns människor vid 
sidan av författaren som tror på att det är möjligt. Utan den uppmuntran och den 
bekräftelse som synliggörandet utgör skulle detta inte ha varit möjligt. Jag har fått en 
fantastisk möjlighet som jag har försökt förvalta utifrån min bästa förmåga.

Tack Yvonne, Helen, Matts och Johan på biblioteket vid Institutionen för musik och 
medier – ni underlättar på ett fantastiskt sätt en doktorands vardag. Er inställning till vad 
service är, är beundransvärd. 

Tack Pia för ditt osvikliga stöd. Många är de tillfällen då jag sjunkit ner på en stol i ditt 
arbetsrum, oftast utan att knacka, och jag har aldrig känt mig i vägen, tvärtom.

Tre andra kontor jag ofta trampat in i bara så där, har varit Kristinas, Kickis och Annikas. 
De öppna dörrarna bjuder in och jag har tagit emot och blivit emottagen. Det är mer 
betydelsefullt än ni kan ana. Att få prata om andra ting. Att diskutera institutionen i 
allmänhet, utbildningar eller ekonomi känns i vissa lägen mer verklighetsnära och har varit 
befriande, men vad som är verklighet kan vi diskutera en annan gång.

Tack Johannes som på ett fantastiskt sätt har hjälpt mig, oss, med inspelningar och 
redigeringar. Du har ställt upp med en entusiasm och glädje som är ovärderlig. 

Tack pappa Gunnar för ditt korrekturläsande. 

Tack Natanael för din omslagsbild. 

Tack Lars Gustafsson för att du så självklart gav mig tillåtelse att återge din dikt och att få 
använda slutraden i samma dikt som titel på avhandlingen. 

Tack doktorandgruppen och forskarseminariet för värdefulla inspel till en stundtals 
haltande text.

Tack Sverker för ditt handledarskap. 

Ni alla som jag nämnt ovan har varit ovärderliga för mig. Ni har bekräftat och synliggjort 
och ni har trott på att detta skulle vara möjligt. 

Mod, vilja och tro.

Karin Ljuslinder och Hans-Ola Ericsson, ni två har på olika sätt möjliggjort detta projekt 
därför att ni personifierar viljan och modet att genomföra det ni tror på – och ni har 
dessutom förmågan att förmedla detta och därmed har ni på olika sätt lett mig vidare, och 
för detta är jag er evigt och kärleksfullt tacksam.

Piteå 25 oktober 2008 
Lena Weman Ericsson
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